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Veterány
zakončily prázdniny

Tip na výlet:
zámek 
Velhartice

Debashish Chaudhuri: 
Miluji ticho!

Země i náš 
kraj potřebují 
normální deště

N
A

B
ÍR

Á

M
E NOVÉ STUDEN

T
Y

více na str. 24  tel.: 2
77 0

01
 1

3
1

POSEZÓNNÍ SLEVY KOL
Mníšek pod Brdy

www.bikepuzzle.cz
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

 POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
jednosměnný provoz PO-PÁ, plný nebo zkrácený úvazek

 SKLADNÍK
jednosměnný provoz PO-PÁ

 PRACOVNÍK EXPEDICE
vyřizování objednávek zákazníků

 PRACOVNÍK VÝKUPU OBALŮ
možné na plný i zkrácený úvazek

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

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

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

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

Dobnet_pulstrana_190x132_verze_FINAL_TISK.indd   1 28.08.19   9:07
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Oblíbená včelařsko-kulturní akce se 
koná v sobotu 14. září ve Společen-
ském domě v Zadní Třebani. Medové 

odpoledne zde proběhne už po šestnácté. 
Letos navíc s připomínkou 100 let od založení 
spolupořádající základní organizace Českého 
svazu včelařů Liteň.

Slaví i druhý pořadatel, dechový soubor 
Harmonia Mozartiana Pragensis, který má 
za sebou 20 let koncertování.

Letošní Medové odpoledne začne neobvykle 
již v 9:30 čtyřhodinovým vzdělávacím kurzem 
pro včelaře, který povede Ing. Dalibor Titěra 

z Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Sa-
motnou akci pak ve 14 hodin zahájí zmiňovaní 
kontrafagotisté. K nim se připojí i místní Tře-
basbor. Poté vystoupí finalisté celostátní soutě-
že základních uměleckých škol. Na 15. hodinu 
připadá přednáška Apiterapeutické společ-
nosti, z. s., jež nastíní nejnovější trendy léčby 
včelími produkty, například dýchání úlového 
vzduchu v návaznosti na respirační obtíže, 
informace o včelí energii a pobytu u včel nebo 
o včelím jedu a jeho využití v praxi.

Během přednášky se děti mohou zabavit 
pohádkou. Také si budou moci namalovat 
obrázek, vyrobit svíčku nebo ozdobit medový 
perníček. Možná se svezou i na koních. Pro 

všechny návštěvníky je pak tradičně připraven 
prodej medového pečiva, medu od místních 
včelařů, ochutnávka a prodej medoviny a kvíz 
se slosováním o ceny. K vidění budou i včely 
v proskleném úlu a základní včelařské pomůc-
ky. Zajímavé a důležité informace se dozvědí 
laici i začínající včelaři.

O samotný závěr Medového odpoledne se 
opět postará komorní soubor Harmonia Mo-
zartiana Pragensis. Na programu má drobnější 
skladby dvou současných hudebníků, včelařů: 
Včelí políbení Ivana Kurze a Včelí svatbu 
Jaroslava Šarouna. Doplní je jedinečné kusy 
klasicistního skladatele Františka Vincence 
Kramáře. 

V Zadní Třebani chystají Medové odpoledne

Optimalizací železničního úseku 
mezi pražským Smíchovem a Čer-
nošicemi fakticky začne přestavba 
důležité příměstské trati z hlavního 
města do Berouna.

Rekonstrukce se týká téměř 
devítikilometrového úseku ležícího 
z velké části na území hlavní-
ho města. Součástí projektu je 
i přestavba stanice Praha-Radotín, 
kde přibudou výtahy. Zcela nová 
nástupiště získá zastávka Praha-
-Velká Chuchle, která se přesune 
blíž k obytné zástavbě.

V rámci celého projektu se mění 
provozní parametry na současně 
požadovanou úroveň, čímž dojde 
ke zvýšení bezpečnosti a plynu-
losti dopravy a k zajištění spoleh-
livosti provozu. Dojde ke zvýšení 
rychlosti na 100 až 130 km/h pro 
běžné vlaky a na 120 až 140 km/h 
pro naklápěcí soupravy.

Celý úsek bude mít po skončení 
prací nové trakční vedení. Letos 
jsou naplánovány přípravné práce 
na zabezpečovacím zařízení. 
Vlastní stavba začne v roce 2020.

Městys Liteň chystá slavnostní otevření zrekonstruované knihovny. Její 
oficiální provoz bude sice zahájen v pondělí 30. září, knihovnu si ale 
zájemci prohlédnou už v pátek 27. září od 17 hodin. Na slavnostní akci 
vystoupí písničkář, výtvarník, divadelník a zakladatel hudební skupiny 
Tajné slunce Filip Pýcha. Hraje především původní písničky, občas 
po svém uzpůsobenou lidovou muziku či folkové skladby.

Pro vracení knih bude knihovna k dispozici 9. 9. od 10 do 12 hodin 
a 16. 9. od 10 do 12 hodin. Otevírací doba bude v pondělí od 9 do 12, 
ve středu od 9 do 14 a od 15:30 do 17:30, ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.

Knihovna navíc od října plánuje pořádání kulturních akcí, například 
čtení pro děti, autorská čtení, a spustí i nové webové stránky.

Startuje optimalizace trati na Beroun
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Liteňská knihovna prokoukne
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Libuše Beránková
Nezávislá kosmetická poradkyně Mary Kay

• Kosmetické poradenství
• Líčení na svatby a večírky, proměny
• Kosmetické kurzy v pohodlí domova  

nebo ve firmě
• Prodej pleťových i dekorativních  

přípravků Mary Kay
• Hledám nové ženy do týmu,  

možnost přivýdělku

  607 834 812
  libuseberankova@seznam.cz

inzerceOD ZÁŘÍ ZAČÍNÁME
BAZÉN RADOTÍN
PRAVIDELNÉ KURZY PLAVÁNÍ  
pro školy, jednotlivce, skupiny, 
zdravé i z odchylkami a omezením.
Ve skupině i individuálně.

PO-PÁ 8:00-14:00, 15:00-19:00
Celý bazén – dle zájmu i jiné časy.

Kontakt:
 603 174 519 (SMS) | info@betynka.eu | www.betynka.cz

Podzim klepe na dveře 
a s ním i Jablkobraní 
ve Všenorech, které je na-

bité programem pro malé i velké 
návštěvníky.

Dobrou zprávu přináší i milov-
níkům dobrého jídla. Pochutnají 
si například na jablkobranském 
hovězím gulášku, pečeném selát-
ku, plněných tortillách, steacích 
a klobáskách. Akce vypukne v so-
botu 28. září ve 13 hodin na louce 
u vlakové zastávky 
Všenory.

Kulturní 
program začne 
pod taktov-
kou country 
kapely Cara-
van. Ve 13:45 
vystoupí děti 
z místní mateřské 
školy a o hodinu poz-

ději Dogdancing. Ve 14:30 krev 
rozproudí Aerobic club Olympia 
a v 15 hodin folková a country 
skupina Pacifik. Všenorští rytíři 
dorazí v 16:30, středisko vol-
ného času se představí v 16:45 
a v 17 hodin se dozvíte vítěze 
soutěže o nejlepší jablečný koláč. 
Akcí provede Lukáš Štěpánek, 
který v 17:15 ohlásí hudební 
skupinu Five Foxies.

Kromě soutěže o tradiční pod-
zimní dobrotu bude na místě dílna 

Všenorských rytířů s luko-
střelbou a šermováním, 

dále dětské výtvarné 
dílničky, keramic-
ká dílna střediska 
volného času, info-
stánek MŠ Všenory, 
místní knihovny 

i obce, překážková 
dráhy Bootcamp a fot-

balové obří šipky.

V Černošicích či 
Berouně se žije skvěle
Nejlepší místa k žití? Obce s rozšířenou 
působností v našem regionu, Beroun a Čer-
nošice, se v konkurenci více než dvou stovek 
obcí probojovaly do první desítky. Černošice 
skončily čtvrté za Říčany, Prahou a Hustopeče-
mi. Beroun je osmý. Index kvality života 2019 
sestavuje společnost Obce v datech ve spo-
lupráci s poradenskou firmou Deloitte. Index 
porovnává dostupná data ve všech 206 obcích 
s rozšířenou působností v Česku. Kritéria 
zahrnují 29 parametrů, které vyjadřují úro-
veň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní 
péče, podmínky pro práci, bydlení a vzdělání, 
dostatečnost služeb a také wvztahy mezi lidmi 
například ve formě spolkového života.

Více než čtvrt milionu řidičů si bude muset 
nechat v následujících měsících udělat nový 
řidičský průkaz. Do konce roku jim totiž 
propadne. Mezi kraje s nejvyšším počtem 
řidičských průkazů, které bude nutné 
vyměnit, patří Středočeský kraj. Týká se to 
33 tisíc Středočechů. Zkontrolujte si, zda 
nejste mezi nimi, a nenechávejte výměnu 
na poslední chvíli. Jde o průkazy vydané 
v roce 2009 s dobou platnosti na deset let. 
Řidiči mohou o výměnu požádat nejdříve tři 
měsíce před skončením platnosti. Je nutné 
donést platný doklad totožnosti a stávající 
řidičský průkaz.

Všenorské Jablkobraní je opět tu

 Petra Stehlíková

Nezapomeňte 
na výměnu řidičáku

Na titulní straně je foto ze čtvrtého ročníku České veterán rallye, která 
proběhla 31. srpna. Posádky historických vozidel si užily orientační soutěž 
s různými úkoly a fanoušci se potěšili parádní podívanou.  Petra Stehlíková
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Uživatelů se to bohužel dotkne velmi výrazně. Až 
na výjimky sice není nutné vyměnit anténní sys-
tém, ale stejně jako v případě přechodu z ana-
logového vysílání na digitální je čeká výměna TV 
přijímače, případně zakoupení tzv. set-top boxu.

Kdo si koupil novou televizi v posledních třech 
letech, toho s největší pravděpodobností čeká 
pouze přeladění kanálů, protože jeho přístroj již 
DVB-T2 podporuje. Přesvědčit se o tom může 
na webu https://www.dvbt2overeno.cz/.

Kdo tam svou televizi nenajde, musí tedy 
do obchodu pořídit si buď novou televizi 
(náklady ve výši tisíců korun), nebo set-top box 
(náklady ve výši několika stokorun).

Jenže když už je nutné investovat do nového 
přístroje, existuje i jiná možnost? Samozřejmě 
ano.

Většina poskytovatelů internetu dnes nabízí 
rovněž tzv. IPTV. Pod touto záhadnou zkratkou 
se skrývá televizní vysílání po internetu hned 
s několika výhodami.

První výhodou je lepší kvalita. I když formát 
DVB-T2 umožňuje vysílat (minimálně) v HD 
kvalitě, bude takto vysílat pouze ČT. Soukro-
mé televizní stanice zatím avizují, že zůstanou 
v SD, což u moderních přijímačů znamená 
méně kvalitní obraz. IPTV vysílá všechny pro-
gramy v HD.

Další výhodou je zpětné spuštění. Na IPTV 
se nemusíte na pořad dívat jen tehdy, kdy je 
vysílán. Běžně se nabízí až sedm dní zpětně, 
kdy si svůj oblíbený film či pořad můžete poho-
dlně nalistovat v programu a spustit, až budete 
mít čas a chuť.

Třetí výhodou je nahrávání pořadů. Sledujete 
oblíbený seriál a odjíždíte na dovolenou, kde 
nebudete mít příležitost jej stihnout? Stačí stis-
kem jediného tlačítka „nahrát seriál“ a po ná-
vratu z dovolené si díly pustíte zpětně i více 
než za sedm dní.

V obou výše zmíněných případech je tak 
možné přeskakovat reklamní bloky – ale to 
nikomu neříkejte, provozovatelé TV stanic to 
neradi slyší!

Čtvrtou výhodou je možnost pustit si vysílání 
na jiném zařízení. Existují aplikace pro mobilní 
telefony a tablety, na notebooku či počítači pak 
stačí přihlásit se na webu poskytovatele. Chce-
te se doma dívat na sportovní utkání a dcera 
touží po SuperStar? Už se nebudete hádat.

A pokud máte na výše zmíněné dovolené dob-
ré připojení k internetu, pusťte si oblíbený seriál 
rovnou. Pátou výhodou je totiž přístup k vašim 
programům kdekoliv, kde jste připojeni…

Základní balíček stojí kolem stokoruny a ob-
sahuje několik desítek programů z celého svě-
ta. Často se na určitou dobu nabízí na zkoušku 
zdarma. K němu si můžete přiřadit další balíčky 
podle toho, co sledujete nejraději – dokumen-
tární, filmový, sportovní, dětský apod. Vyzkou-
šejte a uvidíte, že se pak nebudete chtít vrátit 
do pravěku. Tak jako já… iMHO

Konec DVB-T?
Skončete s pozemním 
vysíláním!
V České republice dojde během roku 2020 k postupnému 
ukončení digitálního vysílání DVB-T a přechodu na DVB-T2. 
Důvodem není spiknutí výrobců TV přijímačů, ale nutnost 
uvolnit vysílací pásma pro mobilní operátory a internet. 
DVB-T2 vyžaduje výrazně nižší rozsah frekvencí při 
zachování stejné kvality vysílání.

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

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

PŘIJMEME UČITELE PRO 1. – 2. TŘÍDU

Zajímá Tě práce ve svobodné škole?
Jsi kvalifikovaný pedagog 1. stupně nebo  
člověk se zkušenostmi s vedením dětí?
Kontaktuj nás!
Práce na plný úvazek i částěčný úvazek.
Měsíční odměna 27 000 Kč.
Nástup od září 2019.

Lomená 158, Dobřichovice
T 607 940 172

martina@skolakairos.cz
www.skolakairos.cz

DOBNET – Internet, Telefon, Televize.
Vyberte si službu, nebo celý balíček.

Poradíme na telefonu 277 001 111
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Už od počátku existence Země se prů-
běžně mění její klima. Největší klimatic-
kou změnu ovšem způsobila až průmy-

slová revoluce ve druhé polovině 19. století, 
kdy začal mít člověk velký vliv na své okolí. Po-
stupovala s rozvojem dopravy, kácením lesů, 
využíváním fosilních paliv a kvůli dalšímu ničení 
přírody hlavně během 20. století. „Myslím si, že 
situace je opravdu vážná. Podnebí ovlivňují při-
rozené cykly (například doby ledové), sluneční 
aktivity a posledních 150 let je vývoj klimatu 
svázán i s lidskou činností. Nedá se ale říct, jak 
velký podíl má člověk na současném stavu,“ 
říká hydrogeolog Mgr. Jan Kuklík ze Lhotky.

 

Oteplení vzduchu
S transformací klimatu souvisí podle odborníků 
změna výskytu extrémních projevů počasí, 
teploty, srážkového režimu a také sněhové 
pokrývky, ledovců a hladin oceánů. Údaje 

Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. 
Masaryka říkají, že za posledních třicet let se 
otepluje vzduch, v důsledku toho se zvyšují vý-
pary z vodních hladin, takže i když prší stejně, 
vody je celkově méně. 

Podle Jana Kuklíka je ovšem komplikace 
také v tom, že srážky jsou naprosto nerovno-
měrně rozložené, u moře jich může být hodně 

a ve vnitrozemí naopak. „Nejhorší je, když se 
střídají přívalové deště a sucho, příroda potře-
buje normální, déletrvající déšť, aby se voda 
stihla vsakovat. Ideálně by se třetina srážek 
měla vsáknout do půdy, třetina odtéct a třetina 
se vypařit. Pokud je ale hodně přívalových deš-
ťů, většina vody odteče a půdě to nepomůže.“ 
Poslední dobou to nastává docela často. 

Na podnebí má vliv také rozložení dešťů 
během roku, ani to není v současné době 
optimální. Na podzim prší málo a v zimě není 
dostatek sněhu. „Pro přírodu je nejdůležitější, 
aby byly vydatné srážky v chladnějším období 
a víc sněhu, který by postupně odtával,“ dodá-
vá Jan Kuklík.

 

Nejteplejší období
To, že se planeta otepluje, dokazují dostup-
ná měření v celé Evropě. Během posledního 
století se teplota evropského kontinentu zvýšila 
v průměru o 1,2 stupně Celsia, z toho o 0,45 
stupně Celsia za posledních třicet let. Velmi 
vysoké teplotní hodnoty a málo srážek pak 
evidujeme hlavně od roku 2014, a to i v naší 
republice v letních i zimních měsících. 

Roční průměr teplot v České republice 
od roku 1775, tedy od zahájení soustavného 
měření v pražském Klementinu, je 9,6 stupně 
Celsia. Uplynulé roky 2014, 2015 a 2018 byly 
rekordní, v letech 2014 a 2015 se průměr 
vyšplhal na 12,5 stupně Celsia, nejvýš byl rok 
2018 s 12,8 stupně Celsia. Zvyšování teplot je 
doložitelné také na tom, že v seznamu deseti 
nejteplejších let v historii vůbec je většina z po-
čátku našeho století. 

Kromě vysokých teplot nás poslední dobou 
provázejí také extrémní hydrometeorologické 
jevy, například obrovské záplavy v letech 1997, 
2002 nebo 2013, prudké bouřky a větrné 
smrště v létě 2009 nebo bleskové povodně 
v roce 2010. Ani tyto události podnebí příliš 
neprospívají.

Země i náš 
kraj potřebují 
normální deště 
V posledních letech se stále častěji mluví o oteplování 
klimatu, nedostatku vody a vysychání krajiny. Tyto 
problémy jsou opravdu reálné a týkají se celé České 
republiky včetně našeho regionu. Navíc, jak upozorňuje 
mnoho odborníků, se situace každým rokem zhoršuje.

Vodáci na suchu.

Vlevo dole: Povodně v Letech, 2013.
Vpravo dole: Zeleň u sochy teploměru v parku 
v Dobřichovicích. 
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Dolní Poberouní
Průměrná roční teplota mírně stoupá i v oblasti 
Prahy a Středočeského kraje, přičemž dolní 
Poberouní a Podbrdsko patří mezi nejsušší 
a nejteplejší oblasti. Od roku 2000 to dokazuje 
také měření meteorologické stanice v Do-
břichovicích, která tu byla instalována v roce 
1999 pod hlavičkou Českého hydrometeorolo-
gického ústavu (ČHMÚ). 

Průměrná roční teplota v Dobřichovicích byla 
mezi lety 2000 a 2015 o 0,6 stupně Celsia vyš-
ší než teploty ve Středočeském kraji, v Praze 
i celé republice. Z dat vyplývá, že průměrné 
hodnoty ze stanice Dobřichovice jsou srovna-
telné s těmi v Jihomoravském kraji, který má 
dlouhodobě nejvyšší výsledky v republice. 

A právě v Dobřichovicích bylo 20. srpna 2012 
naměřeno 40,4 stupně Celsia, což je dosavadní 
teplotní rekord v historii celé České republiky. 

To, že okolí Dobřichovic patří k nejteplejším 
místům naší země, dokazuje i počet tropických 
dní během posledních let, tedy takových, kdy 
je maximální teplota 30 stupňů Celsia a více. 
Například v roce 2015 bylo v Dobřichovicích 
40 tropických dní, o rok později 29. Teplejší 

jsou i zimy, průměrná teplota klesla pod bod 
mrazu pouze v šesti letech od roku 2000 
do roku 2015. 

Podle měření patří Dobřichovice také k nej-
sušším regionům, v letech 2000 až 2015 tu 
spadlo méně srážek, než byl celorepublikový 
i středočeský průměr. Nejsušší přitom byly roky 
2003, 2015 a 2018.

Nedostatek vody
Dlouhodobý nedostatek normálních dešťů 
a vysoké teploty mají negativní vliv na vodní 
zdroje a vodu ve studních. Není proto divu, že 
představitelé obcí našeho regionu opět nabá-
dají, aby obyvatelé šetřili pitnou vodou. 

V Dobřichovicích vydali zákaz používání 
pitné vody na zalévání, mytí aut, napouštění 
bazénů a jiných činností nesouvisejících s pro-
vozem domácností už 5. června, a to do odvo-
lání. Důvodem je vyčerpání horního tlakového 
pásma vodovodního řadu. „V naší lokalitě 
párkrát došla voda, takže nám sem museli 
přistavit cisternu. Naštěstí to nikdy netrvá 
dlouho,“ popsala nedávno jedna z obyvatelek 
dobřichovické části Brunšov. 

Podobný zákaz učinili veřejnou vyhláškou 
také ve Svinařích. „Vzhledem k tomu, že 
někteří nedodržují doporučení na šetření pitnou 
vodou, vydává Obecní úřad Svinaře Opatření 
obecné povahy pro dočasné omezení užívání 
pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
V termínu od 15. 6. do 30. 9. se zakazuje 
napouštění a dopouštění bazénů, zalévání 
zeleně a mytí automobilů touto vodou,“ píše se 
v prohlášení na webových stránkách Svinař. 

V Zadní Třebani zase uveřejnili prohlášení 
s tím, že obec nebude poskytovat pitnou vodu 
pro naplnění bazénů a lidé se kvůli tomu ne-
mají obracet na místní sdružení dobrovolných 
hasičů, což do té doby někteří dělali. Nedosta-
tek vody postihl i Lety, během července došla 
voda z vodního zdroje Karlík, a tak byly týden 
zásobeny z vodojemu Mořinka. 

„Je to problém, vodní zdroje vysychají nebo 
jsou méně vydatné. Letos je to trochu lepší, 
vloni byla situace katastrofální, na kopcích byly 
prázdné studny. U řeky bývají zdroje většinou 
stabilnější, ale zase ne tolik kvalitní,“ popisuje 
hydrogeolog Jan Kuklík. Podle něj se u nás 
o komplikacích s klimatem mluví už od roku 
2005. „Vláda vyhlásila boj proti suchu. Bojovat 
se ale nedá, musíme se tomu přizpůsobit. A co 
nejvíc šetřit,“ doplňuje. 

Vládní opatření má v plánu zaměřit se 
na udržení vody v krajině, zajištění pitné vody 
a lepší využití vody srážkové. Doufejme tedy, 
že se vše nebude nadále zhoršovat a lidé si 
konečně uvědomí, že bez životadárné tekutiny 
nemohou žít.
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ÚČETNÍ JUNIOR 
brigáda či zkrácený úvazek

Hledám zájemce o pozici junior účetní.
Vhodné pro studentky či maminky na MD/RD apod.

 NABÍZÍM:
• Práce na 10-20 hod/týdně, DPP, DPČ
• Možnost Home office
• Dlouhodobá spolupráce, později možnost HPP
• Zaškolení, profesní rozvoj

 POŽADAVKY:
• Alespoň základní znalost účetnictví  

a daňové evidence
• Pečlivost, zodpovědnost, ochota učit se
• Znalost SW Pohoda (není podmínkou) 

NÁSTUP IHNED.

 martina.babiakova@outlook.com

 605 155 103

Rezervace a informace

www.ottomanek.cz
info@ottomanek.cz 

603 495 368
603 745 576

KURZY LEKCE

OTTOMÁNEK
Klub pro aktivní a rodinný život

Přijímáme
přihlášky

kojenecké plavání
plavání dětí od 4 do 15 let
aqua aerobik

Místo konání
bazény
Dobřichovice 
Černošice
Radotín

Zahájení
9. září 2019
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RNDr. Jan Hovorka, Ph.D., který žije s rodi-
nou v Zadní Třebani, se klimatem a ovzduším 
zabývá mnoho let.

Pane Hovorko, můžete nám laikům vysvět-
lit ze své pozice, co se vlastně teď děje?
V současné době pomalu, ale setrvale roste 
průměrná teplota atmosféry Země. Rychlost 
této změny není veliká, zhruba necelý jeden 
stupeň Celsia za posledních 60 let. Ale i tak 
malá změna teploty atmosféry vede v našich 
zeměpisných šířkách k oteplování podnebí. 
Jeho nejvýznamnějším důsledkem je nedosta-
tek vody v krajině.

Čím je růst teploty způsoben?
Abychom se mohli dopátrat toho, co je příči-
nou globálního růstu teploty atmosféry, je třeba 
vysvětlit, čím se řídí teplota atmosféry Země. 
Naše planeta obíhá kolem Slunce v mezipla-
netárním prostoru, kde velmi nízké hodnoty ko-
lem -270 stupňů Celsia v podstatě vylučují ži-
vot tak, jak ho známe. Zároveň se otáčí kolem 
vlastní osy jako káča. Povrch planety aktuálně 
nastavený ke Slunci se ohřívá pohlcováním slu-
nečního záření, neosvícený naopak ochlazuje. 
My to vnímáme jako obvyklou teplotní změnu 
ze dne na noc. Příčinou, proč teplota rychle 
neklesne na teplotu meziplanetárního prostoru, 
jako je tomu třeba na Měsíci, je plynný obal 
Země, atmosféra. Ačkoli má efektivní tloušť-
ku pouze kolem sta kilometrů a ve srovnání 
s průměrem zeměkoule 12 756 kilometrů je 

tenoučká, působí jako tlustý kožich. Kromě 
kyslíku a dusíku totiž obsahuje ještě molekuly 
vody a oxidu uhličitého. Tyto molekuly jsou 
schopny ono vyzáření tepla z povrchu Země 
na chvíli pozdržet. Připomíná to posezení 
u táboráku v zimě, kdy si přes záda přehodíte 
kožich, abyste neprochladli, i když vás oheň 
zepředu krásně hřeje.

Jestli to dobře chápu, atmosféra je teď 
tedy teplejší?
V podstatě ano, v současnosti začíná být 
kožich atmosféry ve srovnání s minulostí moc 
teplý, protože množství oxidu uhličitého v at-
mosféře za posledních sedmdesát let stouplo 
o třetinu. Významnou příčinou je spalování 
fosilních paliv člověkem od počátku industriální 
revoluce v polovině 19. století.

A jaké jsou důsledky oteplování?
Na pomalý růst teploty reagují rostliny a ži-
vočichové, ale zároveň se častěji a výrazněji 
lokálně přehřívá nebo prochlazuje atmosfé-
ra. Důsledkem je zrychlení atmosférického 
proudění, vznikají vichřice, hurikány spojené se 
záplavami. Nebo se mění směr pohybu vzdu-
chu v atmosféře a důsledkem jsou dlouhodobá 
sucha, jak pozorujeme u nás.

Máte pocit, že za tu dobu, co se o problé-
mu ví, se něco změnilo, zlepšilo?
Na souvislost mezi koncentrací oxidu uhličitého 
v atmosféře a její teplotou upozornil již Swante 
Arrhenius před 120 lety. Zrychlený růst globální 
teploty pozorujeme od šedesátých let 20. sto-
letí. Nicméně informace vědců byly od konce 
20. století často bagatelizovány. Dnes, kdy 
jsou změny klimatu daleko výraznější než 
v minulosti, se řešení začíná konečně věnovat 
významná pozornost. 

Jak může řadový občan  
v této situaci pomoci?
Obecně tím, že bude řádně hospodařit s vlastní 
spotřebou energie a chránit, případně pokud 
možno vysazovat zeleň, která oxid uhličitý 
v atmosféře spotřebovává díky fotosyntéze. 
Hospodařením s energií mám na mysli nejenom 
snižování spotřeby elektrické nebo tepelné 
energie, ale také nekupování energeticky 
náročných produktů. Samozřejmostí musí být 
šetření s vodou, maximální zadržování a využí-
vání dešťových srážek.  Archiv J. Hovorky

Změnám klimatu 
se konečně věnuje 
významná pozornost
Na oteplování atmosféry Země poukazují odborníci již 
přes sto let. Zkoumá ho také RNDr. Jan Hovorka, Ph.D., 
vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší Ústavu 
pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy. Podle něj se tomuto jevu teprve nyní konečně 
věnuje pozornost.

Rekord připomíná 
socha teploměru
Teplotní rekord 40,4 stupně Celsia byl 
naměřen 20. srpna 2012 v Dobřicho-
vicích. Tehdy zavál teplý vzduch ze 
Sahary, a Dobřichovice tak překonaly 
dosavadní rekord Uhříněvsi z roku 
1980. Na památku této události byla 
u dobřichovického parku postavena 
metrová mramorová socha teploměru, 
kterou vytvořil akademický sochař Petr 
Váňa. Je na ní patrná rtuť teploměru, 
stoupající do výše 40,4 stupně Celsia.

Územní teploty – vybrané roky 
2000–2015 (ve °C) 

Rok Dobřichovice
Praha a Stře-
dočeský kraj

Rozdíl 

2000 10,4 9,7 0,7 

2004 9,2 8,5 0,7 

2007 10,5 9,8 0,7 

2009 9,8 9,1 0,7 

Územní teploty – vybrané roky 
2000–2015 (ve °C) 

Rok Dobřichovice ČR Rozdíl 

2000 10,4 9,1 1,3 

2004 9,2 7,8 1,4 

2007 10,5 9,1 1,4 

2009 9,8 8,4 1,4

Téma připravila: Lucie Hochmalová 
 Petra Stehlíková, archiv

Zdroje: bakalářská práce  

Projevy změny klimatu v CHKO Český kras 

(autor Pavla Nováčková), data ČHMÚ

 Archiv J. Hovorky
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Kdy jste poprvé přišel do Čech?
Bylo to v roce 1998, bylo mi necelých 23 let. 
Trvale jsem se tu usadil v roce 2000. A od roku 
2016 bydlím v Řevnicích.

Jak jste si Řevnice našel?
To ony si našly nás. Bydleli jsme s manželkou 
na pražských Vinohradech. Ale vadil nám hluk. 
Mám rád ticho.

To bych u dirigenta nečekala.
Je to tak. Ticho miluji. Už Mozart řekl něco 
v tom smyslu, že nejdůležitější částí hudby je 

ticho, jinak nemá hudba žádný smysl. Chtěli 
jsme proto něco klidnějšího, blíž přírodě, ale 
dobře dostupného. Manželka se hledání 
domku věnovala přes rok. Viděli jsme spoustu 
věcí a pak jsme přišli do Řevnic. Byla to láska 
na první pohled. 

Narodil jste se v Kalkatě, kde žije…
… třináct milionů lidí.

To je rozdíl oproti Řevnicím, ne?
No to ano. Řevnice by se vešly do jedné velké 
budovy v Kalkatě. Když jsme tam naposledy 

koncertovali, bydleli jsme v pátém patře hotelu. 
Ve dvě ráno jsem na mobilu naměřil 90 decibe-
lů. O něco méně měla Praha. Ale tady? Je klid, 
jsou slyšet ptáci.

Znal jste Lesní divadlo, když jste se sem 
stěhovali?
Vůbec ne. Když jsme byli na turné po Indii, 
český velvyslanec se mě ptal, jak se nám 
v Řevnicích líbí a zda vím, že odtud pochází 
Martina Navrátilová. Fakt? říkal jsem. Stejně 
jsem reagoval, když mi lidé řekli o Lesním 
divadle.

Kdo přišel s nápadem, že v něm vystoupí-
te s Pardubickou filharmonií?
První nápady vznikly asi na schůzce během 
rozhovoru s Janem Schlindenbuchem pro 
řevnický RUCH. Nabralo to pak rychlé obrátky 
s řevnickým zastupitelstvem a panem staros-
tou Smrčkou. Chtěl jsem vidět Lesní divadlo 
osobně, a když jsem ho poprvé spatřil, otázka 
byla jen, kdy a kdo tam vystoupí. 

Jaká byla vaše cesta k hudbě? Muzikanty 
mezi předky nemáte.
Ne, to nemám. Spíš výtvarníky. Celá rodina 
ale miluje hudbu. Díky tomu, že otec studo-
val v USA, byli jsme kulturně velmi otevření. 
Neměli jsme televizi, večer často nešel proud. 
A tak jsme zpívali. Pozorně jsem poslouchal 

Debashish Chaudhuri:
Miluji ticho!
Narodil se v třináctimilionové indické Kalkatě. Poslední tři 
roky ovšem žije v třítisícových Řevnicích. Dirigent Debashish 
Chaudhuri studoval v Indii, USA, Singapuru, Anglii, Itálii. 
V České republice se stal prvním indickým studentem 
na Pražské konzervatoři. V Lesním divadle již dvakrát 
vystupoval s Pardubickou filharmonií a chystá další koncerty.

www.hostinecurysu.cz

PŘIJME:

ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
Na HPP i brigádně

Životopis zasílejte: zuzanka1402@gmail.com
Bližší informace na tel.: 778 557 774

777 659 546  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

Vlevo: Filharmonie v lese, koncert v Lesním divadle 
v Řevnicích, 2019.
Vpravo nahoře: Koncert z indického turné, Kalkata.
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a vstřebával zvuk. Zněla i evropská hudba, ale 
zejména bengálské písně. Nebo se pouštěly 
gramodesky. 

Ovládáte mnoho hudebních nástrojů.
Hrál jsem na housle, harmoniku, fagot, kontra-
bas, trumpetu a také na kytaru. Jenže rodiče 
mi ji nechtěli koupit. Maminka se totiž bála, že 
skončím jako rockový zpěvák. A tak jsem si ji 
vyrobil. Pak jsem hrál rock, pop i jazz v rádiu, 
restauracích, pracoval jsem v kostelní škole, 
v hudební sekci. 

Vy jste si sám vyrobil kytaru?
Ano. Spousta věcí se nedala tehdy sehnat, 
a tak si je člověk musel vyrobit. Dneska lze 
kytaru pořídit v tisících e-shopů. Takto jsem 
sháněl i součástky do auta, které jsem s kama-
rádem rekonstruoval. Nebo jsem si je vyráběl 
na soustruhu. 

Ten opravený veterán byla vaše vstupenka 
do Evropy, že?
Ano, prodal jsem auto a koupil si letenku 
do Prahy. 

Jak jste se dostal k dirigování? Vždyť jste 
ovládal tolik nástrojů…
To je přesně ono. Fascinoval mě zvuk a barva 
všech těch nástrojů. Ve škole jsem zjistil, jak 
rozdílné to je, když sbor diriguji a vedu. Jenže 
dirigování se v Kalkatě nevyučovalo. Chybí tam 
dirigentův nástroj – orchestr. Dosáhl jsem tak 
v Indii teoretického maxima. Dostal jsem se 
tak daleko, že jsem se zaregistroval jako svůj 
učitel na zkoušky v Associate level a stal jsem 

se prvním Indem, který je vykonal v nově ote-
vřeném oboru hudební teorie. Výš už to nešlo. 
Musel jsem do zahraničí.

Proč jste se rozhodl pro Prahu?
Byla to náhoda, moc šťastná. Někdo řekl: Zkus 
Českou republiku. Já ji ani neznal. Věděl jsem 
jen o Československu. Každý v Kalkatě zná 
Baťu. Tak jsem napsal dopis na český konzu-
lát, složil zkoušky a začal studovat na Pražské 
konzervatoři. Poté se mi podařilo dostat se 
jako stipendista na věhlasné dirigentské kurzy 
v italské Sieně. Tam jsme měli k dispozici 
orchestr. 

Je složitější, když dirigent a muzikanti 
jsou rozdílných národností, kultur?
Ne. Na hudební půdě všechny tyto rozdíly mizí.

Vaše paní je Češka. Ani v běžném životě 
jste nenarazil na nějaké překážky?
Ne. S mojí paní jsme se potkali v Plzeňské 
filharmonii. Oba jsme měli dojem, že se známe 
už dlouho. Nepocházím z typické indické rodi-
ny a manželka není typická Češka. Indické jídlo 
má raději než já. Naopak rybí polévku z kapra 
nejí a její maminka ji vaří spíš pro mě. 

Věnujete se i charitě a sociálním projek-
tům.
Děláme charitativní koncerty. Založili jsme 
stipendium a každý rok podpoříme studium 
jednoho indického muzikanta v Praze. V Indii 
mám partnery, kteří nám nadaného studenta 
doporučí. Už jich zde studovalo pět. Snažím se 
jim dát to, co jsem neměl já. 

Jak relaxujete?
Čtu filozofické nebo historické články a knihy, 
pracuji rukama. Ideální je nečíst maily a mít vy-
pnutý telefon. To se mi ale bohužel moc často 
nedaří... Také rád plavu.

Už jste vyzkoušel Berounku?
Jistě, rád zajedu na kole na relaxační louku 
v Řevnicích.

Jedním z vašich koníčků je i sbírka per.
Psací potřeby jsou mou zálibou od dětství. Babič-
ka používala každý den plnicí pero. Dědeček mi 
jedno dal a já jsem si ho moc vážil. Před pár lety 
mě Národní technické muzeum v Praze požádalo 
o zapůjčení historických per na výstavu do Par-
dubic. Půjčil jsem jich víc než čtyři sta. Mám 
různé značky, i takové, které používaly známé 
osobnosti. Einstein, královna Alžběta, papež… 

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Program mám nabitý až do konce příštího 
roku. Teď začíná série koncertů ke 150. výročí 
narození Mahátmy Gándhího (např. v Praze 
2. října v kostele sv. Šimona a Judy). Také se 
těším na nahrávání v Anglii s BBC Symphony 
Orchestra. A samozřejmě na koncert v Lesním 
divadle poslední květnovou sobotu 2020. Též 
mám v plánu si konečně zajít na řevnické pivo. 
Teď ale nejvíc žiji naším miminkem.

Už má taktovku?
Ne, ale některé jeho pohyby nás doslova šoko-
valy. Je vidět, že hudbu vnímá.
  ! Pavla Nováčková

 Archiv dirigenta, Petra Stehlíková

inzerce

Debashish 
Chaudhuri
• Narodil se v roce 1975 v indické 

Kalkatě.

• Na dirigentské soutěži v Lausanne 
v roce 2004 získal 1. cenu. V roce 2005 
se probojoval do finále nejprestižnější 
dirigentské soutěže ve francouzském 
Besançonu a stal se tak nejúspěšnějším 
Indem v historii soutěže.

• Roku 2016 vedl turné Filharmonie 
Bohuslava Martinů do Indie jako prvního 
českého orchestru v Indii po 57 letech. 

Více na www.debashishchaudhuri.com

Monika Kopřivová  E-mail: info@babickarstvi.cz   Mobil: 777 079 726  

www.babickarstvi.cz    www.familium.cz

Hledáme posilu
pro administrativu

Babičkářství a Familium jsou internetové obchody s dárky 
pro celou rodinu, které sídlí v Černošicích.
Hledáme pro podzimní sezonu 2019 příjemnou spolupracovnici na částečný 
úvazek. Jedná se o administrativní práci a dále kontakt s lidmi na informační 
telefonní lince, na kterou přicházejí dotazy zákazníků e-shopů.

Rádi přijmeme šikovnou energickou posilu, může se hodit i pro maminku 
na startu po rodičovské dovolené. Jedná se o 5 všedních dnů v týdnu 
(prioritně dopoledne) v období září až prosinec 2019. Atraktivní ohodnocení.

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

DOBNETROZHOVOR
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P O Z V Á N K Y
Klem bude recitovat Žáčka
Den Vlkoně se odehraje 15. září od 17 hodin v ulici 
Anežky České u  Panské zahrady v  Dobřichovicích. 
Čeká na vás koncertní vystoupení Evy Sukové a Ji-
řího Stivína. S novou poezií Jiřího Žáčka návštěvní-
ky seznámí Jiří Klem za přítomnosti autora. Pořádá 
Společně pro Dobřichovice, vstup je volný.

Festival pod širým nebem
V pátek 6. září od 20 hodin přijede do Lesního divadla 
soubor VOSTO5 se svým Stand´artním kabaretem. 
Při tomto improvizovaném představení se vždy jedná 
zároveň o premiéru i derniéru. Mezi závěrečné akce 
řevnického Lesního divadla od  loňska patří festival 
nakladatelství Maťa. Koná se v sobotu 14. září a ten-
tokrát na něm nebude chybět Ivan Hlas se svým triem. 

Baráčníci slaví
Devadesáté výročí svého vzniku si připomenou 
14. září baráčníci v  Řevnicích. Ve  14 hodin vyjde 
od  Lidového domu krojovaný průvod, který zpestří 
i  divadelní představení Fidlovačka. První část bude 
uvedena na náměstí Jiřího z Poděbrad. Rozuzlení se 
diváci dočkají v sále. 

Zájezd na Zahradu Čech
Až do 15. září se můžete hlásit na zájezd do Litomě-
řic pořádaný řevnickou Dělnickou besedou Havlíček. 
Účastníci navštíví 21. září výstavu Zahrada Čech a zá-
mek Ploskovice. Cena 350 korun. Přihlášky se přijí-
mají na telefonech 602 951 380 nebo 732 939 848.

Skladba v evropské premiéře
Koncert světoznámé houslistky Barbory Kolářové 
se uskuteční v Řevnicích, odkud umělkyně pochází, 
v pátek 13. září od 18 hodin v Zámečku. Na svém 
koncertě uvede i evropskou premiéru skladby Pas-
cala Le Boeuf, kterou pro ni skladatel napsal v srpnu 
2018. Barbora je mimo jiné absolventkou americké 
Yale University a Curtis Institute of Music, uměleckou 
ředitelkou Lake George Music Festival a houslistkou 
Malajské filharmonie.

Trhy v září
Farmářské trhy u dobřichovického zámku proběhnou 
v sobotu 14. a 28. září. Stánky jsou k dispozici od 8 
do 12 hodin.

Ludmily a Bořivojové se 
sjedou do Tetína

Letošní pouť v jedné z nejstarších českých vsí, 
kde byla roku 921 zavražděna kněžna Ludmi-
la, začne již v pátek 20. září. Odstartuje ji letní 
promítání filmu Po strništi bos. 

Program na hlavním pódiu zahájí v sobotu 
v 11 hodin poutní mše celebrovaná biskupem 
Karlem Herbstem. Během ní návštěvníci uvidí 
novogotický relikviář s ostatky sv. Ludmily a kní-
žete sv. Václava. Vysvěceny budou nové 
zvony. Od 13:30 do 14 hodin vystoupí 
děti z místní školy a školky. Hned poté 
bude vyhodnocen celosvětový sraz 
Ludmil a Bořivojů. „Ludmily se letos 
sejdou v Tetíně již po čtvrté a Bořivojové 
po druhé. Ocenění chystáme v katego-
riích nejstarší a nejmladší Ludmila/Bořivoj, 
nejvzdálenější podle bydliště a rodinný řetěz 
jména,“ upřesnili iniciátoři projektu Svatá Ludmi-
la. Přítomné čeká odborná přednáška o tom, 
co jste možná o Přemyslovcích nevěděli.

Novinkou je tetínský trh, kam je pozváno 
více než dvacet různých prodejních stánků. 
Nakoupíte například ručně vyráběné šperky, 
látkové tašky, keramiku, džemy, nože atd. Sou-
částí bude i pět koncertů, tři na hlavním pódiu: 
pianista Tomáš Živor, Elvis Presley alias Vladimír 

Lichnovský a kapela Moped 56, dva 
v kostele sv. Ludmily, kde v sobotu 

od 15 hodin zazní zpěvy východní litur-
gie. Od 18 hodin se zde představí Sbor a or-

chestr Vysoké školy ekonomické v Praze pod 
vedením dirigenta Haiga Utidijaniho. Na pro-
gramu je také burčáková slavnost, hry pro děti, 
malování na obličej, pouťové atrakce. 

Projekt Svatá Ludmila 1 100 let se souvisle 
věnuje památce svaté Ludmily od roku 2015. 
Vyvrcholí připomenutím výročí 1 100 let od za-
vraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, které 
proběhne v roce 2021.

Koncerty, trhy, poutní mše 
i celosvětový sraz Ludmil 
a Bořivojů zažijí účastníci 
svatoludmilské pouti v Tetíně. 
Koná se v sobotu 21. září.

Poslední zářijový víkend tradičně patří 
Karlštejnskému vinobraní, které po oba dny 
po 13:30 zpestří průvod v gotických kostý-
mech v čele s císařem Karlem IV. a jeho chotí 
Eliškou. Chybět nebudou dobové stánky, 
šermíři, kejklíři a pištci. V sobotu večer se 
koná divadelní představení muzikálu Noc 
na Karlštejně. I letos vyjede na vinobraní 
mimořádná vlaková souprava tažená parní 
lokomotivou.  
Více najdete na webu Karlstejnske-vinobrani.cz

Na vinobraní do Karlštejna vyjede pára
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V lese zaznějí árie
Svěží závan opery se již počtvrté uskuteční v řevnic-
kém Lesním divadle, a to v neděli 8. září. I tentokrát 
se můžete těšit na opěrní zpěv domácí mezzosopra-
nistky Ester Pavlů a jejích hostů.

Clarinet Factory v kině
Po  prázdninové pauze budou pokračovat oblíbené 
koncerty v  řevnickém kině. Clarinet Factory zahra-
je 29. října od 19:30 hodin, zvýhodněné vstupenky 
za 350 korun jsou k dostání v předprodeji. Těšit se 
můžete na klarinetové umění s trochou etna i jazzu. 
V listopadu uslyšíte jednu z nejzajímavějších českých 
kapel Lanugo. 

Představí se legendy jazzrocku
Golden Court Band nabídne 7. září v  prostorách 
Bear Place na  dobřichovickém zámku swingový 
a jazzový večer. Přijedou legendy jazzrocku Zdeněk 
Fišer a Pepa Kolín, dál Luděk Havel a  talentovaný 
František Kukula. Zpěv Lucie Kukulová. Vstupenky 
za  150 a  120 korun jsou k  dostání v  infocentru 
nebo na místě. Pořádá Kulturní centrum města Do-
břichovice.

Na kole, koloběžce, bruslích či pěšky se 
můžete vydat na pochod Okolo Berounky 
za demokracii. Na výzvu spolku Milion chvilek 
jej ve státní svátek 28. září pořádají dobrovolní-
ci z dolního Poberouní. 

Kromě organizujících Dobřichovic a Řevnic se 
do něj zapojí i další místa: Všenory, Lety, Zadní 
Třebaň, Mořinka, možná přibudou další. Z těch-
to obcí se účastníci vydají rozličnými trasami 
na pochod, který skončí na levém břehu Be-
rounky pod srubem U Kocoura v Letech. „V cíli 

se na louce od 16 hodin uskuteční společný 
piknik. Je to jeden z důvodů, proč Agentura 
GEI-ŠA letos upustila od oslavy konce prázdnin 
a léta již skoro tradičním dobřichovickým pik-
nikem. Kromě toho každá z přihlášených obcí 
dodá z vlastních řad nějaké umělce či baviče,“ 
uvedl jeden z organizátorů Jiří Geissler. 

Účinkují například třebaňský Třebasbor, řev-
nický sbor Canto Carso, dobřichovický Cabi-
net aj. Hudební produkce vyvrcholí koncertem 
kapely Los Fotros. 

Okolo Berounky se půjde za demokracii

Nejen šermíře, ale i další historicko-zábavný pro-
gram zažijete na 16. ročníku Dobřichovických 
alotrií, jednom z největších festivalů historického 
šermu, tance a divadla v České republice. Koná 
se v režii SHS Alotrium a města Dobřichovice 
v sobotu 7. září u zámku pod lípou. 

Vystoupí na dvacet souborů z celé republi-
ky. Vedle již tradičních šermířských, tanečních 
a divadelních produkcí doplní atmosféru koncert 
dobové hudby. Samozřejmostí je historické 
tržiště s dětskou lukostřelbou, jízdami na koni 
a dalšími atrakcemi pro malé i velké, obohacené 
dobovým i méně dobovým občerstvením. Své 
řemeslo předvede sklář Michal Zahradník a další.

Na Alotriích nakoupíte na historickém tržišti

Garage sale v Řevnicích
Jubilejní desátá Garage sale se bude konat 
v sobotu 14. září v Řevnicích. Místní otevřou 
vrata svých provizorních obchodů a garáží 
od 10 do 15 hodin. Informace o akci a přihlášení 
na telefonním čísle 775 349 331 nebo e-mailu 
Wildmannova.R@seznam.cz.

Dvoustranu zpracovala Pavla Nováčková

Děti potěší pohádkový les
Máte rádi pohádky? Pak se vydejte o prvním 
zářijovém víkendu do začarovaného lesa v Čer-
nošicích nebo o den později do Karlíka.

Akci Skřítkové a víly pořádá v sobotu 7. září 
od 13 do 17 hodin společnost Velká dobro-
družství. Na kilometrové trase budou čekat po-
hádkové postavy a úkoly pro děti. Trasa začíná 
u betonového hřiště v Husově ulici (směr Nová 
Vráž), vstupné je 70 korun na osobu. 

Karlické dětské hrátky s podtitulem Rych-
le zpátky do pohádky se pro malé i velké 
děti konají v neděli 8. září od 15 hodin 
na hřišti v Karlíku. Chystá se pohádková 
cesta odvahy i skákací hrad. Účastníci se 
mohou zapojit do obecní ankety na výběr 
nových prvků pro revitalizaci karlického 
dětského hřiště. 

 P
et

ra
 S

te
hl

ík
ov

á

Filharmonici v Karlíku
Koncert sólotrombonisty České filharmonie Lu-
káše Moťky a profesora AMU a emeritního člena 
ČF Jaroslava Šarouna si budete moci poslech-
nout 14. září od 17 hodin v kostele sv. Martina 
a sv. Prokopa v Karlíku.  Na programu jsou 
skladby G. P. Pergolesiho, V. Smita, B. Lynna, 
J. Šarouna, E. Cooka.

Slavná opera má premiéru v Černošicích, 
stejně jako tamní venkovní divadlo pod mok-
ropeskou školou. 21. září ve 20 hodin zde 
bude uvedena Prodaná nevěsta v poetické 
úpravě královéhradeckého Divadla Drak. 

Na pódiu se představí na 50 herců ze spolku 
divadelních ochotníků Alois Jirásek z Úpice. 
Vstupenky zakoupíte v předprodeji v prodej-
ně Bílá slunečnice v Karlštejnské ulici za 200 
korun, na místě budou dražší o 50 korun. 

Prodaná nevěsta v novém amfiteátru
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KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

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

SLEVY KOL 
A ELEKTROKOL

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

Pracoviště ČERNOŠICE

REFERENT ODBORU INVESTIC  
A SPRÁVY MAJETKU – TECHNIK

Příjem přihlášek do 20. 9. 2019.

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ČERNOŠICE
Příjem přihlášek do 17. 9. 2019.

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB

Pracoviště PRAHA 2 

SPECIALISTA – SPRÁVCE INFORMAČNÍCH  
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ  
PRO ODBOR INFORMATIKY

Příjem přihlášek do 13. 9. 2019. 

REFERENT PROVOZU
Příjem přihlášek do 13. 9. 2019.

MĚSTO ČERNOŠICE

přijme nové kolegy
na tyto volné pracovní pozice: 

Bližší informace najdete na
www.mestocernosice.cz – volná pracovní místa  

nebo kontaktujte Adélu Červenkovou, personální úsek, na e-mailu 
adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 655.

Aktuální rozvrh OLYMPIA WELLNESS platný od září 2019
Kdy a kde 9:00 10:00 11:00 12:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Po VELKÝ
SÁL

Zdravotní cvičení 
MÍŠA

11:30 – 12:30 
Fresh Workout Michaela

AC OLYMPIA  
mladší přípravka   

KATKA

AC OLYMPIA  
mladší přípravka   

KATKA

Box pro dospělé  
PETR

Út

VELKÝ
SÁL

Jóga pro zdravá 
záda JITKA

Fit Box pro děti   
HONZA

Fit Box kruháč   
GÁBINA

Bodystyling  
GÁBINA

MALÝ
SÁL

Box pro dospělé  
PETR

St

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Cvičení pro 
maminky s dětmi 

MICHAELA

Jóga
ALENA Box pro děti  PETR Kickbox pro 

dospělé  PETR
Kruhový trénink 

TRX  RADEK

posi-
lovna

Junioři v posilovně
MÍRA

Čt

VELKÝ
SÁL

Dynamická jóga 
JITKA

AC OLYMPIA  
mladší přípravka   

KATKA

AC OLYMPIA  
mladší přípravka   

KATKA

Fresh Workout 
PETRA

Box pro dospělé  
PETR

MALÝ
SÁL

Pohybový rozvoj 
pro děti   HONZA

Pá VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Jóga
Alena

So VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

Ne VELKÝ
SÁL ZAVŘENO TRX 

PETRA

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

 OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31     257 711 071    olympiafitness@seznam.cz www.olympia-wellness.cz
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O prázdninách se v Dobřichovicích konal 
volejbalový kemp pro desetileté až 
šestnáctileté dívky. Vedle šesti hráček 

místního Sokola a dvou dalších dobřicho-
vických odchovankyň se ho zúčastnila další 
děvčata ze středních Čech a z Prahy.

Šlo o členky krajských výběrů a účastnice letní 
olympiády dětí a mládeže. Akci zorganizoval 
místní trenér mládeže volejbalu a beachvolejba-
lu Aleš Nečesaný. O dívky se na místě staraly 
další dvě osobnosti tohoto sportu: jeden z neju-
znávanějších mládežnických trenérů v Evropě 
Radek Krpač, který vede německou reprezen-
taci do 16 let, a zkušená trenérka extraligových 
kadetek pražského Olympu Jana Pospíšilová.

Akce trvala týden. Dívky od pondělí do pátku 
trénovaly několik hodin denně. Rozvíjely 
individuální technické dovednosti a prováděly 
herní cvičení. Program jim zpestřil středeční 
výlet na nedaleký vrchol Hvíždinec, koupání 
a zmrzlina v kempu u jezu.

Účastníci si pochvalovali kvalitní zázemí 
v sokolském areálu. Obě haly, ubytování i stra-
vování se jim plně přizpůsobily. A tak všichni 
odjížděli domů s tím, že se podobná akce 

uskuteční i v dalších letech. „Pevně věřím, že 
se takové setkání stane pravidelným, už jsme 
domluveni s aktéry kempu. Zájem ostatních 
trenérů byl enormní, což i mě jako organizáto-

ra příjemně překvapilo. Začal jsem přemýšlet 
o dalších možnostech spolupráce a nových 
projektech tohoto typu,“ řekl organizátor 
Nečesaný.

Pátý ročník běhu s názvem S Černošicemi na věčné časy a nikdy jinak 
odstartuje v sobotu 21. září ve 14 hodin na konci Husovy ulice. Výtěžek 
letošního ročníku podpoří místní základní uměleckou školu.

Registrace závodníků začne ve 12:45 hodin a končí vždy 30 mi-
nut před startem daného závodu. Běžci jsou rozděleni podle věku 
na různě dlouhé trasy, od 200 m po 10 km. Podrobnosti jsou na webu 
cernosickybeh.cz.

V pátek 13. září se na čer-
nošickém atletickém oválu 
koná 4. kolo KPD přípravek 

Středočeského kraje. Pokud 
máte čas, přijďte podpořit malé 
talenty a třeba se inspirovat 
k přihlášení dítěte do atletického 
oddílu, který rozvíjí pohybovou 
všestrannost.

„Do atletických tréninků mlad-
ších dětí zařazujeme kromě jed-
notlivých atletických disciplín také 
sportovní hry, gymnastiku, plavání, 
pohybové hry, kompenzační 
cvičení a další aktivity rozvíjející 
konkrétní schopnosti. Díky vše-
strannému pohybu se v pozdějším 
věku pozná, na jaký sport je dítě 

skutečně talentované, a jsme pak 
schopni rodičům doporučit jeho 
další sportovní směřování. Naším 
cílem není pouze vychovat z dětí 
vrcholové atlety, ale především 
v nich vzbudit radost a potěšení 
z pohybu,“ vysvětlil předseda at-
letického klubu ASK Dipoli Tomáš 
Vodička.

S přihlášením nemusíte čekat 
na zmiňovaný termín závodu. 
Všechny informace najdete již nyní 
na webu ask.dipoli.cz.

Zajímá vás, jaká zákoutí 
skrývají sokolovny a jaké 
možnosti vám a vašim dě-

tem nabízí vstup do Sokola? Pak 
si zapište Den sokoloven, který 
po celé České republice proběhne 
v sobotu 28. září.

V našem regionu se na tento 
den speciálně chystají na dvou 
místech. V Dobřichovicích program 
začne v 18 hodin komentovanými 
prohlídkami sokolovny. Návštěvníci 
se dočkají hudebního překvapení, 

výstavy fotografií k výročí 120 let, 
miniakademie sletových skladeb 
a zábavného historického kvízu pro 
děti a dospělé.

Na hry, soutěže, turnaje, testy 
zdatnosti, živý obraz, táborák, 
noční bojovku a prohlídku soko-
lovny s přespáním se mohou těšit 
všichni, kteří zavítají do Černošic. 
Pro mnohé možná půjde o vůbec 
první exkurzi budovy v novém 
kabátě. Rekonstruovaná soko-
lovna se totiž veřejnosti poprvé 
představila letos na konci května.

Dobřichovice hostily talentované volejbalistky

 A
rc

hi
v 

or
ga

ni
zá

to
ra

Černošice oslaví 30 let svobody během Mladí atleti 
změří síly

Noc sokoloven se blíží
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CORSO ŘEVNICE
Rezidenční bydlení Corso Pod Lipami

Restaurace Corso
(denně 11–22 hodin, obědy 11–15, večeře 17–21:30)

Butique Hotel (otevřeno od srpna)
Občerstvení Kůlna
Pivovar Řevnice

Na interiéru hotelu inspirovaného významnými 
osobnostmi Řevnic se podílel architekt Sta-
nislav Kožuch v tandemu s italským designé-
rem Lucianem Belcapem. Hotel je rozdělen 
na 2 části, historickou v původní budově 
a moderní v přistavěné části.

Idea byla zachovat duch místa stávající 
historické budovy, ale doplnit ho o moderní 
prvky pro maximální komfort každého hosta. 
Současně se jednalo o inspiraci historií Řevnic, 
zdejšími významnými osobnostmi, mezi které 
patří například Eduard Sochor, Ignát Herr-
mann, Marie-Janků Sandtnerová nebo Anka 
Čekanová a dalších, po kterých jsou pojme-
novány pokoje v historické části hotelu. Při 
rekonstrukci bylo maximálně využito lokál-

ních materiálů a dodavatelů, stejně tak byly 
zrestaurovány staré kazetové dřevěné podlahy 
a historický nábytek, které byly doplněné 
o nové funkční prvky. 

Hotel je ideálním místem k odpočinku v pří-
jemném prostředí, a pokud hledáte reprezen-
tativní místo pro firemní akce nebo očekáváte 
návšěvu, kterou doma neubytujete, rozhodně 
by neměl uniknout vaší pozornosti. Gastro-
nomické zážitky nabízí Restaurace Corso, 
která se nachází ve stejném objektu. Pod 
taktovkou šéfkuchaře Daniela Holana se zde 
vaří Itálií inspirovaná kuchyně, na kterou si rádi 
zajedou i gourmeti z Prahy. Když doplníte celý 
zážitek o sklenku vybraného vína, o radost je 
postaráno.

Boutique Hotel Corso: 
oživení Řevnic
Developerský projekt Corso Řevnice představil svoji 
finální část, Boutique Hotel Corso, který se nachází 
v nejstarším domě na řevnickém náměstí. Prvotním 
motivem projektu Corso byla společná touha manželů 
Petra Kozáka a Heleny Vaňkové pomoci rozvoji 
ve městě, kde žijí se svými rodinami. Dříve bývala 
v Řevnicích plovárna nebo tenisové kurty, nyní město 
díky projektu opět ožívá.

  702 234 952
 www.restauracecorso.cz

DOBNETINZERCE 
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Hradů a zámků máme po celé naší re-
publice mnoho. Tři z nich leží nedaleko 
sebe poblíž Sušice na Šumavě: Rabí 

(největší hrad v Čechách), Kašperk (nejvýše 
položený hrad v Čechách) a Velhartice. A prá-
vě ve Velharticích se ukrývá klenot v podobě 
hradu i zámku zároveň. 

Pokud se vydáte na výlet do Velhartic, čeká 
vás dlouhé putování do historie naší země. 
Hrad byl totiž založen už na konci 13. století 
pány z Budětic, žijícími kousek odsud. Jejich 
potomci si pak začali říkat z Velhartic, a právě 
oni se zapsali do českých dějin jako oblíbení 
komorníci císaře Karla IV. Dokonce je o nich 
zmínka i v básni Jana Nerudy: „Král Karel 
s Buškem z Vilhartic teď zasedli si k dubové-
mu stolu…“

Velhartice jsou známé také proto, že zde byly 
pět let uloženy české korunovační klenoty, když 
je tu ukryl pražský purkrabí Menhart II. z Hrad-
ce v době sporů s králem Jiřím z Poděbrad. 

Kamenný hrad 
Hrad Velhartice byl vybudován na skalním os-
trohu v lesích nad říčkou Ostružnou. Nejdříve 
tu samozřejmě stávaly jen kamenné hradby, 
několikapatrový hradní palác zvaný Rajský dům 
a čtyřhranná obytná věž Putna. Mezi tyto dvě 
vysoké budovy nechal majitel postavit mohutný 
kamenný most se čtyřmi lomenými oblouky. 

Naštěstí se most dochoval dodnes a je to 
unikátní stavba, kterou v jiných středoevrop-
ských hradech nenajdete. Z jeho stran jsou při-
pevněny padací můstky do obou paláců, a tak 
mohli být obyvatelé hradu v minulosti chráněni 
před případnými nepřáteli. Most je 32 metrů 
dlouhý, deset metrů vysoký a tři metry široký 
a je to vskutku impozantní podívaná, ať už se 
díváte zdola, nebo stojíte přímo na něm. 

Procházka po mostě je součástí prohlídky hra-
du, která trvá necelou hodinu. Během ní budete 
mít možnost navštívit obě věže, je z nich krásný 
výhled na šumavskou krajinu i celý hradní areál. 

Renesanční zámek 
Velhartice měnily poměrně často své majitele. 
Během třicetileté války byl hrad zkonfiskován 
a za zásluhy ho získal císařský generál Martin 
de Hoeff Huerta. Tento rakouský generál neměl 
v okolí dobrou pověst, své poddané prý krutě 
týral a celý kraj násilně rekatolizoval, na druhou 
stranu zase zdejším nevolníkům pomohl, když 
pro Velhartice zrušil robotu. 

A k tomu začal přestavovat hrad na rene-
sanční zámek, který vklínil místo hradeb mezi 
Rajský palác a malou věž na jejich okraji. 
Zámek se dochoval téměř ve stejné podobě 
až do dnešních dnů a jeho spojení s hradem je 
další zvláštností Velhartic. Bohužel vybavení už 
není původní, neboť poslední majitelé Win-
dischgrätzové ho museli opustit v roce 1945 

a mnoho věcí si odvezli s sebou. Místnosti jsou 
dnes znovu renesančně zařízeny a při hodi-
nové prohlídce se dozvíte zajímavosti o životě 
a zálibách šlechty. Provázet vás budou také 
dobové figuríny v životní velikosti. 

 

Pivovar, skanzen  
a naučná stezka
Pokud se chystáte do Velhartic zavítat, dopo-
ručujeme vám projít si oba okruhy, nejdřív hrad 
a poté zámek, abyste mohli vnímat historickou 
posloupnost. Za vidění stojí ovšem také okolní 
prostory, nádvoří a hradní pivovar, kde je ote-
vřená restaurace a konají se tam výstavy. 

Pokud budete mít dost času, můžete hned 
vedle hradu navštívit skanzen lidové architektu-
ry. A pak vyrazit údolím říčky Ostružné po nauč-
né stezce Velhartice až k chatě Jana Wericha, 
který si zdejší kraj zamiloval a často tu pobýval.

Ještě předtím si ale vychutnejte kávu nebo 
něco dobrého v kavárně ve vstupní věži nebo 
na trávě pod hradem. Relaxace s pohledem 
na hrad stojí za to. !  Lucie Hochmalová 

Šumavský klenot:
hrad a zámek Velhartice

DOBNETTIP

Praktické informace 
• Ve Velharticích mají dva prohlídkové okruhy: 

gotický hrad (13. až 16. století) a renesanční 
zámek (17. století). 

• Otevírací doba v září je od úterý do neděle 
od 10 do 16 hodin, v říjnu pak o víkendech 
od 10 do 15 hodin. 

• Parkoviště pro návštěvníky se nachází necelých 
500 metrů od hradu a je bezplatné. 

• Do Velhartic s sebou můžete vzít i psa, venku 
může být zdarma, na prohlídkový okruh hradu 
za něj zaplatíte 20 korun. 

• Skanzen lidové architektury je volně přístupný 
stále a bez průvodce. 

• Naučná stezka Velhartice měří 2,5 kilometru, 
začíná na parkovišti u hradu, má pět zastavení, 
tím posledním je chata Jana Wericha.
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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

ZÁŘÍ

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.

so 8–12 hod.

Kurzy tance!

Volejte: 777 999 644 • www.creativedance.cz

Jste z Černošic,
Radotína, Řevnic nebo

Zbraslavi?

Pro mládež
i dospělé

• Pro začátečníky i pokročilé.
• Špičkoví mladí taneční mistři.

• Individuální přístup, 
max. 15 párů v kurzu.

• Vyučujeme v příjemném
prostředí jak klasické tance, 

tak žhavé novinky.

Při přihlášení 
více párů

sleva!

Začínáme v říjnu!

Knihkupectví LeAmos, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48, Řevnice
Otevírací doba: PO-PÁ 8:30-17:00     SO 8:30-11:30

www.knihyrevnice.cz

nakupujte

LEVNĚJI
on-line

DOPORUČUJEME
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V první řadě je potřeba si uvědomit, kde dělá-
me chybu a proč nám tělo nefunguje správně. 
Velmi často za náš problém mohou nesprávné 
pohybové návyky, které ale sami u sebe obje-
vujeme jen velmi obtížně. Zde je vhodné najít 
někoho, kdo nám s přeprogramováním našich 
špatných pohybových vzorců pomůže a na-
staví s námi ty správné. Zpočátku to mohou 
být např. jen 3 cviky, které budeme pravidelně 
opakovat a pomalu, postupně pak můžeme 
přidávat další. Nezabere nám to víc než 10 
minut. Pouhých 10 minut, díky kterým se pak 
budeme po celý zbytek dne cítit ve svém těle 
mnohem lépe a budeme i výkonnější. 

Velmi často se setkávám s tím, že klienti mají 
jiné povědomí o postoji nebo poloze vlastního 
těla, než jak je vnímá jejich okolí. Mnohdy si kli-
ent připadá, že je jeho tělo ve správné vyvážené 
poloze, ale přitom je u něj na první pohled pa-

trné velké vyosení. Ke správné poloze našeho 
těla je potřeba se znovu postupně propracovat 
pravidelným cvičením, uvědoměním a opako-
váním tak dlouho, dokud se z toho nestane náš 
nový každodenní návyk. Lze se tak zbavit nejen 
úporné bolesti, ale i předcházet nevratným 
změnám a následným operačním zákrokům. 

Právě nesprávné nastavení těla může velmi 
často i za bolesti zad. Aby naše páteř mohla 
správně fungovat, musí nám správně fungovat 
také dolní končetiny. 

Často říkám svým klientům o každodenní 
„hygieně“ dolních končetin a považuji to za klí-
čovou podmínku pro naše bezbolestné fungo-
vání, byť těch klíčových a důležitých aspektů je 
mnohem více, a ještě se k nim určitě vrátíme. 
Tou hygienou dolních končetin není nic jiného 
než cviky, které správně vycentrují kyčelní 
kloub. Správné vycentrování kyčelního kloubu 

nám může přinést okamžitou úlevu. Naše dolní 
končetiny jsou dva pilíře, které nesou celé 
naše tělo. Bez uvědomování a zapojení jejich 
správné funkce není možné očekávat zlepšení. 
Vše souvisí se vším a je nutné se naučit vnímat 
i celé naše tělo a pohyb v souvislostech.

A jeden malý tip nejen pro vaši páteř:
Pro správnou funkci kyčelního kloubu není 
vhodné při sezení dávat tzv. „nohu přes 
nohu“. Kyčelní kloub se tím dostává ze své 
vycentrované polohy a dochází k nestejné 
délce končetin! Výsledek tohoto zdánlivě ne-
škodného sezení je, že pak chodíte s jednou 
nohou o kousek delší. Má to vliv jak na pá-
nev, tak na celou páteř. Změny, které díky 
tomu nastávají, mohou být při dlouhodobém 
opotřebení kloubu až nevratné! Proto začněte 
tímto jednoduchým prvním krokem, zjistíte, 
jak je těžké, pokud tento zvyk máte, nedat 
si nohu přes nohu a sedět na židli s nohama 
rovně. Pokud máte potřebu si nohy do sebe 
různě motat, pak je zkoušejte překřížit pouze 
v oblasti kotníků. www.studiomandala.cz

Nikdy neztrácejte naději 
na zlepšení bolestí zad
ŘEŠENÍ JE NĚKDY AŽ PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÉ

Bolesti zad jsou v dnešní zrychlené a přetechnizované 
době velkým problémem jak u dospělých, tak bohužel již 
i u poměrně malých dětí. Jak správně přistupovat k tomu, 
abychom své zdraví a svoji páteř dostatečně chránili 
a tělo nám mohlo sloužit až do vysokého věku? 
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Termíny jako integrace či inkluze dětí 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
do běžných škol asi známe z médií. Často 

se mluví o společnosti, kde mají všichni, bez 
ohledu na specifické potřeby, stejné příležitosti. 
Organizace Jeden strom byla již od počátku 
založena nejen na myšlence nediskriminace 
a tolerance vůči menšinám či lidem se zdravot-
ním znevýhodněním. Tato myšlenka byla dosud 
aplikována spíš v ohledu na naše žáky, z nichž 
někteří vzhledem ke svým specifickým vzděláva-
cím potřebám využívají právě možnosti navště-
vovat školské zařízení s asistentem pedagoga či 
osobním asistentem. V půlce loňského školního 
roku jsme ovšem stáli u nové výzvy. Jeden z na-
šich asistentů také potřeboval asistenta!

Naše kolegyně, která bude v Jednom stromě 
nyní již třetím rokem působit jako asistent 
pedagoga, žije s chronickým onemocněním, 
s tzv „neviditelným handicapem“, s nímž někte-
rým nemocným může pomáhat asistenční 
pes. Mezi taková onemocnění patří například 
diabetes, epilepsie, poruchy autistického 
spektra, posttraumatické poruchy či nemoci 
srdce a další. Vycvičený asistenční pes dokáže 
u takového člověka rozpoznat či prediko-
vat zdravotní událost, adekvátně reagovat 
a nemocnému pomoci, často zachránit život. 
Asistenční pes může člověku s postižením dát 
do života svobodu a umožnit mu i plnou účast 
na vzdělávacím nebo pracovním procesu.

Naše kolegyně se rozhodla možnosti psího 
záchranáře využít a organizace Jeden strom 

tuto výzvu s radostí přijala. Díky organizaci 
Helppes a jejím skvělým zaměstnan-
cům se přibližně po roce myšlenka 
stala realitou a do pracovního ko-
lektivu naší školky přibyl v květnu 
2019 nový kolega – ne člověk..., 
ale labrador. 

Adaptace školky na pejska 
a jeho na pracovní prostředí byla 
pro nás krokem do neznáma, pro 
trenéry ze společnosti Helppes ov-
šem denní chléb. Náš nový kolega 
má ve své třídě vlastní „kance-
lář“, odkud má rozhled na třídu 
a svou paničku. I když je jeho 
pomoc určena výhradně naší 
kolegyni, za dva měsíce se 
stal miláčkem všech členů 
pedagogického sboru, dětí 
i celé organizace. Kynolo-
gové nám pomohli vymyslet 
systém, díky němuž bude 
bezpečně probíhat kontakt 
dětí a psa tak, aby se mohl 
soustředit především na svou 
práci, tedy podporu naší 
kolegyni, a zároveň všichni 
z jeho přítomnosti získávali 
něco dobrého. Z mnoha stu-
dií vyplývá, že kontakt dětí 
se zvířaty je velmi prospěš-
ný (vždy musí probíhat 
pod 100% dohledem 
dospělé osoby). 

Asistent asistenta

Jeden strom, z.ú., pořádá:

26. 9. | 16:30

Přednášku Vlaďky Bartákové VÝCHOVA KLUKŮ, cena 150 Kč.
Místo konání: Komunitní centrum Jeden strom, Karlštejnská 253, Černošice

19. 10. | 10:00 – 18:00

Kurz první pomoci Zdrsem Mama, určený pro pedagogy, lektory i rodiče.
Kurz se zaměřuje na poskytování první pomoci dětem. Cena 600 Kč. 
Místo konání: Centrum Jeden strom, Na Bluku 426, Dolní Černošice

Přihlášky je možné zasílat na jedenstrom@volny.cz.

Lesní mateřská škola Na dvorečku získala 
v letošním roce dotaci na spolufinancování 
zateplení svého zázemí, tedy dvou jurtových 
komplexů v areálu školky v Letech Pod Lesem. 
Zateplení bylo nezbytné. Vzhledem k tomu, 
že jurty nejsou trvale obydlené, ale slouží 
výhradně jako zázemí pro školku v omeze-
ném čase po návratu dětí z venkovních aktivit 
a během odpočinku po obědě, je potřeba, aby 
je bylo možné rychle vytopit a teplo zbytečně 
neunikalo ven. Cílem tak bylo snížení úniku 
tepla a zlepšení izolačních vlastností v zimním 
i letním období.

V únoru 2019 došlo k rozebrání střechy jurt, 
doplnění vrstvy izolace do střechy i stěn a mís-
to jednoduché fólie na vrcholu jurt byly instalo-
vány plastové kopule zasazené do dřevěného 
rámu, snižující úniky tepla. Celou operaci se 
podařilo provést během jednoho dne.

Pozitivní dopad zateplení si mohly děti spolu 
s pedagogy užít v období končící zimy i poslé-
ze v průběhu teplejších dní, kdy se zase snížilo 
přehřívání jurt.

Projekt je spolufinancován Státním fondem 
životního prostředí ČR na základě rozhodnutí 
ministra životního prostředí. Děkujeme.

Získali jsme dotaci na zateplení zázemí

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem 
životního prostředí ČR na základě rozhodnutí 
ministra životního prostředí.
www.mzp.cz    www.sfzp.cz

Na výcvik asistenčních a vodicích psů  
můžete přispět skrze projekt  

Pomoc přichází  
na čtyřech tlapkách

zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS 
HELPPES 30 nebo DMS HELPPES 60 či DMS 

HELPPES 90 na číslo 87 777 a podpořit nás vámi 
zvolenou částkou 30, 60 nebo 90 Kč.

Přispívat můžete také dlouhodobě. Stačí 
odeslat na číslo 87 777 SMS ve tvaru DMS TRV 

HELPPES 30 nebo DMS TRV HELPPES 60 či DMS 
TRV HELPPES 90 a vámi zvolená částka 30, 60 
nebo 90 Kč vám bude automaticky odečtena 

každý měsíc. 

Ukončit podporu lze zasláním SMS ve znění  
STOP HELPPES na číslo 87 777. 

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč.  
Helppes obdrží 29,59 nebo 89 Kč.

Sami pozorujeme, že přítomnost 
asistenčního pejska přináší dětem 
i personálu velkou radost. Děti 
mají každý den možnost být 
s ním v kontaktu, ovšem jen 
když si to samy přejí. Aktivně se 
učí, jak se chovat ke zvířatům, 
ke známým i k cizím psům, 
pes pomáhá utěšit nejmladší 

děti, díky jeho přítomnosti 
ve školce i lépe usínají. 

Opět se nám tedy 
v praxi potvrdila správ-
nost jednoho z hesel 
naší organizace:

„Ještě štěstí, že jsme 
každý jiný!“

 Mgr. Alena Laláková
ředitelka

Jeden strom, z. ú.,

KC JS, LMŠ Na dvorečku
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Počátek vzniku baráčnických spolků 
pochází ze 70. let devatenáctého sto-
letí z Kolína, kde se utvořila stolní spo-

lečnost. Její členové rozpracovali myšlenku 
navázat na nejlepší tradice českého národa, 
které se nepodařilo vymýtit ani během obdo-
bí útisku a ponížení v habsburském područí. 
Společnost tamních řemeslníků a zemědělců 
se scházela v malém hostinci U Šlejtrů. Poz-
ději byl pro svou nevelkou rozlohu přejme-
nován na Baráček. Tento název měl ovšem 
ještě jeden význam. Baráčníci totiž od prvo-
počátků bojovali za čistotu českého jazyka, 
za oproštění od německých výrazů. A právě 
v malých, chudých dřevěných domcích, čas-
to pokrytých slámou a šindelem, se udržela 
česká řeč a národní vědomí i v době, kdy se 
větší města poněmčovala. Z těchto malých 
baráčků vzešli někteří osvícení buditelé, 
národní obrozenci. Proto si členové zmiňova-
né kolínské společnosti začali říkat baráč-
níci. Prvním velkým úspěchem byla účast 

na národopisné výstavě v Praze roku 1895. 
Na ní byla postavena rychta a zveřejněny 
doklady o činnosti a historii baráčnického 
spolku. Tato expozice dala podnět k vytvo-
ření ústředí takzvané Veleobce baráčníků 

pro země Koruny české. V čele obce vždy 
stojí rychtář, členové se oslovují sousede 
a tetičko. Baráčnická myšlenka brzy získala 
své příznivce i za hranicemi města Kolína 
a hnutí se postupně rozšířilo téměř do celých 
Čech, ale i do Rakouska či Spojených států 
amerických. V Řevnicích přišli s myšlen-
kou založit vlastenecko-dobročinnou obec 
pánové Lichtemberk a Valenta v roce 1929. 
Její první valné zasedání proběhlo 10. srpna. 
Zakládajících členů bylo dvacet, 17 mužů 
a tři ženy. Veřejným hlasováním byl prvním 
rychtářem zvolen Bohumil Koza.

Aby spolek získal nějaké finance na svou 
činnost, pořádal nejrůznější akce. Tou premié-
rovou bylo První řevnické staročeské posvícení, 
které se konalo 22. září. Plakáty tehdy hlásaly: 
„Začátek o 3. hodině odpolední. Vstupné 6 
korun. Sousedé a tetičky v krojích. Tanec dle 
staročeského způsobu.“ Moderní tance byly 
nepřípustné. Následující pondělí se konala 

Pěkná hodinka. Výtěžek byl věnován na dobro-
činné účely.

Ve třicátých letech vznikla Mladá chasa, kte-
rá nacvičila národní tance. Pořádaly se dožínky, 
pouťové a posvícenské zábavy. Na podnět 

Řevnických byly po druhé světové válce 
založeny obce baráčníků v sousedních Letech 
a Dobřichovicích. V 50. letech byl při řevnické 
obci založen pěvecký sbor. Jeho sbormistrem 
se stal zdejší učitel Jan Voříšek, díky němuž 
získali zpěváci řadu ocenění a obec řevnickou 
baráčnickou hymnu, píseň Berounka.

Během zločinného komunistického režimu 
nedostávalo baráčnické hnutí žádné příspěvky 
na činnost, většina majetku obcí byla zaba-
vena. Po roce 1989 opět nastal čas obnovy. 
V současné době se baráčníci zaměřují na do-
držování staročeských lidových tradic a zvyků. 
Především pečují o národní kroje a nosí je při 
slavnostních příležitostech. 

Zatímco v době svého největšího rozkvětu 
měl řevnický spolek kolem 260 členů, nyní jsou 
jich jen necelé tři desítky. Přesto jsou přimě-
řeně věku svých členů aktivní. Pravidelně se 
scházejí, a to nejen při harmonice. Účastní se 
mnoha akcí spřátelených spolků či Králov-
ského průvodu. Teď pečlivě připravují oslavy 
na 14. září. Ve 14 hodin vyjde od řevnického 
Lidového domu krojovaný průvod, který zpestří 
divadelní představení. První část bude uvedena 
na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Na roz-
uzlení klasické zápletky se mohou diváci přijít 
podívat znovu do Lidového domu. Hrát bude 
příležitostný divadelní soubor pod režijním ve-
dením Jiřiny Cvancigerové. Ve hře se představí 
i dětská lidová muzika Notičky či taneční sou-
bor Klíček. Na produkci volně naváže taneční 
veselice za doprovodu orchestru Záruba.

 !/  Pavla Nováčková

Říkají si sousede 
a tetičko
Známou divadelní hrou Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka 
aneb Žádný hněv a žádná rvačka uvedenou částečně pod 
širým nebem si připomene 90. výročí svého vzniku Obec 
baráčníků v Řevnicích. Představení, krojovaný průvod 
a veselice se uskuteční v sobotu 14. září.

Řevničtí baráčníci v průvodu při oslavách místního sboru dobrovolných hasičů v roce 2006.

Baráčníci s májkou v průvodu v září 2003.
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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 20. září 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.

Vylosovanou luštitelkou křížovky ze srpnového vydání je paní Šplíchalová, Řevnice.
Získává poukaz na nákup v hodnotě 500 Kč v OC Nájemníkovi, s. r. o., Praha 5 – Radotín.

Tajenka z minulého čísla: Báječné léto přejeme z Radotína.

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 9/2019, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček

Restaurace se  
od srpna pyšní novým:
(dokončení v tajence)

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

obchod@panskazahrada.cz
 panská zahrada

www.panskazahrada.cz
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HelpDesk – Technická podpora uživatelům sítě DOBNET ) 277 001 151

UMĚLECKÁ ŠKOLA FILMOVÁ ŘEVNICE

Vstup do zákulisí
filmové a televizní
tvorby!
Seznam se s prací režisérů,
kameramanů, střihačů a zvukařů.

Staň se jimi.
Přihlas se do 30. září a získáš
SLEVU na školní rok 2019/2020.

 Přípravka pro zájemce o filmovou a televizní tvorbu.

 Víkendové kurzy vedou zkušení profesionálové.

 Studium klade důraz na praktické dovednosti.

 Příprava na studium středních a vysokých škol.

Podrobné informace o škole na  filmovaskola.cz

Začínáme 
19. října

od 13 let

Vyberte si 100% slevu během prvních 3 měsíců provozu,

nebo připojovací poplatek za korunu.

DOBNET Zajíc
Rychlé připojení pro plynulou 

práci s internetem

Rychlost 20 Mbps

DOBNET Puma
Stabilní a rychlé připojení 

pro náročné uživatele

Rychlost 50 Mbps

DOBNET Sokol
Nejrychlejší připojení 

(ve vybraných lokalitách)

Rychlost 80 Mbps

Tady je naše nabídka:   První 3 měsíce provozu ZDARMA | připojovací poplatek 1 490 Kč | bez závazku

   Připojovací poplatek za 1 Kč | závazek 12 měsíců    (Ceny jsou vč. DPH)

390 Kč 490 Kč 590 Kč

Člověče, připoj se !
Všechno vyřešíme za vás.

Kontaktujte nás!

 277 001 111   info@dobnet.cz
  Palackého 27, Dobřichovice

www.dobnet.cz

nebo

Ušetřete
s internetem!

Zvolte si
svůj tarif.


