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+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu

Za velikonočními 
zajíci do Čenkova 

Rozhovor s atletkou 
Barborou Stýblovou

Konec pediatrů 
v Čechách? 

Pro nové kolo do Mníšku
Více než 200 kol skladem

ZVEME VÁS NA SLAVNOSTI MORANY více na str. 24

Viděli jsme hru: Je úchvatná!
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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

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

Hrajeme si Tvoříme 7:00 – 16:30 Učíme se

dsberanek .cz

Pro zpestření první návštěvy 25. 4. jsme 
pro Vás připravili zábavný program.

Přijďte se podívat na naše krásné prostory, 
milé paní učitelky a skvěle se pobavit.

Připraveny máme kreativní dílničky, tetování
pro děti, malování na obličej i sladké odměny.

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

Dětská skupinka Beránek Dobřichovice 
srdečně zve do naší mateřské školy na:

ZÁPISY 
DĚTÍ   25. 4. a 6. 6.

  13 – 17hod.

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

ODVOZ SUTÍ  
A ODPADŮ KONTEJNERY

(3 m³ / 15 m³ / 17m³)

DOVOZ ZEMINY, ŠTĚRKU,
PÍSKU, BETONU

Ekologická likvidace odpadů
včetně poradenství a evidence

 608 365 140   e-mail: cernydaniel@centrum.cz
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Festival Rockový Slunovrat 
se uskuteční potřinácté, a to 
31. května a 1. června v are-

álu lesního amfiteátru v Řevnicích 
u Prahy.

Na třech pódiích vystoupí 
mnoho zahraničních i tuzem-
ských kapel a DJů. Headlinerem 
letošního ročníku je švédská 
rocková formace Royal Republic, 
která v rámci svého festivalového 
turné představí albovou novin-
ku. V závěsu za ní jsou němečtí 
punkrockeři Itchy, španělské ska 
v podání Auxili nebo elektronika 
od I Wear* Experiment z Eston-
ska. Napůl ze Spojených států 
jsou i Noise of Human Art alias 
N.O.H.A. Zahanbit se nenechá 
ani česká a slovenská scéna. 

Skupiny jako Gaia Mesiah, 
Horkýže Slíže, Wohnout, Circus 
Problem, Prago Union, Kapi-

tán Demo, Skyline, Sto zvířat 
a mnoho dalších zaplní nabitý 
dvoudenní program.

Nebudou chybět chill zóny 
v čele s tradiční pláží v lese ani 
kvalitní jídlo pro masožravce či 
vegany.

Pokračuje i charitativní soutěž 
mladých kapel Rockový Slunovrat 
léčí, jejímž cílem je nejen podpořit 
možné naděje české hudební scé-
ny, ale zejména pomoci nemoc-
ným cystickou fibrózou. Veškerý 
výtěžek poputuje na konto Klubu 
nemocných cystickou fibrózou.

V rámci této „nadace“ lze nově 
přispívat i na elektrický vozík pro 
handicapovaného Patrika Šimánka.

Předprodej vstupenek na celý 
festival je rozdělen do cenových 
vln. Více informací o akci najdete 
na webu Rockovyslunovrat.cz 
nebo na facebookových stránkách 
festivalu.

Zdravotníci zachránili  
muže v lese

V sobotu 23. března odpoledne zavolal 
na tísňovou linku 155 muž, jenž našel v brd-
ských lesích mladého turistu se zraněnou 
nohou. Zdravotnické operační středisko vyslalo 
na místo posádku Trans Hospitalu Plus.

Na údajném místě neštěstí ale ani jeden 
z mužů nebyl. Dispečerka proto konferenčním 
hovorem přímo propojila volajícího a posádku. 
Záchranáři díky velmi dobré znalosti složitého te-
rénu v Brdech oba muže brzy objevili. Nacházeli 
se zhruba 10 km od místa původního nahlášení.

Mladý muž si poranil kotník v zalesněné rokli. 
Do sanitky mu pomohli turisté, kteří procházeli 
okolo. Po ošetření na místě ho posádka odvez-
la do nemocnice na pražském Karlově náměstí.

Úchvatné představení 
v řevnickém kině
Kdo by v poslední době neslyšel o Florence 
Foster Jenkinsové. Zpěvačce, která neuměla 
zpívat, ale přesto vyprodala slavnou Carnegie 
Hall. Životopisný film o mecenášce a operní 
divě bez kapky hudebního sluchu před nece-
lými třemi lety viděly miliony diváků po celém 
světě. Na konci března si kus jejího příběhu na-
plno vychutnali návštěvníci řevnického kina. Do-
břichovická divadelní společnost ho uvedla pod 
názvem Je úchvatná! Komedii (vůbec poprvé) 
režírovala Alena Říhová. Hlavní role se brilantně 
a s pokorou zhostila Eugenie Koblížková. Dále 
se stejným zápalem hráli Dušan Navařík, Kate-
řina Filla Věnečková, Ondřej Nováček, Irena Ne-
radová a Lucie Hochmalová. Krátkou ukázku 
z představení, jež určitě neproběhlo naposledy, 
najdete na iDOBNET.cz v rubrice Videa. Natočil 
ji Vladimír Svejkovský. Dozvíte se mimo jiné 
i to, jak se hlavní představitelka připravovala 
na svou roli. Představení zachytil také Jan Šefl, 
jeho snímek zdobí dubnovou titulní stranu.

Během dubna začne oprava 
černošické zastávky
Černošická železniční zastávka na nástupi-
šti ve směru do Prahy se dočká částečné 
rekonstrukce. Správa železniční dopravní cesty 
chystá začátek oprav na 8. dubna.

Ukončení plánuje na červen 2019. České 
dráhy zajistí prodej jízdenek z náhradních pro-
stor. Pokladna se přesune do objektu bývalého 
občerstvení na nástupišti, kde bude možné 
získat i potřebné informace k dopravě.

Po dobu rekonstrukce nebude fungovat 
čekárna ani nádražní rozhlas.

Na ulici Zderazská  
v Radotíně je uzavírka
Od 1. dubna je zcela uzavřena část radotínské 
ulice Zderazské mezi Karlickou a Otínskou. 
Zákaz vjezdu potrvá až do 15. září 2019. 
V úseku od Otínské po Nýrskou bude nově 
jednosměrka.

Důvodem je první fáze výstavby inženýr-
ských sítí a obnovy komunikace.

Objízdná trasa pro osobní automobily vede 
obousměrně po trase: Karlickou do Černošic, 
dále Karlštejnskou přes Solopisky, Roblín, Ku-
chař a zpět na komunikaci 101 do Třebotova.

Pro nákladní dopravu nad 12 tun je objížďka 
ve směru na Třebotov od Strakonické po tra-
se: nájezdovou rampou na Lahovický most 
a dále po Pražském okruhu v exitu 16 je sjezd 
na komunikaci K Barrandovu – vlevo K Austisu 
a po vyznačených komunikacích přes Ořech 
a Chýnici až do Třebotova.

Autobusová a osobní doprava ve směru 
Třebotov a Kosoř vede po neznačené trase: 
Karlická – vpravo Jelenovská – vpravo Otín-
ská – Zderazská – hranice Prahy. Ve směru 
z Kosoře do Radotína se jezdí takto: Kosoř – 
V Sudech – K Cementárně.

Program Rockového Slunovratu je kompletní

 Trans Hospital Plus

iDOBNET.cz
v rubrice Videa.

Cyklobus do Brd  
vyjede 6. dubna
Z dobřichovického nádraží do Kytína se 
i během letošní sezony dostanete cyklobusem. 
Nástupní zastávka je umístěna na parkovišti 
vedle nádražní budovy.

Speciální linka cyklobusu PID, která pojme 
25 jízdních kol připevněných v úchytech, bude 
v provozu od 6. dubna do 6. října. Spoje linky 
v Dobřichovicích navazují v nepracovní dny 
na vlaky linky S7.

Jezdit bude po trase Dobřichovice, nádraží 
– Černolice – Řitka – Mníšek pod Brdy, ná-
městí – Mníšek p. Brdy, Kaple – Kytín, náves. 
Platí zde tarif PID: v cyklobusu se jízdní kolo 
přepravuje za 16 korun. Ve vlacích je nutné 
odbavit jízdní kolo jako spoluzavazadlo  
za 25 korun.

 ICP Online
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V rámci oslav Dne Země se 
chystá jarní úklid v mnoha 
městech a obcích dolního 

Poberouní. 

První z berounských akcí se 
koná v sobotu 6. dubna, školy 
se ale mohou do projektu zapojit 
o den dřív. Dále radnice ve spolu-
práci s Emilem Šnaidaufem připra-
vila na středu 24. dubna soutěžní 
akci pro školáky pod názvem 
Krasovým kaňonem Berounky 
spojenou s exkurzí. O den později, 
tedy ve čtvrtek 25. dubna od 9:00 
do 12:00 hodin se na Husově 
náměstí uskuteční informační 
kampaň na podporu ochrany 
životního prostředí.

Akce nazvaná Ukliďme si Lety 
proběhne v sobotu 6. dubna. 
Účastníci budou mít tentokrát 

kromě úklidu v obci za úkol i jarní 
údržbu dětského hřiště u FK Lety. 
Sraz dobrovolníků je v 10 hodin 

na návsi. Ukončení akce se plánu-
je na 13. hodinu.

„Čištění Země“ probíhá počtvrté 

ve Všenorech za účasti dospělých 
lidí s mentálním znevýhodněním 
z chráněného bydlení Slapy. Má 
formu happeningu o soužití a spo-
lečné práci spojeného s úklidem 
území od rybníka Louže podél 
Sádek a zpět. Na závěr se u ohně 
bude zpívat a povídat. Sraz je 
17. dubna v 10 hodin u rybníka.

Úklid plánují jednotlivci a orga-
nizace také například v Řevnicích 
(sraz 6. 4. v 9:00 na náměstí 
Jiřího z Poděbrad), v Zadní 
Třebani (6. 4. v 16:30 na návsi), 
Halounech (6. 4. ve 14:00 v ulici 
K Vodárně 55), Srbsku (6. 4. 
v 9:00 před obecním úřadem) 
nebo v Dobřichovicích (17. 4. 
v 9:00 u zámku pod mostem). Vše 
najdete na webu uklidmecesko.cz. 
Úklidovou akci můžete také sami 
zorganizovat a na webu zveřejnit.

V Černošicích otevřou  
nový atletický areál
Sportovci v Černošicích přivítají jaro v no-
vém venkovním atletickém areálu. Nachází 
se pod budovou zdejší základní školy. Jeho 
slavnostní otevření se za účasti hvězdy 
české atletiky uskuteční v neděli 28. dubna 
ve 13 hodin.

 Na programu budou atletické soutěže pro 
děti a mládež, pro dospělé a širokou veřejnost 
chystají pořadatelé otevřené závody na 800 
a 1 500 metrů. Lze se přihlásit i na místě. Sou-
částí sportovního odpoledne se stane exhibiční 
závod v běhu na 100 metrů a ve skoku do výš-
ky. V areálu je venkovní amfiteátr, kde budou 
po skončení klání připravena krátká sportovní 
vystoupení.

Slavnostní odpoledne završí koncert. Akci 
organizuje město Černošice ve spolupráci 
s Atletickým klubem ASK Černošice.

Další vlna kotlíkových dotací
Ve třetí výzvě kotlíkových dotací je připraveno 
575 milionů korun pro dalších zhruba pět  
tisíc zájemců. Elektronické žádosti začne  
Krajský úřad Středočeského kraje přijímat  
od 3. června 2019. Majitelé rodinných domů, 
pro něž je hlavním zdrojem vytápění starý kotel 
na tuhá paliva s ručním přikládáním, mohou 
získat příspěvek až 127 500 korun na plynový 
kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo 
tepelné čerpadlo. Lidé mají poslední možnost 
využít dotaci a předejít pokutě hrozící těm, kteří 
od září 2022 budou provozovat staré kotle  
1. a 2. emisní třídy.

„Ve 3. výzvě nabídneme vybraným skupinám 
zálohové platby. Mladí lidé od 18 do 29 let 
a senioři nad 65 let v obcích, kde je zvýšená 
koncentrace emisí, budou moci získat finanční 
prostředky po předložení zálohové faktury až 
do výše odpovídající procentuálnímu podílu 
dotace,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast 
financí a evropských fondů Gabriel Kovács. 
Připomněl také, že v první a druhé vlně se 
vyměnilo už kolem devíti tisíc kotlů.

V dolním Poberouní se bude uklízet

 ICP Online

Místo lokálky jezdí autobusy
Po dobu jednoho měsíce nejezdí motoráčky 
po lokální trati ze Zadní Třebaně do Lochovic. 
Výluka začala 25. března a měla by skončit 
23. dubna. Během ní jsou všechny vlakové 
linky nahrazeny autobusy náhradní dopravy. 

U vlaků dotčených výlukou může dojít k ome-
zení poskytovaných služeb. Na webu cd.cz 
nebo na webových stránkách jednotlivých obcí 
najdete umístění zastávek náhradní autobuso-
vé dopravy.

Třetí březnový víkend se dařilo beroun-
ským plavcům. Na finále 1. a 2. ligy 
mistrovství České republiky družstev 

vybojovali krásné stříbro.
 
Letos poprvé postoupila do finále 1. ligy 

z každé skupiny čtyři družstva, která se umís-
tila na 1. až 4. místě v příslušné semifinálové 
skupině podle FINA bodů. Do finále 2. ligy se 
dostala z každé skupiny čtyři družstva, která se 
umístila na 5. až 8. místě v příslušné semifiná-
lové skupině.

Přes síto krajského a semifinálového kola se 
do 2. ligy úspěšně probojovali i plavci Lokomoti-
vy Beroun a jeli se poprat o co nejlepší výsle-
dek na nejprestižnější soutěži družstev u nás. 
A povedlo se. Tým pod vedením Martina Ludvíka 
ve složení Tomáš a David Ludvíkovi, Tomáš Míka, 
Tadeáš Neliba, Jakub Cihlář, Štěpán Palata a Ja-
kub Prošek se probojoval až na stupně vítězů.

Berounští plavci se vepsali do dějin

 Archiv klubu

SLAVNOSTI
MORANY
6. dubna
Č e r n o š i c e
Sportpark Berounka

13:00 až 18:00  
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Zahradnictví
Podbrdy
Provozní doba:
duben, květen
Út – Ne 10 – 17 hod
březen, červen až prosinec
Út – So 13 – 17 hod.
● Výhradně české výpěstky
●NOVĚ otevřen obchod se 
zahradnickými potřebami

tel.: 775 266 688 Podbrdy 3
zahradnictvipodbrdy@seznam.cz

OVOCNÁ
A OKRASNÁ
ŠKOLKA
KOZOLUPY

zahájila
jarní prodej 
nabízíme:
• ovocné stromky, aronie
• angrešty, rybízy,
• ořechy, lísky
• sloupové jabloně, třešně
• okrasné stromy a keře
• trvalky, letničky

Kozolupy 81, 268 18 Karlštejn
tel.: 734 448 910

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

Rodinné centrum Leťánek
za podpory obcí Lety a Mořinka vás srdečně zvou na

POHÁDKOVOU CESTU V ČASE
Na trase dlouhé 4 km vás čekají zapeklité úkoly, v cíli  pro děti pamá-
teční medaile a na návsi v Mořince jarmark s bohatým programem, 
občerstvení, tvořivé dílny a vystoupení Dřevěného divadla. 

středa 1. května 2019  start: od 13:00 do 15:00
Lety u Dobřichovic – údolí pod Čabrákem, u studánky pod Skalicí. Na 
silnici č. 116 z Letů směr Karlštejn odbočte doprava do lesa, cca 500 
metrů před odbočkou na Mořinu, zde již bude start označen.

Z Letů na start a zpět zajištěna kyvadlová doprava. 

vstupné: 100 Kč/dítě (předprodej) 150 Kč/dítě (na místě)

Více na: www.letanek.cz nebo na tel.: 722 218 499

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
vykopání základů RD | přípojky | základy na ploty  
bazény | drenáže | rovnání terénů

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
odvoz suti a jiných materiálů

  737 216 666
kontaktní osoba Martin Kocman

NOVÉ BYTY JINCENOVÉ BYTY JINCE

ceny1,6 až 3,4mil. Kč

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

Nastěhování
září 2019

VÝHLEDY BRDY JINCE

www.byty-jince.cz

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

tel.: 731 615 141, 723 849 290

inz_jince_93x132_01:Sestava 1  18.3.2019  18:32  Stránka 1777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

...metry, naštípaná polínka nebo
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!

...trámy, fošny, prkna, latě 
z vlastní pily

PALIVOVÉ
KRBOVÉ

STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

DŘEVO

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě
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Ordinace dětských lékařů pomalu 
zanikají už několik let. Jen v roce 2017 
skončilo 88 praxí, což je nejvíc od roku 

2013. A podle Sdružení praktických lékařů pro 
děti a dorost svou praxi do pěti let ukončí další 
třetina pediatrů. Hlavní důvod je přitom prostý: 
průměrný věk dětských lékařů je 61 let, mnoho 
jich tedy brzy odejde do důchodu. 

Není to ale jediný problém. Neustále se 
zvyšují nároky na administrativu a IT vybavení 
ordinací, na lékaře jsou kladeny nové povin-
nosti a finanční ohodnocení také není ideální. 
K tomu ještě přidejme další vlnu EET, nařízení 
na ochranu osobních údajů GDPR či e-recepty. 
To vše mladé lékaře odrazuje a starší nutí odejít 

do důchodu dřív, než plánovali. I proto mnoho 
mladých lékařů odchází do zahraničí nebo 
tam, kde si vydělají, získají zkušenosti a nemají 
tolik starostí s vlastní ordinací. A i když je teď 
jednodušší získat dotaci na podporu rezidenč-
ních míst, celkovou situaci to nezachrání. 

Okolní lékaři 

Na jednoho dětského lékaře v současnosti 
připadá průměrně až tisíc dětí. Jsou ale i lékaři, 
kteří jich mají až dva a půl tisíce. V okresech 
Beroun a Praha-západ je v každém kolem 
20 ordinací. A pomalu jich ubývá. K 1. březnu 
ukončila praxi v Řevnicích MUDr. Helena 
Fuchsová, která tu působila skoro 35 let. Další 
lékař MUDr. Jan Karas z řevnické ordinace 
v Sádecké ulici, jež patří firmě ResTrial, skončil 
ze zdravotních důvodů také téměř ve stejné 
době. V Řevnicích tak v současné době není 
ani jeden dětský lékař. A rodiče složitě hledají, 
kam by své děti mohli zaregistrovat. 

Nejbližší lékaři jsou v Dobřichovicích, Mníšku 
pod Brdy, Černošicích, Litni a Karlštejně, 
trochu dál pak v Srbsku, Berouně, Králově 
Dvoře nebo v Hostomicích. Ale ne všude berou 
všechny děti. Proto některé maminky jezdí 
dokonce do Prahy. 

Na kritickou situaci v našem regionu 
nedávno reagovaly řevnické matky. Sepsaly 
prohlášení a zaslaly ho ministru zdravotnictví, 
ředitelům pojišťoven i vedení Krajského úřadu 
Středočeského kraje. 

Za zajištění péče jsou zodpovědné zdravotní 
pojišťovny, takže pokud vám dítě nikde v okolí 
nevzali, můžete se na tu svou obrátit. Ovšem 
ani ona vám nemusí pomoci. Lékaři prostě 
chybí. 

Blíží se konec lékařů 
pro děti a dorost?
NEDOSTATEK PEDIATRŮ TRÁPÍ CELOU 
REPUBLIKU. A BUDE PRÝ HŮŘ

Lékařskou péči potřebujeme 
všichni prakticky od chvíle, kdy 
ještě nejsme na světě. Nově 
narozené děti ji během prvních 
let života vyžadují nejvíc. 
Poslední dobou je však stále 
těžší sehnat dětského lékaře. 
Pediatrů je málo a ti, kteří 
ordinují, mají vyšší množství 
pacientů, než je únosné. 
A situace se má dál zhoršovat. 
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Kam děti přihlásit? 
K lékařům v Poberouní se stále hlásí nové děti. 
Ať už nově narozené, přistěhované nebo ty, 
které přecházejí z jiných (třeba i zrušených) 
ordinací. „Ano, děti se nám hlásí. V součas-
ném stavu dlouhodobé pracovní neschopnosti 
lékaře momentálně nepřijímáme nové paci-
enty,“ sdělila manažerka Sandra Hálková ze 
společnosti ResTrial, která provozuje ordinace 
v Sádecké ulici v Řevnicích. Situace by se ale 
měla změnit od 1. května, kdy by měla nastou-
pit nová lékařka. „Poté budeme opět nabírat 
nové pacienty i jejich sourozence,“ dodala 
Sandra Hálková. 

Výpadky lékařů v Řevnicích zkomplikovaly 
práci dalším pediatrům v okolí. „V posledních 
týdnech přibývá telefonátů s žádostí o regist-
raci dítěte do naší ordinace v Dobřichovicích. 
Stále přijímáme nové pacienty, nyní z kapacit-
ních důvodů v omezené míře (situace se aktu-
álně mění). Bereme nově narozená miminka, 
narozené sourozence našich pacientů a děti 
přistěhovaných rodin. Snažíme se vyhovět pře-
devším lidem z Dobřichovic a nejbližšího okolí,“ 
uvedla MUDr. Vladislava Krausová. Podle ní 
by stav mohlo zlepšit plánované otevření nové 
dětské ordinace v Mníšku pod Brdy. 

Tam působí ordinace MUDr. Markéty Nová-
kové, jež nové děti nepřijímá. Pouze souro-
zence již registrovaných pacientů. „Situaci 
v Mníšku a okolí by měla od dubna usnadnit 
nová paní doktorka. Ordinaci si může otevřít 
i díky finanční podpoře města Mníšek pod 
Brdy. Jako městské zastupitelce se mi podařilo 
tuto dotaci prosadit. Vidím v tom jednu z cest, 
jak do regionu dostat dětské lékaře, kterých 
je celkově nedostatek. A lepší to podle mého 
názoru nebude,“ doplnila MUDr. Nováková. 

Dobré to není ani v Černošicích. Zdejší 
MUDr. Radana Pokorná rovněž potvrdila vyšší 
zájem o přihlášení dětí, zejména poté, co 
v červnu 2018 skončila ordinace v Radotíně 
a nyní v Řevnicích. „Přijímáme nová miminka 
z Černošic a okolí (záleží i na ochotě rodičů 
dojíždět), nově přistěhované děti z Černošic 
a samozřejmě sourozence již u nás registro-
vaných pacientů. Nemůžeme z kapacitních 
důvodů vyhovět rodičům, kteří chtějí změnu 
pediatra, ale mají toho ‚svého‘ v blízkém 
okolí. Obecně je dětských obvodních lékařů 

málo, ale to je celorepublikový problém. Snad 
ho trochu pomůže vyřešit spojení pediatrů 
do jednoho oboru, kdy i nemocniční lékaři 
budou moci pracovat na obvodě,“ domnívá se 
MUDr. Pokorná. 

Řevnické maminky nejspíš znají MUDr. Dani-
elu Štorchovou, která dlouhá léta zastupovala 
v ordinaci MUDr. Heleny Fuchsové v Řevni-
cích a nyní ordinuje v Hostomicích a Jincích. 
„V roce 2018 se mi podařilo koupit ordinaci 
v Jincích, což je od té mé v Hostomicích, kde 
jsem již od roku 1990, pouhých osm kilometrů. 
Mám tedy nyní dvě ordinace blízko sebe. Proto 
jsem se s doktorkou Fuchsovou domluvila, 
že v Řevnicích zastupování po dvaceti letech 
ukončím,“ řekla MUDr. Štorchová, která nové 
děti do ordinace stále přibírá. „Nedělám rozdíly 
v tom, zda jsou malé, nebo větší, zdravé, 
nebo nemocnější. Snažím se všem vyjít vstříc. 
Pacienti mohou samozřejmě navštěvovat obě 
místa, jak se to jim to hodí.“ 

Podle dalších informací bere nové pacien-
ty také lékařka v Litni, která ordinuje rovněž 
v Karlštejně a v Srbsku. Aktuálně to tak v na-
šem regionu nevypadá zcela tragicky, během 
pár let však hrozí zhoršení nejen tady, ale 
v celé republice. Proč? Na to jsme se zeptali 
MUDr. Heleny Fuchsové, jež před měsícem 
ukončila svou praxi v Řevnicích.

Zkušenosti 
místních maminek: 
Kam chodíte 
s dětmi k lékaři? 
Jitka Adámková: Už 13 let chodím 
s dětmi k MUDr. Pokorné a jsem na-
prosto spokojená. 

Jana Poláčková Šmerdová: 
Po skončení MUDr. Fuchsové zůstává-
me věrní MUDr. Štorchové a jezdíme 
za ní do Hostomic. 

Petra Karešová: Po 11 letech 
opouštíme ordinaci v Sádecké 
v Řevnicích. Nechci dál čekat, jestli 
společnost, která v současné době 
ordinaci provozuje, bude schopna 
zajistit stabilního nebo vůbec nějakého 
lékaře. Odcházíme do nové ordinace 
MUDr. Plickové do Mníšku. 

Lída Berková: Myslím, že sehnat 
dětského doktora v okolí, jenž přijímá 
nové pacienty, je neřešitelný úkol. Jen 
nechápu, jak mohou Řevnice i Do-
břichovice počítat v územním plánu 
s novou výstavbou, když nemají pro 
své stávající obyvatele dostatečnou 
kapacitu dětských lékařů a ostatní 
infrastruktury. 

Monika Kašová Fatková: 
Se syny chodím šestým rokem 
k MUDr. Krausové a jsme velmi 
spokojeni s jejím milým a vstřícným 
přístupem. 

Ola Pheobeová: Jelikož jsme se 
přestěhovali nazpět do ČR, půjdeme 
k MUDr. Krausové, prý je výborná. 
Naštěstí bere novorozence i nově 
přistěhované. Nejsem řidič, pediatra 
potřebuji docela často kvůli postižené-
mu dítěti, nerada bych dojížděla dál. 

Magdalena Dostal: Jezdím už se 
třetím dítětem na Smíchov. Vyplatí se 
to víc, než měnit místní, na které toho 
příliš pozitivního neslyšíte.

Pavla Plevová: Jezdím až ze 
Skuhrova k MUDr. Pokorné do Čer-
nošic. Paní doktorka i sestřička jsou 
úžasné a stojí mi to za to. 

Hana Matoušková: MUDr. Fuch-
sová skončila a jiného dostupné-
ho doktora v nejbližším okolí jsme 
nesehnali. Dcera teď měla zdravotní 
problémy, MUDr. Plicková byla ochotná 
a vyšetřila ji. Ale protože nás zatím ne-
může oficiálně zaregistrovat, nemohla 
nám ani vystavit doporučení na po-
drobnější vyšetření ke specialistům. 
Čekáme tedy do dubna, až bude mít 
otevřenou svou ordinaci v Mníšku. 

Eva Benecová: Celé roky jsme 
chodili k MUDr. Bartošové. Její smrt 
nás šokovala a zaskočila. Následovaly 
dvě nedobré zkušenosti. Pak nás vzala 
MUDr. Pokorná a jsme velice spokojeni.

DOBNETTÉMA
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Restaurace a Pension Chalupa
ul. Rovinská 64, Hlásná Třebaň (na Rovinách)

HLEDÁ SERVÍRKU / ČÍŠNÍKA
na HPP, možno i brigádně

krátký / dlouhý týden / nástup možný ihned

  608 383 837

ORDINAČNÍ DOBA:
PO: 8:00 – 17:00 hod.
ÚT: 12:00 – 18:00 hod.
ST: 8:00 – 14:00 hod.
ČT:	 12:00	–	17:00	hod.
PÁ: 10:00 – 14:00 hod.
Objednání	možné	 
v odpoledních hodinách

NOVÁ	ORDINACE	PRAKTICKÉHO	LÉKAŘE
MUDr. Michaela Formánková
lékařka s dlouholetou ambulantní praxí
www.lekarkalety.cz   770 68 40 64
Adresa: Pražská 559, Lety u Dobřichovic
 1. patro s bezbariérovým přístupem
Spojení: BUS č. 448, možnost parkování

Odběry	krve	a	biologického	materiálu
denně od 7:00 hod. do 10:00 hod.

Pod Lipami 2, Řevnice | tel.: 737 258 018

www.clementti.cz

Brow Henna
PŘÍRODNÍ BARVY NA OBOČÍ

přírodní produkt
šetrná aplikace bez peroxidu

vydrží až 6 týdnů

POZVÁNKA Přijďte se podívat 
na náš dopolední program 
včetně plavání !

MŠ Ottománek
+  Akreditace MŠMT
+  Plavecký výcvik ve vlastním bazénu 

2× týdně v ceně školného
+  Spolupráce s Mensou ČR
+  Angličtina s českým lektorem 

i s rodilým mluvčím
+  10letá tradice

MATEŘSKÁ 
ŠKOLA
OTTOMÁNEK

www.ottomanek.cz 603 745 576

Den 
otevřených 
dveří

INFORMACE

MŠ Ottománek
Střední 2121
Černošice

Úterý 
16. dubna 2019

8–12 hodin

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
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Už dost dlouho se debatuje o nové 
koncepci zdravotnictví v naší republice. 
Ovšem dosud se o ní jen mluví. Malé 

změny, které občas prosadí ministr zdravotnic-
tví, stav nezlepší. Podle dětské lékařky Heleny 
Fuchsové z Řevnic je nutné, aby vznikla úplně 
nová koncepce řešící celý problém od začátku 
do konce. 

Paní doktorko, podle vaše-
ho názoru je stav v pediatrii 
(a nejen tady) tragický. Vím, 
že v okolí je nyní problém 
sehnat lékaře pro děti. Ale 
od 1. května má být nový 
lékař v řevnické ordinaci 
v Sádecké a vznikne nové 
pracoviště v Mníšku pod 
Brdy. Neukazuje to tedy 
na zlepšení? 
Ale ono je to tragické, i když to 
teď chvíli vypadá někde lépe. 
Musíte si uvědomit, že na jedno-
ho pediatra by správně mělo být 
700 až 1 000 dětí. V dnešní době 
mají 1 500 až 2 000, někteří 
i 3 000 karet. A je logické, že 
tomu odpovídá také péče. Pryč 
je doba, kdy byli lékaři napojeni 
na své pacienty a oni na ně. 
Jednak to nestíhají a potom jsou 
tady řetězce, kde se doktoři čas-
to střídají, a tak nevzniká úzká 
vazba lékař–pacient. Všichni shá-
nějí lékaře. Asi 55 tisíc dětských 
karet leží někde na zdravotních 
referátech. Děti nemá kdo ošetřit, nejsou zá-
stupy, všechno se záplatuje a v ambulanci pak 
jenom hasíte. K tomu si přidejte průměrný věk 
pediatrů, který je 61 let! Zmizela generace dok-
torů, která bude učit ty mladé. Z mého pohledu 
nastává totální soumrak pediatrie. 

Jenom v počtu a ve věku lékařů  
to asi není? 
Jsou tam další problémy. Povinně se zavádějí 
e-recepty, ale jaký je jejich přínos? Kolik se 
ušetřilo? To nikdo neumí vyčíslit. Navíc: je to 
bezpečné? Podle mě je to svlečení člověka. 
Jako občanka nechci, aby mě doktor dával 
do databáze a tvořil mi e-recept. Ale vlastně 
nemám právo to říct. Nejen že je to pro lékaře 
povinnost, ale ještě jim hrozí dvoumilionové 
pokuty. Vždyť je to sprosťárna. Stát nás vůbec 
nešetří, pojišťovny z nás dělají IT lidi, zvyšují 
nám náklady a nutí nás dívat se pořád do po-
čítače, místo abychom se dívali na člověka. 
Dnes je důležité, jaké pošleme vyúčtování. 
A vůbec není podstatné, jak léčíme. 

Lékaři ovšem člověku pomohou,  
když dorazí do ordinace? 
To ano. Lidé se dostali do stavu, kdy sice 
k doktorovi dojdou a jsou nějak ošetřeni, ale 
není na ně čas. Přitom dnes mají děti mnoho 

psychosomatických onemocnění. Rodiče jsou 
starší, je hodně neúplných nebo zvláštních 
rodin. Máme daleko vyšší počet dětí, které mají 
problémy, špatnou výslovnost, jsou neurotické. 
Řeší se tam víc věcí. Pediatrie má naprosto jiný 
charakter, než měla před třiceti lety. Dnes se 
vychovává pomocí mobilů, tabletů, playstatio-
nů. Chybí generace babiček a dědečků, takže 

děti nejsou plně emočně uspokojené. Lidé 
nežijí pospolu a interakce rodič–dítě je úplně 
jiná. Matky se neumějí napojit na děti. Hledají 
na internetu, jak se o ně starat. Ale proč? 
Každý jiný savec přesně ví, co má s miminkem 
dělat. Nepotřebuje k tomu googlovat. Další věc 
je stále se zvyšující věk rodičů... 

Jsou lidé dnes obecně  
nemocnější než dřív? 
Podívejte, okolní svět se nám všem promítá 
do zdraví. Definice zdraví je bio-psycho-sociál-
ní optimum: cokoli, z čeho budete mít nějaké 
tlaky, se odrazí na psychice a pak i na těle. 
A má to samozřejmě vliv i na děti. Dnes všichni 
chtějí všechno a vývoj je tak rychlý, že jsme se 
mu nestačili evolučně přizpůsobit. Vždyť kolik 
lidí má poruchy spánku. Kolikanásobně stoupl 
počet pacientů, kteří se léčí u psychologů 
a psychiatrů. U dětí je to obzvlášť problém. 
Průměrný věk populace se sice prodlužuje, ale 
závislost na zdravotní péči začíná v mladším 
věku než dřív. 

Jaké další problémy nastanou,  
pokud se situace nebude řešit? 
Dnešní pediatři vymřou. To je statistika. A moje 
další otázka zní: kdo bude dělat preventivní 
prohlídky dětí? A kdo bude v budoucnu kvalifi-

DOBNETTÉMA

Situace s pediatry je tragická, 
nejen v našem regionu
MUDr. Helena Fuchsová z Řevnic marně hledala nástupce

kovaně očkovat? Měla jsem praxi skoro 35 let 
a nezažila jsem žádné závažné komplikace 
po očkování. Kde je jiní lékaři berou? Absolut-
ně tomu nerozumím, nebo žiji na jiné planetě. 
A co dělá premiér Babiš a ministři? Vždyť říkají 
úplné hlouposti. Debatují, jestli stát bude něco 
platit, když někdo umře po očkování. Ale už 
je nezajímá, proč se lidé přestali očkovat. Tato 
vláda nic neřeší, pořád jen říká: my vám dáme 
peníze. A jaké nám dali peníze? Co udělali? 

Myslíte si, že je špatná celá  
koncepce zdravotnictví? 
To si nemyslím. To všichni víme. Česká lékař-
ská komora o problémech mluví mnoho let, 
ale politici na to nereagují. Proslýchají se různé 
věci. Například o velkých řetězcích se říká, že 

je za nimi kapitál podnikatelů 
Babiše a Kellnera. Nikde ale 
nezjistíte, kolik mají skoupeno 
nemocnic, obvodů, ambulancí. 
Z mého pohledu je to tak, že 
vláda chystá něco, co bude vý-
hodné pro řetězce. Rozhodně ne 
pro individualisty. A jestli vůbec 
nic nechystá, pak to bude totální 
průšvih. V každém případě jsou 
obě varianty špatné. 

Tohle všechno vás přimělo 
k ukončení praxe? 
Mě přiměla úplně jednodu-
chá prozaická věc. Skončila 
kolegyně, která mě zastupovala, 
a mladý doktor se za dva roky 
nenašel. Jako lékař musím mít ze 
zákona otevřenou ordinaci a buď 
v ní být stále, nebo mít povinně 
zajištěn zástup. To teď není 
možné. A tak jsem měla volbu: 
v 61 letech tam sedět od rána 
do večera, nechat si líbit diktát 
pojišťoven, nebo žít svůj život. 
Rozhodla jsem se žít svůj život 
a dělat medicínu jinak, po svém. 

Nebylo to jednoduché a radost z toho nemám, 
ale cítím velkou úlevu. Krásně se mi dýchá, nic 
neřeším a těším se na nové věci. Nechci už 
zažít ten neuvěřitelný tlak jako dřív. 

Takže tu pro lidi budete dál? 
Pokud budou mít zájem, ano. 

Proč k této situaci vůbec došlo? Vždyť 
lékařská péče je u nás na vysoké úrovni, 
máme skvělé odborníky... 
My doktoři jsme udělali chybu, že jsme nebyli 
na politiky dost tvrdí hned po revoluci 1989. 
Pak vznikla další chyba: nevěděli jsme, kdo je 
estébák. Dnes jsou na významných postech 
a my jim to schvalujeme. Stačí se podívat 
na volby. Tito lidé budou mít vždycky zájem, 
aby vše fungovalo do jejich kapsy, ne pro lidi. 
Jde o problém naší populace, která si musí 
setsakra dobře rozmyslet, koho bude volit. 

Existuje podle vás nějaké východisko? 
Má to velice jednoduché řešení. Musí se změ-
nit postoj politiků, pohlížet na věci systémově, 
ne regionálně. Lidé budou muset umírat, být 
poškození, a až jich bude hodně, pak teprve to 
začne někdo řešit.

Téma připravila: Lucie Hochmalová
 Archiv Heleny Fuchsové
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Barbora Stýblová se prý k atletice dostala 
náhodou. „Tak trochu jsem se k ní 
přivedla sama. V tercii na gymnáziu nám 

tělocvikářka nabízela přespolní běh za školu 
a nikomu se moc nechtělo. Mě vždycky bavilo 
zkoušet něco nového, přihlásila jsem se a jela 
jako náhradník. Nakonec jsem ze čtyřiceti ho-
lek doběhla čtvrtá. To nikdo nechápal a všichni 
koukali, hlavně tedy já (smích). Potom jsem 
začala chodit na atletiku do Berouna.“ 

Proč vyhrála zrovna atletika? 
Odmala mám sport ráda, těšilo mě poznávat 
nové věci a zlepšovat se. Se sestrou jsme 
lyžovaly, plavaly, hrály ping-pong, házenou, ae-
robik, chodily u nás k hasičům. U mě nakonec 
zvítězila atletika. 

S jakými disciplínami jste začínala?  
A co děláte nyní, změnilo se to nějak? 
Tréninky jsou náročnější, ale stále kroužím 

na stadionu, jako když jsem začínala. Bě-
hám tratě dlouhé od čtyř set metrů po deset 
kilometrů. Loni jsem si poprvé zkusila stýpl (tři 
kilometry překážek s vodním příkopem). To je 
legrace a závod rychle uteče. 

Jak dlouho závodíte  
za Lokomotivu Beroun? 
Pět let. Začínala jsem tam a stále jsem Berou-
nu věrná, i když letos mám v plánu hostovat 
v extralize za Olymp Praha. 

Vzpomínáte si na svou první medaili? 
První medaili jsem si vyběhala na hasičských 
závodech v Karlštejně. Naše družstvo z Hlásné 
Třebaně získalo ze dvou soutěžních týmů 
stříbro v útoku. 

Loňská sezona pro vás byla velmi 
úspěšná. Kolik medailí jste vlastně 
vybojovala a v jakých disciplínách? 
Z mistrovství České republiky jsem si přivezla 
jedenáct medailí: dvě zlata na 10 kilometrů 
na dráze a v běhu do vrchu, sedm stříbrných 
(1 500 metrů a 3 000 metrů na dráze, 1 500 
metrů, 3 000 metrů, štafeta 4 x 400 metrů, 
10 kilometrů na silnici a 3 000 metrů překážky 
na mistrovství ČR do 22 let) a dvě bronzové 
z krosu a družstev. 

To je opravdu mnohonásobný úspěch. Dá 
se říct, která trofej je pro vás nejcennější? 
Je to hodně těžké, protože každá byla úplně 
jiná. Závody se nedají srovnávat. Některé 
medaile byly skoro zadarmo a další hodně 
vydřené. Mě baví tratě střídat. 

Asi nejvíc si ale cením úspěchů družstev.  
To jsou vždy nejsilnější zážitky. Člověk by se 
pro ostatní rozkrájel, i když jinak je atletika 
hodně individuální sport. 

Je vidět, že se daří nejen vám,  
ale i celé Lokomotivě. 
Prosadit Beroun mezi většími kluby dá zabrat. 
Proto mám velkou radost z našeho stříbra 
na 4 x 400 metrů, a hlavně z bronzu družstev 
juniorek. O něm rozhodl pouhý půlbod. Původ-
ně jsme byly vyhlášeny na čtvrtém místě, těsně 

Běhám tratě od čtyř set metrů 
po deset kilometrů

Kdo je Barbora 
Stýblová? 
• Devatenáctiletá atletka, závodí 

za Lokomotivu Beroun.

• Nejúspěšnější sportovkyně Berounska 
2018. 

• Držitelka mnoha medailí 
od dorosteneckých kategorií.

• V roce 2018 získala 11 medailí 
z mistrovství ČR a reprezentovala ČR 
na mistrovství světa v běhu do vrchu.

• Studentka medicíny.

• Žije v Hlásné Třebani.

Atletka Barbora Stýblová sbírá úspěchy 
ve všech disciplínách

Česká atletika má ve světě velmi dobré jméno. Vždyť kdo by 
neznal třeba Barboru Špotákovou, Romana Šebrleho nebo 
Emila Zátopka? A v jejich stopách pokračuje také nejmladší 
generace. Jednou z nadějí české atletiky je Barbora Stýblová, 
drobná devatenáctiletá dívka z Hlásné Třebaně, která již 
od dorosteneckých kategorií sbírá úspěchy na atletické 
dráze. A loňský rok byl pro ni opravdu výjimečný. 
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za silným týmem Vítkovic. Jenomže nám podle 
průběžných součtů bodů vycházelo, že máme 
být třetí. Nakonec se zjistilo, že chybu udělali 
rozhodčí. Po opravení výsledků jsme dosta-
ly bronz a slzy smutku tak rázem vystřídala 
radost. Nezapomenutelný zážitek. 

Moc si vážím i stříbra ze stýplu dvaadva-
cítek, to jsem čtyři kola před cílem zakopla 
o překážku. Zvednout se ze země, nevzdat to 
a běžet dál, zatímco vám uteče čelo, je oprav-
du náročné. Hlavně psychicky. 

A vám se to povedlo... Na co z loňska 
nejraději vzpomínáte? 
Je toho spousta. Asi vyhraje mistrovství 
republiky v běhu do vrchu v Jeseníkách. To 
byl také naprosto neuvěřitelný závod. Získala 
jsem zlato a v juniorech vyhrál můj tréninkový 
kolega a syn mého trenéra Vojta Dryák. Nikdo 
to nečekal a my jsme si do Berouna odváželi 
tituly hned dva. Navíc jsme se tím kvalifikovali 
na mistrovství světa v běhu do vrchu v Andoře. 
Tam naše družstvo skončilo šesté. 

Před čtrnácti dny vás vyhlásili nejúspěš-
nější sportovkyní Berounska v anketě 
za rok 2018. Jaký to byl pocit? 
Hodně mě to překvapilo. Bylo to takové příjem-
né zakončení sezony. 

Kolik času strávíte na trénincích?  
Jsou náročné? 
Záleží na tom, co mi napíše do tréninkového 
plánu trenér. Průměrně dvě hodiny denně. 

Od října to mám složitější, začala jsem 
studovat medicínu na 2. lékařské 
fakultě, a tak bohužel nestíhám jezdit 
na soustředění. Celkově zkombinovat 
učení a běhání je teď pro mne hodně 
náročné. Volno mám jednou týdně, 
nejčastěji v úterý, když píšeme test 
z anatomie. (smích) 

Máte prostor i na jiné koníčky? 
Ne. A když náhodou nějakou chvilku 
najdu, užívám si nicnedělání. Jinak 
mě toho baví hodně. Miluji cestování, 
lyžování, chovám andulky, ráda kreslím, 
fotím, chodím na procházky se psem, 
pracuji na zahradě... Ale momentálně 
se všechno podřizuje škole a tréninkům, 
když se neučím, běhám nebo spím. 
(smích) 

Jaké máte plány do budoucna,  
co se týká atletiky i studia? 
Letos budu prvním rokem v ženách, 
kde je mnohem větší konkurence, takže 
se musím specializovat na jednu trať. 
To mě trochu mrzí, bavila mne hlavně ta 
pestrost. Chci se soustředit na dráhu, 
konkrétně na 3 000 metrů překážek. 
V létě se pokusím o splnění limitu 
na mistrovství Evropy do 22 let. A zá-
roveň se budu snažit úspěšně dokončit 
první ročník na medicíně, snad to vyjde. 

! Lucie Hochmalová
 Jiří Kottas, Berounský deník, Pavel Paluska

Kontakt:
Hana Havlová, tel.: +420 724 931 467

Adresa: Mníšecká 500, 252 30 Řevnice

Sportovní areál  
a hotel Lidový dům 
v Řevnicích
přijme spolehlivé
pracovníky na pozici:

OBSLUHA RECEPCE / SERVÍRKA 
l Práce na HPP, DPP či IČ, možno i brigádně.
l Krátký/dlouhý týden, vhodné i pro aktivní 

důchodkyně.
l Nabízíme nadstandardní podmínky, 

stabilní zaměstnání, možnost ubytování.
l Nástup možný ihned.
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Koncert pro Život dětem 
Charitativní rockový koncert Rock v srdci 
se v Řevnicích uskuteční 13. dubna 
od 16 hodin v sále Lidového domu a je ur-
čen všem příznivcům rockové hudby. Vy-
stoupí kapely Morčata na útěku, Tragedis, 
Vosí hnízdo, Curlies, Honem a Daily Cof-
fee. Celý výtěžek bude věnován na konto 
organizace Život dětem. Kromě hudebního 
programu se ti, kteří dorazí, mohou těšit 
na bohatý doprovodný program. 

Šouflík Davida Nolla 
Pianista divadla Sklep David Noll přijede 
do Řevnic. Jeho kabaret bude uveden 
v neděli 28. dubna od 17 hodin v sále 
řevnického Zámečku. Půjde o výběr toho 
nejúspěšnějšího z dosavadních Šouflíků. 
Účinkují Honza Jícha, Klára Jíchová a Mi-
chal Kadeřábek. Na klavír hraje své písně 
David Noll, zpívá Lucie Soljaková. 

Výstava Arteradky 
Vernisáž výstavy Arteradky se koná 
28. dubna od 16 hodin na nádvoří do-
břichovického zámku. Dětské výtvarné 
práce mají název „Bylo…, nebylo“ a doplní 
je pestrý hudební, taneční a divadelní 
program. 

Putování Grand Canyonem 
Beseda s promítáním o národním parku 
Grand Canyon a plavbě po řece Colora-
do se v sále Dr. Fürsta v Dobřichovicích 
připravuje na 25. dubna. Jiří Topič vás 
provede krajem šerifa Tombstonu Wyatta 
Erpa a stejně slavného Doca Hollidaye, 
územím pistolníků Divokého západu. 

Zahájení sezony na Skalce 
Výstavní sezona v barokním areálu Skalka 
nad Mníškem pod Brdy začne 7. dubna 
ve 13 hodin. Bude zahájena dvěma ver-
nisážemi výtvarnic Jany Mačkové a Šárky 
Vanessy Zralé. Duši pohladí středověká 
dobová hudba v podání dívčí kapely 
Euphorica.

Velikonoční trhy 
Velikonoční trhy spolu s malým far-
mářským trhem proběhnou 13. dubna 
od 10 hodin v dobřichovickém zámku. 
O den později od 16:30 se rozezní kaplí 
sv. Judy Tadeáše Velikonoční koncert 
v podání Foerstrova komorního pěveckého 
sdružení a sólistů.

Mořinka FEST
Vystoupení amatérských rockových kapel 
nazvaný Mořinka FEST se letos koná 
v sobotu 27. dubna od 13 hodin.  
Rocková muzika bude znít na návsi před 
hostincem U Barchánků a v jejím okolí 
na Mořince až do pozdního večera. Jako 
vždy nás čeká nářez rockové hudby v po-
dání několik kapel, vstup je dobrovolný.

Pro všechny příznivce bluegrassu 
a country je na 12. duben nachystaný 
koncert kultovní kapely Poutníci. Koná 

se od 19:30 v dobřichovickém zámku. 
Kořeny brněnských Poutníků sahají až 

hluboko do 70. let. První vystoupení se usku-
tečnilo na konci roku 1970 a kapelu okamžitě 

katapultovalo mezi místní žánrovou špičku. 
Největší úspěchy Poutníci zažívali v 80. letech. 
Narvané koncerty, hraní v zahraničí, a hlavně 
vydání debutové desky, která se na pultech 
obchodů objevila v roce 1987. Z Poutníků 
se stala celorepublikově uznávaná záležitost, 
tento status jim vydržel dodnes.

Poutníci zahrají na zámku 

Celkem pět přednášek se v rámci projek-
tu Místní akční plán vzdělávání MAP ORP 
Beroun II. uskuteční během dubna a května 
v Berouně. Je o tři bezplatné semináře pro 
učitele matematiky, kteří se chtějí seznámit 

s metodou Hejného, další dva semináře se 
zaměří na vyprávění příběhů, tzv. storytelling. 
Konají se v zasedací místnosti MěÚ Beroun 
a jsou zdarma. Přihlášky a podrobné informace 
najdete na www.mapberoun.cz.

Sbor Tutte Le Note si můžete poslechnout 
v sobotu 13. dubna od 16 hodin na Jarních 
trzích v sále dobřichovického zámku. Zazpívá 
tu mimo jiné koncertní oddělení, které od ledna 
řídí umělecký vedoucí Martin Vy-
dra. Profesionálně vedený sbor 
rozšiřuje své řady. Zve proto 
v pondělí 8. a 29. dubna v čase 
14:30–15:00 a 17:15–18:00 
hodin děti ve věku 8 až 14 let 
na předzpívání do ZUŠ Černo-
šice, Střední 403. Svůj čas si 
rezervujte na e-mailu tuttele-
note@gmail.com nebo telefo-
nicky na 739 352 614. Mladší 
zpěváčky sbor přivítá na zkouš-
kách v ZŠ Černošice-Mokropsy 

(pondělí 14–15 hodin), v ZŠ Dobřichovice, 
budova Raisova (pondělí 14:15–15:15 hodin) 
nebo v ZŠ Řevnice, budova Revoluční (středa 
14–15 hodin). 

 D
áš

a 
B

or
ov

sk
á

Bezplatné přednášky a workshopy

10. 4. od 14:00 seminář Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ 

16. 4. od 14:30 seminář Základy Hejného metody na 2. stupni ZŠ 

25. 4. od 14:00 seminář Základy Hejného metody v předmatematické výchově

29. 4. od 14:00 workshop Vyprávění příběhů pro školáky

14. 5. od 14:00 workshop Vyprávění příběhů pro předškoláky

Tutte Le Note rozšiřuje své řady

 Michal Fanta
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Držitel ceny Magnesia Litera 
v Modrém domečku
Jiří Padevět, český spisovatel, knihkupec a nakladatel, zavítá 18. 
dubna do Řevnic. Beseda začne v 18 hodin v Modrém domečku. 
Jiří Padevět získal v roce 2014 cenu Magnesia Litera za knihu 
Průvodce protektorátní Prahou, za stejnou publikaci obdržel 
i ocenění Slovník roku 2013. Vede nakladatelství Academia, pro 
Seznam TV natáčí pozoruhodný seriál Krvavá léta, je členem 
redakční rady nezávislého Deníku N. Pro besedu v Řevnicích si 
vybral téma Období 1945–1956 v Československu.

Šestičlenné těleso Skety působí od roku 
2014 a v Řevnicích se představí 14. dubna 
od 18 hodin. Jeho manažer, zvukař i pěvec-
ký záskok Lukáš Prchal je v Řevnicích velmi 
známý, mimo jiné tu na Štědrý den diriguje 
oblíbenou Rybofku. 

Pane Prchale, jak se dala tato šestice 
dohromady? 
Skety vznikly na VOŠ Jaroslava Ježka. Ale 
proces to byl zdlouhavý, v roce 2011 se ustálila 

aktuální sestava. Veronika Vítová vždycky 
chtěla vokální ansámbl, postupně nacházela 
kompatibilní kolegy a ti zase znali další. Takhle 
se informace o „sborečku džezovém“ dostala 
od Petra Wajsara k mé ženě Alici Bauer. Bydleli 
jsme tehdy čerstvě v Řevnicích a bylo to zrovna 
v době, kdy se mi po mnoha letech z důvodu 
hromadného těhotenství rozpadl ženský vokální 
soubor Brécy. Jednoho dne mi zavolala Ester 
Kočičková a chtěla Brécy znovu na nominační 
večer Českého lva, který měla moderovat. Poví-
dám jí: „Brécy, ty už nejsou, ale mám tady něco 
hodně zajímavého, jmenují se Skety.“ A tak jsem 
Sketám dohodl historicky druhé veřejné vystou-
pení a rovnou v přímém přenosu ČT. 

Proč je kapela pojmenována Skety? 
Název vychází z anglického slova scat, které 
označuje zpěv jazzových instrumentálních sól 
na nesmyslné slabiky, a zároveň je prý tak 
trochu odkazem na Brécy. Já jsem to ale nevy-
myslel, to má na svědomí Michal Strnad! 

Na co se posluchači mohou těšit? 
Už dávno nejsme jen jazz. Naše koncerty jsou 
hodně taneční a troufám si říct, že i vtipné. 
Těžiště repertoáru se přesunulo k naší autorské 
produkci, tedy k tvorbě jednotlivých členů. Pře-

važují v ní skladby Petra Wajsara, který je ale 
jako skladatel tak vytížený objednávkami od or-
chestrů a divadel, že vlastně nechápu, kdy 
ještě stíhá psát skladby pro Skety. Za hudbu 
k filmu Hastrman v režii Ondřeje Havelky získal 
Českého lva a 17. dubna bude mít v Národním 
divadle premiéru jeho opera Tramvestie. 

V čem spočívá role manažera a zároveň 
toho, kdo také občas zaskočí? 
No, hádejte! Už dávno nezaskakuji, písničky jsou 
moc složité a já mám málo času. Umělecky se 
jako dirigent realizuji především se svým smí-
šeným sborem Mikrochor. Ale práce pro Skety 
a obecně pro českou a cappella scénu se asi dá 
nazvat mým posláním. Pořádám již tři roky Pra-
gue A Cappella Festival, jsem českým ambasa-
dorem globální a cappella organizace, zahraniční 
vokální skupiny se na nás obracejí, když chtějí 
v ČR koncertovat. Jsem za to všechno rád.

Skety pro vás 
chystají zpěv, 
tanec i vtip
Koncerty v řevnickém kině 
se staly oblíbenou součástí 
kultury v Poberouní. Nedávno 
vyprodanému kinosálu zazpívala 
Radůza a zanedlouho série 
pokračuje vystoupením vokální 
skupiny Skety, která na podzim 
zazářila i v populární soutěži 
StarDance. 

Česká společnost ornitologická 
pořádá o prvním květnovém 
víkendu tradiční Vítání ptačího 
zpěvu. Pokud se chcete dozvědět 
víc o svých ptačích sousedech, 
podívat se na ně opravdu hodně 
zblízka a zkusit je rozpoznat podle 
hlasu, vydejte se pod vedením 
ornitologa Zdeňka Valeše na jednu 
z tematických vycházek. 

V sobotu 4. května se akce 
koná v Řevnicích, sraz je v 7:30 
hodin před řevnickým nádražím. 
Trasa povede do blízkého okolí, 
a pokud bude vhodné počasí, 
proběhne ukázka kroužkování 
ptáků. Na neděli 5. května je 
připravena vycházka podél řeky 

Berounky ve Všenorech. Vyráží 
se od všenorského nádraží v 7:30 
hodin a můžete se těšit na slavičí 
zpěv, ukázku odchytu a kroužko-
vání několika druhů ptáků. Třeba 
uvidíte i ledňáčka.

Poznáte ptáky podle hlasu?
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Kromě Sket se můžete těšit také na kapelu 
minus123minut, která bude v kině 
koncertovat 2. května od 19 hodin.  

Rozhovor s organizátorkou Koncertů v kině 
Lucií Kukulovou je k vidění na idobnet.cz 

v sekci videa.

ZVEME VÁS NA SLAVNOSTI MORANY
Přijďte přivítat jaro a podpořit soutěžní Morany

6. dubna v Černošicích (Sportpark Berounka)
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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

SPORTOVNÍ
PŘÍMĚSTSKÁ SOUSTŘEDĚNÍ

LETOŠNÍ LÉTO V SOKOLOVNĚ LETY

GOLF – kurzy proběhnou pod vedením profesionální trenéra.  
Kurzy budou probíhat v krásném prostředí golfového areálu  

na Karlštejně! Dopravu zajistíme!

PLAVÁNÍ – kurzy budou probíhat taktéž pod dohledem 
profesionála! Budeme využívat plavecký areál v Berouně!  

Dopravu zajistíme!

TENIS – tradiční sport a tradiční náplň! Tréninkové úsilí  
bude zakončeno tradičními turnaji!

KOLO – již několik let nedílnou součástí sportovní výchovy dětí  
v Letech! Čeká nás klasické výlety po okolí zakončené  

hýskovskou zmrzlinou!

VŠESTRANNOST – bez toho si nedovedeme představit  
žádné soustředění! Čekají nás atletické a gymnastické aktivity 

vedené zábavnou formou!

NOVÉ AKTIVITY – kromě výše uvedených sportů si děti  
vyzkouší také střelbu ze vzduchovky, hod oštěpem či granátem, 

ping pong, florbal, a další

Podrobnější informace a přihlášky na http://www.tenis-skola.cz/  
nebo na vaclavek@tenis-skola.cz, tel. 777 579 146

1. – 4. 7. TENIS a KOLO 29. 7.-2. 8. TENIS a KOLO

8. – 12. 7. TENIS a GOLF 12. – 16. 8. TENIS a GOLF

15. – 19. 7. TENIS a KOLO 19. – 23. 8. TENIS a PLAVÁNÍ

22. – 26. 7. TENIS a PLAVÁNÍ 26. – 30. 8. TENIS, PLAVÁNÍ a GOLF

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

Fat Burn
PETRA

Trampolínky 
PETRA

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Box pro děti
PETR

Fit Box kruháč   
PETRA

Fat Burn Class  
PETRA

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

St

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Jóga
Alena

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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Už 20. ročník seriálu Kolo 
pro život letos odstartuje 
u Berounky v Dobřichovi-

cích. Cyklistický svátek pro spor-
tovce všech věkových kategorií 
vypukne 27. dubna.

Organizátoři přichystali sportovní 
den pro všechny, od nejmladších 
cyklistů na odrážedlech přes ro-
diny s dětmi, juniory, začátečníky, 
„hobíky“, seniory až po elitní jezd-
ce. Připraveny jsou závodní trasy 
B a C na 40 a 27 km, nezávodní 
trasa D – Family jízda s 20 kilomet-
ry a seriál dětských závodů na kole 
ČT Déčko Junior Trophy na přírod-
ním okruhu v zázemí akce.

Hlavní 40km trasa se po slav-
nostním startu v ulici 5. května 
napojí na červenou turistickou 
značku a lesem pokračuje na Mo-
řinku, kde jezdce čeká pověstný 
prubířský kámen závodu, tedy 
kopec s menhirem, velkým 
betonovým křeslem a nádhernými 
výhledy. Po první občerstvovací 
stanici v Roblíně pak cyklisté 
pokračují prudkým sjezdem 
do Kaly a poté kolem malého 
rybníčku a vzrostlé aleje na Třebo-

tov až na druhou občerstvovací 
stanicí na Pískách. Po doplnění 
ztracené energie se vydají lesem 
zpět přes Solopisky a Vonoklasy, 
překonají malý brodek, prosviští 
kolem Bukovky a zdolají poslední 
stoupání u hřiště. Na závěr je čeká 
pohodový sjezd do cíle.

Ti, pro něž jsou čtyři desítky 
kilometrů zkraje jara příliš, raději 
zvolí trasu C v délce 27 km, která 
na rozdíl od delšího „béčka“ zamíří 
od Hradinského kopce rovnou 
do Vonoklas. Všechny podrobnos-
ti najdete na webu Kolopro.cz.

Basketbalisté BK Radotín vyproda-
li 24. března černošickou halu Věry 
Čáslavské. Za vřavy domácích fanoušků 

se úspěšně probili semifinálovým kolem. A již 
tuto neděli 7. dubna se poperou o finále! Zá-
pas začne v 16:45 hodin a heslo je opět jasné: 
„Všichni do bílého, jako jeden tým!“

Semifinálová série se hraje na dvě utkání, 
v nichž se sčítá skóre. První zápas proběhne 
v sobotu 6. dubna na domácí půdě západo-
českého velkoklubu Domažlice. Den nato vy-
pukne odveta v Černošicích, kde se rozhodne 
o finalistovi druhé ligy.

Radotínští Vlci opět vyzývají všechny fanouš-
ky, aby přišli v bílém tričku, mikině nebo svetru, 
prostě v bílém svršku, a jako jeden tým vytvořili 
spolu s hráči pravé domácí prostředí. Upozor-
ňují také na velký zájem diváků a doporučují 
přijít v předstihu. Kapacita parkoviště přímo 
u haly je totiž omezená. Auto ale lze nechat také 
ve Školní ulici. Hala bude otevřena od 16 hodin.

Černošická euforie
Úvodní čtvrtfinálový zápas proběhl na horké 
půdě v Rokycanech. Během prvních dvou 

čtvrtin se Radotínským dařilo, ale tu třetí 
naprosto ovládli domácí hráči. Do závěrečné 
desetiminutovky vstupovali se čtyřbodovým 
vedením za stavu 53:49. Asi desítku rado-
tínských fanoušků poléval studený pot, když 
šest minut před koncem zápasu navýšil Marz 
trojkou vedení Rokycan už na 62:53. Domácí 
pak ale ve zbytku zápasu už nenašli recept 
na radotínskou obranu a Wolves zásluhou 
trojek Taussiga a Zídka zápas nejprve srovnali 
a poté dovedli do vítězného konce.

Další den čekalo na basketbalový „kon-
cert“ 254 fanoušků v černošické hale. Tým 
Rokycan ale přijel pouze v šesti hráčích 
a z utkání se tak od začátku stala exhibice 
domácího celku. Diváky zvedalo ze sedadel 
mnoho krásných akcí, včetně smečí z rukou 
Zídka, Taussiga, Haffnera nebo Šopa. Plná 
hala ale ocenila i famózní přihrávku Eismana 
v závěrečné čtvrtině.

Všichni v bílém! Radotínští 
Vlci bojují o finále

Cyklistickou sezonu otevře Praha–Karlštejn TourSkokani míří 
do Mokropes
Hala Věry Čáslavské v Černo-
šicích-Mokropsech se kromě 
basketbalu připravuje na třetí 
ročník Rebelsstyle Competition, 
tedy na závody v rope skippingu. 
Přihlášky do soutěže se přijímají 
do 19. dubna. Samotná akce 
proběhne v sobotu 11. května 
od 9 hodin do 18 hodin. Diváci 
mají vstup zdarma.

Pokud jste ropeskippingový 
nadšenec, nebo naopak vůbec 
nevíte, o co jde, máte se na co 
těšit. Výkony převážně děvčat při 
skákání přes švihadlo často berou 
dech. Akci pořádají Rebels O. K., 
které se proslavily i za hranicemi 
naší republiky. Početnou sbírku 
medailí přivezly z mistrovství Evro-
py i světa.

V Černošicích budou skokani 
soutěžit hned v několika disciplí-
nách. Některé vyhodnotí porotci 
zvlášť, jiné dohromady. Na pro-
gramu je také nezávodní soutěž, 
tzv. team show neboli pódiová 
skladba. Více o týmu i celé akci se 
dočtete na webu Rebelsok.cz.
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 Archiv organizátora
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Vstup na zahrádku s posezením je z Palackého ná-
městí. Ze silnice ji máte jako dlani. Bývalá dřevěná 
kůlna se změnila ve vyhledávané občerstvení, kde 
neznají plastové kelímky či příbory. Nápoje se po-
dávají ve skle a příbor dostanete kovový. Protože 
jde o podnik skupiny Corso, je zde viditelný otisk 
zážitkové gastronomie. Výběr jídel sice odpovídá 
typu občerstvení, ale kvalitu a chuti pečlivě otes-
toval tým stejnojmenné restaurace. Nemusíte mu 
závidět. Sami si dejte jídlo, které mu lahodilo nejvíc. 
V nabídce jsou utopenci ze sliveneckých špekáčků 
a nakládané sýry. Ty nejlepší párky našli u Dolejších 
v Davli. A v tandemu s rohlíkem z pekařství Jarolí-
mek v Mníšku pod Brdy tvoří nejlepší dobrotu dětí. 
Ty si ji ostatně vybojovaly.

Původ se dozvíte i o proseccu, bílém nebo 
červeném víně. „Nabídku červených vín bychom 
oproti loňsku rádi rozšířili. Přece jen navečer je 
o něj velký zájem i v létě,“ plánuje provozní Marek 
Adam. Rulandské bílé (Weisser Burgunder) od vi-
naře Tobiase Knewitze loni nemělo konkurenci. 
Zůstává samozřejmě také filtrovaná káva a různé 
druhy nealka, včetně domácích limonád. Na ce-
dulích se i letos dozvíte, kdo pro vás nabízené 
lahůdky a sirupy do limonád připravil. A možná 
i další zajímavé informace.

Řevnické pivo se blíží
Milovníci pěnivého moku se mohou opět těšit 
na oblíbená piva, dvanáctku Fabián z Hostomic 
a Kytínskou desítku. A v blízké budoucnos-
ti zde poteče místní značka – pivo z Řevnic. 

Na pozemku sousedícím se zahrádkou Kůlny se 
už nyní tyčí nádherně opravená bývalá nádražní 
budova. Uznávaný architekt Tomáš Šantavý jí vrátil 
původní podobu podle dobových fotek. A právě 
zde se přepíše řevnická historie.

„S rozběhem celého podniku a vařením piva 
nám pomáhá vyhlášený sládek a stavitel malých 
pivovarů Josef Krýsl. Řevnické pivo doplní naši 
současnou nabídku a pevně věříme, že nejen 
místním bude chutnat. I když podle všeho projde 
nějakým vývojem... Moc se těšíme na prv-
ní ochutnávky, stejně jako spousta místních. 
Protože mít zde pivovar je letitá myšlenka, která 
konečně získá reálnou podobu,“ popsal Marek 
Adam a dodal: „První várku piva bychom rádi 
nabídli zhruba kolem prázdnin. Sázíme přitom 
na klasiku – výčepní světlou desítku a ležák 
dvanáctku.“

Oáza klidu pro celou rodinu
Prostor kolem Kůlny se tak letos rozšíří o zahradu 
kolem pivovaru. Navíc v něm samotném bude 
malá pivnice s celoročním provozem. Podrobnosti 
se dozvíte v pravý čas.

Do Kůlny rádi zavítáte prakticky kdykoli. 
Když máte chuť na jedno rychlé pivo, jdete 
s dětmi či se psem na procházku, projíždíte 
okolo na kole nebo chcete strávit pohodový 
čas pod širým nebem se svojí „polovičkou“ 
či partou přátel. V létě zde nově bude také 
gril, takže i tuto oblíbenou kratochvíli si užijete 
v naprosté pohodě.

Kůlna už volá
Kdo si loni oblíbil posezení pod velkým ořechem v blízkosti 
řevnického nádraží a cyklostezky, bude mít brzy zelenou. 
Vyhledávané občerstvení Kůlna totiž ožije na konci dubna. 
A opět nabídne pivo, víno, limonády a dobroty k zakousnutí.

CORSO ŘEVNICE
Rezidenční bydlení Corso Pod Lipami
Restaurace Corso (denně 11–22 hodin)
Bar Otakar (středa až sobota 15–0 hodin)
Penzion Corso (otevření plánováno na červen)
Občerstvení Kůlna (otevření v druhé půlce dubna, pátek až neděle 15–22 hodin)
Pivovar Řevnice (zahájení provozu na letní prázdniny)

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

HLEDÁTE  
BRIGÁDU NEBO 
PRÁCI?
Corso hledá nové posily do týmu pro své 
provozy. Nabídka je pro kohokoli, kdo 
žije jídlem a pitím stejně jako nadšenci 
v Řevnicích a nebojí se komunikace 
s lidmi. Vše ostatní se naučí. Stačí se přímo 
zastavit v restauraci Corso na náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad, nebo  
se ozvat přes www.restauraceCorso.cz,  
rubriku Kariéra.

DOBNETINZERCEDOBNETINZERCE
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Obec Čenkov se nachází v malebné 
brdské kotlině po obou březích řeky 
Litavky, zhruba 10 kilometrů západně 

od Příbrami. Vypravit se do ní můžete poho-
dlně autem přes Hostomice a Jince. Nebo 
zvolte zábavnější, zato nevyzpytatelnější cestu 
vlakem přes Beroun, či po lokální trati ze Zadní 
Třebaně, v Lochovicích přesedněte na vlak 
ve směru do Protivína. Nezapomeňte vystoupit 
v Jincích. Zbývající kilometr do Čenkova musíte 
dojít pěšky. Pozor ale, až do 23. dubna platí 
na lokální trati Třebaň–Lochovice nepřetržitá 
výluka a místo motoráčku jezdí autobusy!

Nejkratší cesta je po hlavní silnici. Vydat se 
ovšem lze i po modré turistické značce kolem 
Kopáčovského rybníka a u mostu přes Litavku 
zatočit doprava přes trať na čenkovskou 
náves. V místech bývalé návsi byla v roce 1826 
postavena kaplička se zvonicí a slavnostně 
vysvěcena ke cti Antonína Paduánského. 
Nedávno ji opravili místní obyvatelé. Právě u ní 
postávají vysocí oblečení zajíci. Zatímco jeden 
ušák vypadá jako malý školák, druhý zase 
připomíná vetchou stařenku a další pečlivého 
kravaťáka.

Letos bude náves velikonočně vyzdobená 
od 13. do 28. dubna, a to již devátým rokem. 

A co Čenkovští chystají? „Uvidíte velkou 
zaječí rodinku v lidské velikosti, která si vyšla 
na pomlázku. Pasoucí se stádo ovcí. Jedna 
ovečka bude mít železnou konstrukci, takže 
na ni rodiče mohou posadit děti a vyfotogra-
fovat si je na památku,“ láká autor výzdoby 
Jiří Firýt. Všechny figury jsou vyrobeny ze sena 
a podle potřeby jsou některé oblečené. Budou 
zde rovněž slaměné slepice, kachny, pejsek 
s kočičkou, malí zajíčci. Ale i lidské postavy, 
třeba dědeček s babičkou sedící na lavičce 
u kapličky, modlící se stařenka a další. Chybět 
nebudou velká velikonoční vejce ozdobená 
dětmi z okolních mateřských škol.

„Postavy využívám hlavně v období Vánoc, 
kdy je u kapličky betlém s více než šedesáti 
figurami. Jde o největší betlém ze sena v ži-

votní velikosti s oděnými postavami v České 
republice,“ prozrazuje rekordman. Betlém zde 
vystavují přibližně od 10. prosince až do Tří 
králů. Postavený je tak, že jím mohou návštěv-
níci procházet. Hlavy nemají obličeje. Každý, 
kdo si je prohlédne, tak může zapojit vlastní 
představivost. 

„Figury lze použít pro různé akce po celý 
rok. Jejich hlavy se dají sundat, proto z nich 
jde lehce udělat člověka, zajíce, čarodějnici 
a podobně. Půjčují si je i okolní vesnice,“ 
popisuje Firýt s tím, že například jedna byla při 
letní zábavě zavěšena v sále u stropu na padá-
ku a představovala parašutistu. Jiná si zahrála 
v hudebním klipu.

Zatímco na Vánoce jsou postavy oblečené 
střídmě, na Velikonoce pestře a vesele. „Prostě 
si můžu dovolit popustit uzdu fantazii,“ po-
chvaluje si čenkovský rodák, který své výtvory 
zhotovuje postupně, podle aktuálního nápadu 
a nálady. Po akci je vždy musí uklidit a nechat 
vyschnout. V případě nutnosti některé opraví 
nebo předělá.

Pokud nestihnete velikonoční výstavu, 
nezoufejte. Hned 30. dubna totiž náves ožije 
čarodějnickým sletem. „Již několik let zde 
na týden přistávají čarodějnice z celého okolí. 
Letos se představí od 30. dubna do 5. května,“ 
doplňuje Firýt a zve k návštěvě „své“ obce.

! Pavla Nováčková
 J. Firýt

DOBNETTIP

Info na cestu
• Odjezd lokálky (do 23. dubna náhradních autobusů) 

ze Zadní Třebaně je o víkendu v 11:29, odjezd 
z Lochovic ve 12:33. Příjezd do Jinců ve 12:41. 
Na ranní spoj v 9:07 ze Zadní Třebaně v Lochovi-
cích doprava nenavazuje. 

• Občerstvit se můžete v jinecké restauraci Eška, kde 
nabízí piva rodinný pivovar Vilém.

Za velikonočními zajíci do Čenkova
Velikonoční figury v nadživotní 
velikosti, například zajíci nebo 
slepice, vyrobené ze sena 
jsou každoročně k vidění 
během jarních svátků v obci 
Čenkov na Příbramsku. 
Těšit se na ně můžete i letos 
od 13. do 28. dubna. Pak se 
na náves slétnou čarodějnice.
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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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inzerce
DOBNETVETERINÁRNÍ PORADNA 

Mnoho lidí cestuje na dovolenou do za-
hraničí i se svým psem. Cestování se 
zvířaty v zájmovém chovu po člen-

ských zemích Evropské unie je možné za pod-
mínek stanovených příslušným státem, proto 
je třeba vždy před cestou tato pravidla zjistit. 
Veškeré potřebné informace vám sdělí Státní 
veterinární správa. Pravidla platí pro tzv. 
neobchodní přesuny, tedy takové 
cesty, jejichž cílem není prodej či 
převod vlastnictví zvířete na jinou 
osobu. V rámci Evropské unie 
platí pro cestování se psem jed-
notná pravidla.

Identifikace psa  
a nutné doklady
Jednou ze základních povinností 
majitele psa je zajistit jeho bezpro-
blémovou identifikaci. Pes, s nímž 
chcete cestovat do zahraničí, musí 
být označen mikročipem splňujícím 
příslušné ISO normy pro mikroči-
py a čtecí zařízení. Další možností 
označení je tetování, které však musí 
být skutečně čitelné a prokazatelně pro-
vedené do 3. července 2011. Po tomto 
datu musí být psi, kočky a fretky označeni 
mikročipem. Další nutnou náležitostí, kterou pro 
cestování potřebujete, je pas zvířete v zájmovém 
chovu. Tento průkaz je zároveň i dokumentem 

pro zaznamenávání očkování a odčervení. Pas 
vystavuje schválený soukromý veterinární lékař 
a platí ve všech členských státech EU. V pasu 
musí být uvedena osoba, která zvíře do zahraničí 
doprovází, touto osobou bývá většinou majitel. 
Pokud je to někdo jiný, musí mít písemné zmoc-
nění majitele. Pas zvířete v zájmovém chovu 
může být vystaven až v momentě, má-li pes čip.

Očkování 
a odčervení

Aby váš pes mohl vycestovat 
za hranice, musí být od věku 12 

týdnů očkován proti vzteklině. 
Po očkování je nutné vyčkat ještě 
21 dní, až poté se totiž vytvoří 

skutečné protilátky proti vzteklině 
a očkování je považováno za účinné.

Před vstupem na území Velké Britá-
nie, Irska, Malty a Finska by měl váš 
pes být odčerven veterinářem 120–24 
hodin před odjezdem, vše musí být 

zaznamenáno v pasu zvířete. Dopo-
ručuji psa znovu odčervit i po návratu 
z dovolené a ideálně ho nechat prohléd-

nout veterinářem.

Další důležitá věc je ochrana proti vnějším 
parazitům, kteří mohou psa nakazit nemocemi, 
jež se v ČR nevyskytují. Lepší je zvolit přípravek 
s repelentním účinkem zabraňující parazitům 
na psa dosednout a účinný i proti komárům.

Bezpečná cesta
Pes by měl být v autě přepravován ideálně 
v přepravním boxu umístěném v zavazadlo-
vém prostoru. Box psa při nehodě do jisté 
míry ochrání a zvíře rovněž v takovém případě 
z místa neuteče. Další možností je použití 
cestovního postroje, který lze zapnout jako 
bezpečností pás.

Nejdůležitější je často zastavovat a dopřát 
pejskovi protažení a vyvenčení. Při pauze na-
bízejte psovi vodu, případně i krmení. Někteří 
psi při jízdě autem po nakrmení zvracejí, proto 
je někdy lepší je před cestou nekrmit. Zvrací-li 
váš pes i na lačno, poraďte se o možnostech 
řešení s veterinářem.

Pejska určitě potěšíte přibalením jeho oblí-
bené hračky, kterou bude moci v okamžicích 
nudy využít k ožužlávání a hraní.

 www.tervet.cz

Cestování se psem do zahraničí

Uzavírka ulic Třebaňská a Komenského – provoz veterinární ordinace Tervet není omezen.
Platí standardní ordinační hodiny (parkování cca 400 metrů od ordinace).

Jan Amos Komenský kdysi poznamenal: 
„Neříkej, že vykonáš, ale konej. Nehonos se, 
žes vykonal, ale nech práci vykonanou za sebe 
mluvit.“ Rádi bychom následovali slova velkého 
učitele a nechali hovořit pouze výsledky práce 
a zážitky dětí v tomto školním roce, ale protože 
tamtam dnes už nestačí, dovolte nám pochlubit 
se našimi aktivitami na těchto stránkách.

Jsme tu pro vás od roku 2006 a za těch 13 let 
jsme vybudovali tři soukromé česko-anglické 
mateřské školy a otevřeli provoz ve 3 dětských 
skupinách. Pořád se snažíme reagovat na po-
žadavky vás, rodičů dětí předškolního věku 3-5 
let, ale i těch nejmenších dětí, kterým je teprve 
rok. Mateřská škola Bambinárium v Řevnicích je 
jednou ze školek sítě Bambinária a vedle dvojja-
zyčné české a anglické kvalitní výuky, především 
v duchu zážitku, pravidelné chvilky pohybové, 
hudební a výtvarné, každodenního pobytu venku  

nabízí každoroční zimní kurzy lyžování, plavání 
a další zajímavé kroužky. Naše anglická rodilá 
mluvčí je v kontaktu s dětmi denně 4 hodiny. 
Děti u nás mají s měsíční pravidelností divadelní 
představení přímo ve školce, společné zábavné 
akce pro rodiče a děti, kurzy, přednášky. Napo-
sled to byla módní přehlídka v duchu módní ho 
zvěřince a kurz první pomoci pro rodiče. Velmi 
oblíbené jsou pak „Výlety podle abecedy“, které 
organizujeme pro větší děti 5–6 let a které patří 
již pravidelně do týdenního vzdělávacího progra-
mu dětí nultého ročníku. Jsou zahrnuty v ceně 
školného. Za všechny zde uvádím výčet několika 
z nich a hezky podle abecedy: Admirál – plavba 
po Vltavě, exkurze historickým centrem Prahy 
– Anděl. Berchtold – výlet na zámek, návštěva 
zábavního parku. Cukrárna Řevnice – průzkum 
města s malou ochutnávkou. Dýňová farma 
Statek u Pipků – výlet s interaktivním hřištěm 

v přírodě. Celý školní rok mají děti k výše uvede-
nému programu a výuce navíc pracovní sešity, 
které obsahují vyvážený výběr úloh a do kterého 
každý měsíc učitelky píšou písemné hodnocení. 
Montessori přístup a nultý ročník pro děti s odlo-
ženou docházkou do ZŠ, který bude pokračovat 
i v nadcházejícím školním roce v naší mateřské 
škole, je pak pro hodně rodičů také důležité sdě-
lení. Firma BIONEA zajišťuje zdravé stravování 
a připravuje chutné a zdravé obědy z biopotravin 
pro naše děti i zaměstnance. O děti nejmladší, tj. 
od 1 roku, se starají kvalifikované chůvy a zdra-
votní sestry ve dvou dětských skupinách, které 
jsou dotovány Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a tím finančně dostupnější. Dětské skupiny 
jsou v Řevnicích dvě. Jedna je na náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad a druhá naproti řevnické poš-
tě. Pokud vás naše nabídky zaujaly, budeme se 
těšit na vaši návštěvu u ZÁPISU DNE 29. 5.

Zápis bude probíhat celý den od 9:00 do 18:00 
hod. na adrese MŠ BAMBINÁRIUM, Čsl. armá-
dy 139, Řevnice

Srdečně vás zveme!
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Byla zima mezi náma, ale už je 
za horama. To si teď zpíváme 
s dětmi ze škol Jednoho stromu. 
Na horách zima sice pořád je, 
to víme i díky tomu, že jsme se 
z nich s Lesní mateřskou školou 
Na dvorečku nedávno vrátili. 
Byli jsme totiž společně s dětmi 
a rodiči zdolávat hřebeny Krkonoš 
na sjezdových lyžích a běžkách. 
A můžeme se pochlubit, protože 
lyžovat jsme se naučili všichni. 
Jsme ale rádi, že se můžeme 
se zimou rozloučit. Vyprovodili 
jsme ji řádně a důstojně pryč při 
slavnostech Morany v našich 
školkách, abychom tak uvítali jaro 
v nížinách. Jaro, které je časem 

obrody a přináší mnoho nového. 
Nám třeba do LMŠ v Letech 
nadělilo narozená jehňata, z nichž 
se s dětmi radujeme, a školákům 
zase možnost otevírání studánek 
nad Černošicemi. Děkujeme za to.

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

Hu, hu, hu, jaro už je tu! 

A na co vás do škol Jednoho stromu zveme?
6. 4. | 13:00
Slavnosti Morany (soutěžíme, vystupujeme) / Černošice

26. 4. | 9:00–12:00, 13:30–15:00
Den otevřených branek / LMŠ Na dvorečku, Lety

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

25. 5.
Oslavy 10. výročí založení Jednoho stromu: odpoledne pro 
rodiny s dětmi, hudba, divadlo, dílny / Černošice

Tachovská

M
atějovského

Josefa K
očího

K
rslická

Radotín
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Výpadová

Výpadová

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

Namícháme tisíce
odstínů barev
� fasádní a interiérové nátěrové 

hmoty, barvy na beton i střechy, 
autolaky, lazury, štětce, válečky

� tónování a míchání všech 
druhů nátěrových hmot

� železářské zboží

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

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
 736 773 276 / 284 828 702 / 602 266 889   najemnikovi@seznam.cz

DUBEN

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.

so 8–12 hod.
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Za co vděčíme reformátorovi, od jehož 
narození letos v lednu uplynulo 200 let 
a v prosinci si připomeneme 140 let 

od jeho úmrtí?

Při hledání nejvýznamnějších osobností, 
které pobývaly v Litni, se většině z nás vybaví 
pěvkyně Jarmila Novotná nebo spisovatel Sva-
topluk Čech. Aby ne, když je oběma věnované 
muzeum, které se v obci nachází.

V 70. letech 19. století zde jako farář působil 
František Josef Řezáč Polehradský. Kněz, 
reformátor přístupů k nápravě vězňů, pedagog, 
spisovatel, veřejně činný politik a vlastenec.

Narodil se 8. ledna 1819 v malé vesnič-
ce Polerady v Praze-východ. Na piaristické 
koleji v Brandýse nad Labem absolvoval hlavní 
školu. Následně pokračoval na staroměstském 
gymnáziu a v letech 1838 až 1839 studoval 
filozofickou fakultu. Odtud přešel na bohoslo-
veckou fakultu, kde složil i zkoušky z filozofie 
a dějepisu. Na kněze byl Řezáč vysvěcen roku 
1842. Až do roku 1847 působil jako kaplan 
v Peruci a Hostouni. Poté se stal duchovním 
ve slepeckém ústavu na Klárově pod Bruskou. 
Určitou dobu kázal také v Drážďanech. 

V roce 1848 byl krátce vězněn pro podezření 
z revolučních aktivit. Tento rok mu přinesl i po-
zitivnější události. Například svatbu jeho přítele 
Karla Havlíčka Borovského, který si jej vybral 
jako oddávajícího kněze při sňatku s Julií Sýko-
rovou. S Havlíčkem se Řezáč znal již ze studií, 
Borovský chodil o rok níž. Byl to opět Řezáč, 
který Havlíčka doprovodil i na jeho poslední 
cestě. Vedl totiž smuteční průvod na jeho 
pohřbu roku 1856. Řezáč se osobně znal 
s mnoha dalšími obrozenci, jako byli František 
Ladislav Rieger nebo Josef Jungmann.

Řezáč byl velmi aktivní ve veřejném a v politic-
kém životě. Zasedal v pražském zastupitelstvu, 
městské radě a Českém zemském sněmu. 

Pomohl ke vzniku školy
V 50. letech a počátkem 60. let 19. století 
studoval problematiku vězeňství. Do roku 1856 
působil jako kněz ve svatováclavské trestnici 
v Praze. Zajímal se o podmínky ve věznicích. 
Roku 1853 například podnikl studijní cestu 
po věznicích Rakouska, o tři roky později 
navštívil několik učitelských ústavů v Němec-
ku a v následujícím roce moravské školy. 
Dovedl využít svých postřehů z duchovní práce 
s vězni především ve svatováclavské trestnici. 
Pedagogické zkušenosti proměnil v sestavení 
nových postupů založených na snaze o sku-
tečnou nápravu zločinců. Ve vězení neviděl jen 
funkci izolace pachatele od společnosti a jeho 

potrestání. Šlo mu o nápravu hodnot člověka 
a jeho duše tak, aby se trestaný mohl po pro-
puštění zapojit do běžného života a do vězení 
se nevracel. Propagoval také rozdělení vězňů 
podle závažnosti trestných činů. Usiloval o to, 

aby v každé trestnici byl spravedlivý ústav-
ní řád, tedy jasně daná práva a povinnosti 
trestanců.

Významná je i jeho pedagogická činnost. 
Vydával časopisy pro učitele, byl například 
redaktorem časopisu Škola a život, ale také 
učebnice a odborné publikace. Podporoval 
rozvoj knihoven. Bojoval proti diskriminaci 
českých žáků a českého školství, což se snažil 
statisticky prokázat. Spoluzakládal vyšší dívčí 
školu a malostranské gymnázium, vytvářel 
školní osnovy.

Závěrečná léta strávil na vlastní žádost coby 
farář v Litni, kde pobýval od roku 1865. V roce 
1875 mu do Litně přišel vypomáhat jako kap-
lan začínající spisovatel Václav Beneš Třebíz-
ský, s nímž však nevycházel příliš dobře.

Jako liteňský farář se zasadil o vznik tamní 
základní školy v roce 1868. Tuto zásluhu 
dodnes připomíná kamenná pamětní deska 
u vchodu. Inicioval i stavbu nové farní budovy. 
Počátku výstavby se však nedožil. Na úřad 
faráře rezignoval kvůli špatnému zdravotnímu 
stavu v roce 1879 a 25. 12. 1879 zemřel. Po-
chován je na Olšanských hřbitovech v Praze.

! Pavla Nováčková
 Reprofoto archiv F. J. Řezáč

Usiloval o nápravu 
duše vězňů
Ne každá základní škola nese ve svém názvu jméno slavné 
osobnosti nebo rodáka. V našem regionu se tím může 
pochlubit škola v Litni. Její oficiální název zní Základní škola 
Františka Josefa Řezáče.

DOBNETHISTORIE

Odhalení pamětní desky v Poleradech roku 1891.
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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 20. dubna 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  
1 500 Kč v Restauraci Panská Zahrada. Cenu věnovala Restaurace a Hotel Panská Zahrada, Dobřichovice.

Vylosovaný luštitel křížovky z březnového vydání je pan Zdeněk Buchal, Praha 4.
Výherce získává poukaz na večeři pro dvě osoby v hodnotě 1 000 Kč v restauraci U Zlatý rybky.

Tajenka z minulého čísla: Denně čerstvé rybí speciality

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 4/2019, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček

Panská Zahrada má pro 
vás skvělou zprávu:
(dokončení v tajence)

obchod@panskazahrada.cz
 panská zahrada

www.panskazahrada.cz

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o večeři pro dvě osoby  
v hodnotě 1 500 Kč v Restauraci Panská Zahrada
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313
153 00  Praha
Tel.: 242 406 328
www.femat.cz

ŠKODA FABIA
PRAVÝ ČAS NA NOVÝ VŮZ

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA: 
4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km*zobrazený vůz je ilustrativní

Právě teď je ten pravý čas na nový vůz
Využijte akční nabídky nových vozů ŠKODA FABIA s úspornými atmosfericky plněnými motory MPI 
za cenu od 234 000 Kč. 

Nový vůz ŠKODA FABIA je bezpečnější díky 6 airbagům ve standardní výbavě nebo protikoliznímu systému 
od výbavového stupně Ambition, komfortní se světelným asistentem a spolehlivý díky prověřeným motorům 
MPI. 



6. dubna | 13:00 – 18:00

12:30 PŘEBÍRÁNÍ MORAN DO SOUTĚŽE

13:00 Zahájení SLAVNOSTÍ MORANY
13:10 Klíček dětský folkový taneční soubor

14:00 Vokál klub SONS pěvecký sbor

14:30 JEDEN STROM vystoupení dětí

15:00 TŘEBASBOR sbor ze Zadní Třebaně

15:30 TANGO JAZZ BAND dixielandová kapela

16:00 JIŘÍ STIVÍN jazzový hudebník

16:30 DUO GÁBINA A KATKA písničky pro děti

17:00 Mifun dětský soubor

17:30 Vyhlášení vítězů soutěže a odchod Moran k řece

13:00 až 18:00 DÍLNIČKY PRO DĚTI
16:30 VZLET BALONŮ (za vhodného počasí)

Srdečně zvou hlavní organizátor DOBNET, z. s. a Balonklub Karlštejn 
společně s hostitelským městem Černošice.

Partneři akce:

Slavnosti
Morany

Více na www.idobnet.cz

Černošice
park Berounka

nakladatelství

ELMAVIA


