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Nebojte se říct
strážníkům o pomoc
Poutavý Letohrad

Nejen o sametové revoluci
s Václavem Kratochvílem
Obce si připomenou listopadové události

Dopřejte vašemu kolu
po sezóně servisní wellness,
nečekejte na jaro!
Mníšek pod Brdy

www.bikepuzzle.cz

DOBNETINZERCE

W W W. K O M I N I K - K A M N A R . C Z
Revize, čištění a kontroly komínů dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Prodej a montáž komínových systémů SKORSTEN.CZ
Frézování a vložkování komínů nerezovou vložkou
Výměna starého plynového kotle na klíč za moderní kondenzační kotel
Poptávky a objednávky: cesc@iqteam.cz
Prodej a komplexní dodávka kamen a krbů na dřevo s revizí komínu
Katalog dodavatelů: www.kominy-krby-kamna.cz

721 345 346 | 246 093 633

VOLÁME ZPĚT

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
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Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 1418
St: 9-11 / 14-18
Čt, Pá: 14-18 | So: 9-1
1.30

Jste pracovití, pečliví
a spolehliví?

Nabízíme zajímavý přivýdělek

Úklid ve večerních
hodinách
3x týdně (cca 2 až 3 h.)
plus víkendy po školících akcích
Kontakt:
CKP Dobřichovice, Na Vyhlídce 582
Helena Němcová, DiS.
helena.nemcova@ckp-dobrichovice.cz
tel.: 723 603 677

DOBNETZPRÁVY • Dolní Berounka

Nejlepší anglická bluesová
kapela zahraje u Berounky
Britská kapela Catfish, která byla
loni vyhlášena nejlepší anglickou
bluesovou skupinou, bude v listopadu koncertovat v Černošicích.
V Británii velmi populární kytarová kapela, vítěz British Blues
Award v letech 2015 a 2016,
vystoupí během Bio Blues Festu
2019, který v Club Kině Černošice
proběhne v pátek 22. listopadu
od 20 hodin. Kromě britských

hudebníků dorazí i domácí The
Kingsize Boogiemen a do třetice
se představí Petra Börnerová trio,
které tvoří česká zpěvačka Petra
Börnerová, slovenský hudebník
Tomáš Bobrovniczký a jejich syn
Tomáš. Repertoár mají postaven
na vlastních i převzatých folk-bluesových písničkách, inspirují se též
folkovými, jazzovými a rockovými
podněty.

Na posvícení přijede
Martin na koni

Alena Vanžurová

Svatomartinské posvícení v Letech obohatí
v sobotu 9. 11. cimbálovka legendární Metallicou i Piráty z Karibiku. Od 13 hodin se můžete
těšit i na tradiční zabijačkové pochoutky nebo
posvícenské koláče.
Doprovodný program zahájí ve 13:45 děti
z místních mateřských škol. Než se ve 14:25
představí náctiletí rockeři z dobřichovické
kapely Dobi Boyz, přijede Martin na koni.
Odpoledne patří mimo jiné DM Bandu i Cimbálové muzice Milana Broučka, která s předními
orchestry hraje folklor, filmovou hudbu i rock.
Chybět nebudou tance s hudbou a akrobacií
v ohňové show Pa-li Tchi. Na závěr přibližně v 18:15 projde obcí lampionový průvod.
Na menší děti čeká skákací hrad, řetízkový kolotoč, úkoly a soutěže. Větší mohou vyzkoušet
střelnici a obří skluzavku.

Dobřichovický živý betlém zpestří trhy
Tradičně velkolepým ohňostrojem vyvrcholí adventní trhy v Dobřichovicích, které se na tamním
zámku konají v sobotu 30. listopadu od 10 hodin. Na nádvoří budou k dispozici stánky s vánočním zbožím, dílničky pro děti a k vidění betlém s živými zvířaty i bublinová show, na programu je
hudební vystoupení černošického dětského pěveckého sboru Mifun i divadlo. Sobotní program pokračuje večer ve sportovní hale Bios vyhlášeným Mostovým plesem, tentokrát ve stylu
brazilských rytmů, které předvedou Gurmaina Band a Marek Schwab, Tam Tam orchestra pod
vedením Michala Vacíka a Skipping Boys.

Strom splní přání
Také letos v listopadu se v restauraci Zámecký
had v Dobřichovicích objeví Strom splněných
přání. Od 10. listopadu tam budou připraveny
obálky s přáními dětí z pěstounských rodin,
které spadají pod OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) a dětí z Dětského
domova Lety. Dárek je třeba koupit a dovézt
nejpozději do 15. prosince.

Míšina čokoláda boduje
Tři stříbrné a dvě bronzové medaile v konkurenci 1 600 čokoládových výrobků v soutěži
Academy of Chocolate Awards 2019 nedávno
vybojovala Míšina čokoláda. Z dalších dvou
prestižních soutěží International Chocolate
Awards a Great Taste Awards přibyly oblíbené
pochoutce jedna zlatá a dvě stříbrné medaile.
Od Great Taste Awards získalo ocenění pět
tabulek Míšiny čokolády: dvakrát dvě hvězdy
a třikrát jednu hvězdu.
Soutěž International
Chocolate Awards má
ještě světové finále
World Final. Mezi finalisty
se probojovala Míšina
čokoláda Madagaskar
mléčná 50%. Jak bude
úspěšná, se dozvíme
18. listopadu.

Všenorská benefice pomůže dětem
Osmý ročník zábavného benefičního odpoledne se koná v sobotu 23. listopadu od 14 hodin
v prostorách 1. stupně ZŠ Josefa
Kubálka ve Všenorech. Čeká vás
aukce, tombola se zajímavými
cenami, jarmark a tvůrčí dílny pro
děti i dospělé. Připraven bude
venkovní stánek s občerstvením,
tělocvična se stejně jako loni
promění v kavárnu.

Nová budova radnice v Černošicích.

Petra Stehlíková

Černošičtí otevřou sdílený pracovní prostor
Coworkingové centrum PŮDA otevře město Černošice v podkroví své
nové radnice ve zrekonstruované vile Tišnovských na rohu Karlštejnské a Riegrovy ulice. Veřejnosti má sloužit od 11. listopadu. Účelem je
nabídnout osobám starším šestnácti let vybavený obecní kancelářský
prostor pro pracovní, společenské či komunitní využití. Otevřeno bude
od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.

„Veškerý výdělek benefice použijeme ke zvelebení prostor naší
školy, k postupnému zakoupení
knih do školních knihoven i na oblečení žáků pro reprezentaci školy.
Dále jako příspěvek na zajištění
blokové tělesné výchovy, stmelující
akce dětí a podporu dětí, které to
potřebují. Těšíme se na vás!“ zvou
organizátoři.

Foto na titulní straně je z Karlíku, kde si před
kostelem sv. Martina a Prokopa připomněli Den
vzniku samostatného československého státu.
Nahoře zleva Petr Beneš, starosta Vonoklas,
Petr Hampl, starosta Dobřichovic, dole zleva
Vladimíra Cvrčková, Monika Hurtová, místostarostka Karlíku, Jana Svobodová, starostka
Karlíku, občanka Karlíku, a Barbora Tesařová,
Petra Stehlíková
starostka Letů.
www.idobnet.cz
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Revoluce něžná,
sametová, usměvavá
Listopadové události roku 1989 zachytili do obecních kronik
i letopisci v dolním Poberouní. Oslavně píší o spontánním
vylepování plakátů, vzniku Občanských fór.
V černošické kronice se píše, že týden následující po 17. listopadu 1989 byl i v Černošicích
ve znamení převratných událostí. Zprvu po studentské manifestaci byl takový divný klid.
V Praze již to vřelo, Černošice ale v pondělí nic.
V úterý se začaly objevovat po zdech a výlohách hlavně kolem nádraží, na samoobsluze,
tabáku první letáky… Po 20. 11.
vzniklo v Černošicích Občanské
fórum. Ustavující schůze se konala v sobotu 2. prosince v hotelu
Kazín, moderoval ji herec divadla
Semafor a místní občan Rostislav
Kuba. Hereckou obec dále reprezentoval například Petr Nárožný a Nina
Divíšková z Činoherního klubu.Tehdy
se z pléna přihlásil o slovo i pan Přeučil, otec herce J. Přeučila. Tehdy mu
bylo již 82 let. Poděkoval studentům,
že „zvedli Masarykův prapor demokracie“ a požadoval, aby OF nemluvilo jen
o rehabilitaci postižených po roce 1968,
ale také 1948. On sám býval poslancem
za sociální demokraty, byl zatčen v roce
1949 a je posledním žijícím účastníkem obžalovaným v soudním procesu
s dr. Horákovou. Činnost černošického OF byla
tak zdařilá, že se brzy stalo koordinačním OF
okresu Praha-západ.
Řevnický kronikář nazval listopadové
události titulkem Už je to tady – politický zvrat
v Československu. Na více než šesti ručně
psaných stranách se rozepisuje zejména
o celorepublikovém dění, o tom, jaká atmosféra a nálada sametové revoluci předcházela…
Málokdo asi očekával na počátku roku 1989
výraznější politické změny. Veřejnost byla
programově vedena k pasivitě, lhostejnosti,
nezájmu, pseudopolitika se vytvářela kabinetně
a s ignorováním mínění národa… Mnozí
z nás si připadali jako ve snu, když sledovali rozklad moci zdánlivě neotřesitelné.

Již po 20. listopadu se sešla iniciativní skupina
občanů a občanek, mezi nimi Václav Zuska,
inženýr Jan Hladiš, malíř Jiří Trnka, obě pracovnice kulturního střediska Lenka Smetanová a Hana Vlášková
a Jiřina

Cvancigerová, a to v kulturním
středisku na náměstí. Již 21. 11. byl promítnut
film o událostech 17. listopadu, a to šestkrát
pokaždé za mimořádné účasti 80 osob, takže
jej ten večer přišlo zhlédnout kolem pěti set
osob! Rozmnožovaly se letáky, psaly a roznášely se plakáty. Dne 23. 11. 1989 bylo
za podpory 186 občanů založeno Občanské
fórum. Dne 27. 11. se v rámci všeobecné
stávky stávkovalo také v Řevnicích, za účasti
pracovníků Oblastního podniku služeb (OPS)
a řady občanů. Z věže místního kostela zazněly
zvony a houkaly podnikové sirény…

Na psacím stroji je vyveden zápis z listopadu
1989 v kronice Dobřichovic. Nechybí v něm
informace o obnovení Junáka, Sokola nebo
založení OF: Občanské fórum v Dobřichovicích
vzniklo 28. 11. 1989 z podnětu demokraticky
smýšlejících lidí. Jeho účastníci vyjádřili podporu koordinačnímu výboru Občanského fóra
a stávkujícím studentům. Zvolili své mluvčí, jimiž
se stali pp. Karel Křenek, Jiří Růžek, Jaroslav
Řehna. 4. prosince se konalo první veřejné
Občanské fórum v dobřichovickém biografu. V závěru tehdejší kronikář Antonín Forst
píše: V naší republice byl rok 1989 celý
podrážděný, neboť bylo několik shromáždění občanů hrubě rozehnáno. Vrchol
hrubostí přišel 17. listopadu. Zápis končí
datem 30. 12.: Zanikla studentská
stávka. A byl konec revoluce něžné,
sametové, usměvavé. Ukončena vláda
jedné strany, která zamořovala náš
stát a jeho lid celých 42 let.
Letovský kronikář píše o tom, že
události 17. listopadu se promítly
i do života v této obci. Plakáty,
hesla, výzvy, to vše zdobilo naše
ulice, vývěsky i letovský most.
V posledním týdnu listopadu
bylo ustanoveno Občanské fórum.
Ustavující schůze byla svolána do klubovny sokolovny. Mluvčími se stali Zuzana Hudečková,
Michael Landa, Josef Šůra a Jan Švéd. První
shromáždění občanů se konalo v restauraci
Na kovárně. Účast 220 občanů. Takový počet
pořadatelé neočekávali.
!

Pavla Nováčková

Titulní strana černošické kroniky z roku 1989
a zápis o událostech z listopadu 1989.
Řevnická a dobřichovická kronika se nachází
ve Státním okresním archivu Praha-západ se
sídlem v Dobřichovicích.
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Vánoce se blíží.
Mám se obávat nákupů
přes internet?
Na otázku v titulku bych obecně odpověděl:
„Nemusíte.“ Tím bych z toho velmi snadno vyklouzl
a místo tohoto článku by zde mohl být obrázek
šťastné rodiny pod vánočním smrčkem.
Jenže každý z nás již slyšel o případech
(a v horším případě je i sám zažil), kdy objednané zboží nedorazilo vůbec nebo místo drahého telefonu byl v balíčku pouze obal. Sám
jsem se setkal s člověkem, kterému v zásilce
dorazilo kamení. Byl to sice sběratel minerálů
a kameny si objednal, ale i tak se stal zdrojem
nesčetných vtipů.

Jak tedy na nakupování
přes internet?
ZAPRVÉ: Nakupujte v ověřených obchodech.
Nebude to úplně nejlevnější, ale zboží, které
inzerují skladem, obvykle opravdu skladem mají
s dostupností do jednoho dne. V případě vrácení v zákonem dané lhůtě čtrnácti dnů nebudou
dělat problémy a reklamaci také vyřídí lépe.

U ověřeného obchodu, který znáte, můžete
bez obav zaplatit kartou předem. Většinou
jsou za to nějaké výhody, například doprava
zdarma.
ZADRUHÉ: Když už objednáváte u méně
známého obchodníka, projděte pečlivě stránky,
jestli mají jasný kontakt, obchodní podmínky
a další zákonem dané náležitosti. A raději volte
dodání na dobírku.
ZATŘETÍ: Jsou i prověřené e-shopy, které dodají zboží přímo z Číny a jsou výrazně levnější
než standardní e-shopy české. Je zde ovšem
zpravidla delší dodací lhůta mimo jiné proto, že
balík musí projít celní správou. Ani tady se nemusíte bát nakoupit, ale z uvedených důvodů
ne na poslední chvíli.

ZAČTVRTÉ: Plaťte s rozmyslem. Kartou jen
u opravdu ověřených obchodníků, internetové
placení si vždy povolte pouze na danou platbu.
Jinak raději volte dobírku. Další možnosti
platby, jako třeba PayPal, jsou také bezpečné,
nicméně určené pro zkušenější uživatele.
Téma nakupování na internetu a jeho rizika
je samozřejmě výrazně složitější a nedá se
shrnout do jednoho krátkého článku. Ale vždy
je možné zeptat se odborníků na jejich názor.
iMHO


inzerce

Kosmetický salon
Martina Janoušová

Výhradní dovozce německé bylinné
kosmetiky Hildegard Braukmann.
Prodej celého sortimentu a poradna
s výběrem péče pro vás a vaše blízké.
Dárkové balíčky a poukázky.
Hyporalergenní kosmetika bez parfemace a alergenů.
Záruka spokojenosti. V dobré cenové hladině
pro celou vaši rodinu s 50letou tradicí na trhu.
E-shop: www.hildegardbraukmann.cz
Kosmetická ošetření na míru, vyslechneme a nabídneme řešení
Vašeho problému. Ošetření v cenových relacích od 500 Kč
pro mladé, dotované ošetření 2 000 Kč, speciální masky či
kombinace použití přístrojové techniky.
Velká výhoda je, že jste u výhradního dovozce, jste u zdroje.
Vše je na skladě a za výhodné ceny.
Přístrojová technika:
• Diamantová mikrodermobraze
• Laserová ošetření biostimulačním
laserem, trvalé depilace a odstranění pigmentových skvrn IPL
• Ošetření akné a problematické pokožky
• Antiage ošetření, radiofrekvence, IPL, biobotox ošetření,
biostimulace pleti
• Elektrokauter a odstranění bradaviček
Palackého 453, Dobřichovice | tel.: 603 172 875 | e-mail: marjan@centrum.cz

www.idobnet.cz
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Nebojte se říct
strážníkům
o pomoc
Potkáváme je v našem okolí často: v autě, pěšky,
na nejrůznějších akcích nebo jen zprostředkovaně, když
najdeme za stěračem auta bloček s pokutou. Strážníky
a policisty. Jejich práce je náročná a pro lidi ne vždy
příjemná. Jsou ale potřební, protože bez nich by bylo
na světě ještě více problémů a trestných činů.

práci s daleko lepším finančním ohodnocením.
V tomto směru na tom nejsou dobře ani jiné
složky,“ doplňuje Klimsza. Černošičtí strážníci
působí také v obcích Kosoř, Třebotov, Karlík,
Řitka a ve městě Dobřichovice.
Nejčastěji se na ně lidé obracejí telefonicky
na čísla zveřejněná na webových stránkách
města. Další dotazy docházejí na služebnu
nebo se lidé obrátí přímo na strážníky při
hlídkové činnosti v ulicích. „Občas dostaneme
nějaký podnět i přes e-mail nebo je určitý požadavek tlumočen starosty jednotlivých obcí.
Kromě oznámení o možných přestupcích,
trestných činech nebo závadách například
ve sjízdnosti vozovek se občané strážníků ptají,
zda nevědí, proč jim doma nejde elektřina, jestli
jezdí vlaky a podobně,“ říká Otmar Klimsza.
Od 1. září 2015 fungují městští strážníci také
v Řevnicích. Nyní je jich celkem pět včetně velitele Jiřího Dlaska. Do jejich působnosti spadají
obce Všenory, Lety, Jíloviště a Hlásná Třebaň.
„Nejvíce oznámení máme telefonicky. Poté
osobně při výkonu služby a nakonec přímým
kontaktem na služebně.“

Co strážníci řeší?

V našem regionu funguje státní i městská
policie. Zatímco státní policii (Policii ČR) má
v kompetenci Ministerstvo vnitra České republiky a její pobočky jsou po celé zemi, městskou
policii zřizují jednotlivá města a obce podle své
potřeby. Nejbližší služebny státní policie najdete v Řevnicích a v Karlštejně, městští policisté
fungují v Řevnicích, Černošicích a v Karlštejně.
Tady všude vám pomohou, pokud budete mít
nějaký problém, u kterého je asistence policie
potřeba. Samozřejmě vždy můžete zavolat
také na linku 158.
Policisty a strážníky (jak se správně říká
„měšťákům“) lidé vnímají dost negativně, což
je velká škoda. Lepší pozici mají asi strážníci městských policií, kteří jsou s lidmi víc
v kontaktu a často pomáhají v běžném životě,
i když to třeba ani není jejich povinnost. Byla
jsem svědkem situace, kdy městští strážníci
z Řevnic stáli u auta se starší paní a vyměňovali jí v autě žárovku u světla. „Když můžeme
pomoci, proč to neudělat? Jednou nám volala
paní, že má v autě myš. Tak jsme auto prolezli
a myš vyhnali. Paní nám potom přinesla dort
s ozdobou myši,“ dává k dobru veselou historku velitel Městské policie Řevnice Jiří Dlask.
Situací, kdy lidé potřebují pomoci, je prý poměrně dost, ačkoliv většinou nejde o podobné
vtipné příhody. „Chtěl bych změnit vnímání
strážníků. Nechci, aby nás lidé brali jen jako
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represivní složku,“ dodává Jiří Dlask. A jejich
snaha je dobře vidět třeba každé školní ráno
u přechodů ve všech obcích v okolí, když
hlídají bezpečnost školáků.

Policisté a strážníci
Služebny státní policie jsou u nádraží v Řevnicích a v Karlštejně, odsud se ale podle našich
informací stěhují do Berouna. Státní policisté
drží 24hodinové služby, jsou tedy k dispozici
i v noci, a mají všechny pravomoci na celém
území republiky.
V Karlštejně slouží dva městští strážníci,
kteří řeší mnoho případů především na hradě
v souvislosti s návštěvníky.
Černošická městská policie byla zřízena
13. června 2001. Zakládal ji Gregor Dušička
a řídil ji až do září 2016. Momentálně je zde
k dispozici třináct strážníků. „Personální tabulky
jsou na šestnáct strážníků, máme tedy již delší
dobu podstav a potýkáme se s nedostatkem
vhodných uchazečů o práci strážníka,“ říká
současný ředitel MP Černošice Otmar Klimsza.
Podle něj není tato profese u žadatelů o práci
na vrcholu oblíbenosti, ačkoliv je rozmanitá
a přináší s sebou i uspokojení z pomoci druhým. „Když se podívám na srovnání nástupních
platů u jiných profesí, je na tom MP rozhodně
špatně. Takže se nelze divit, že lidé často volí

Až čtyři stovky událostí za měsíc evidují černošičtí strážníci. „Dá se říct, že čím lepší a teplejší
počasí, tím více práce. Jako většina obecních
policií řešíme převážně problémy s dopravou,
veřejný pořádek, nedílnou součástí je odchyt
volně pobíhajících psů a jiných zvířat (koně,
ovce, kozy, někdy i had či poraněný pták), dále
přestupky proti majetku a občanskému soužití,
jedná se převážně o drobné krádeže, v případě
občanského soužití o sousedské nebo partnerské spory. Neměl bych opomenout dohled
nad přechody u základních škol, usměrňování
provozu při dopravních nehodách, součinnost
s IZS a také zajišťování akcí, třeba doprovázení průvodu Karla IV. nebo cyklistické závody
Kolo pro život. Na naši MP jsou napojeni
často i opravdu staří senioři, kteří se již obtížně
dokážou o sebe postarat, strážníci k nim jezdí,
například když upadnou a nemohou vstát,“
vyjmenovává Otmar Klimsza.
V Řevnicích registrují k letošnímu 23. říjnu
807 událostí (a to pouze ty nejdůležitější)
a jejich obsah je velmi podobný. „Nejčastěji se
zabýváme nerespektováním místního dopravního značení a porušováním dalších ustanovení
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v pořadí druhá problematika jsou volně pobíhající psi. Další naší činností
je zabezpečování akcí. Nejkomplikovanější jsou
případy konfliktů osob pod vlivem alkoholu
nebo návykových látek. Bohužel naše práce
je spíše smutná, a tak se moc nezasmějeme,“
říká Jiří Dlask.
Při policejní práci se dá zažít opravdu všechno, někdy jsou to až kuriozity. „Tou bylo třeba
oznámení o útočící veverce, kterou musela
paní odhánět deštníkem, nebo žádost o pomoc s netopýrem spícím na balkoně a dotaz,
zda by ho majitel neměl šetrně probudit, aby
doletěl jinam. V neposlední řadě nezapomenu na zprávu o sebevražedném jezevčíkovi
na železničním mostě, který chce z mostu
stoprocentně skočit. Podobné informace nejsou tak časté, občas se najdou kuriozity, které
vyloženě pobaví, ale strážníci musí minimálně
prověřit, zda opravdu na mostě není volně
pobíhající pes,“ říká Otmar Klimsza.
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Práce strážníka je
„nikdy nekončící zajímavost“
VELITEL MĚSTSKÉ POLICIE ŘEVNICE JIŘÍ DLASK SE SETKÁVÁ ÚPLNĚ SE VŠÍM
Městská policie (MP)
v Řevnicích funguje
od roku 2015. Od té doby
se počet strážníků zvýšil
na současných pět, ale
práce mají všichni pořád
víc než dost.
Pane Dlasku, byl jste u začátků městské
policie v Řevnicích. Jak to tehdy bylo?
V roce 2015 jsem skončil služební poměr
u státní policie v Řevnicích a shodou okolností
jsem potkal pana starostu Tomáše Smrčku,
který mi řekl, že chtějí v Řevnicích od roku
2016 založit městskou policii. Domluvili jsme
se, nakonec ji město zřídilo už v roce 2015.
Prvního srpna jsem nastoupil na Městský úřad
Řevnice jako zaměstnanec správního odboru
a od 1. září jsem se stal strážníkem čekatelem
na MP Řevnice. Tři měsíce jsem dělal rekvalifikační kurz na strážníka a od prosince jsme
začínali ve dvou na zdejší služebně.
Je velký rozdíl dělat u státní
a městské policie?
Obrovský. Ve státní policii je velká administrativa. Když tam přijdou mladí policisté, chtějí
hlavně do akce, pak ale zjistí, že 80 procent

práce je administrativa. Když jsem v roce 1984
nastupoval k tehdejší SNB, měl spis třeba čtyři
strany a velký spis sedm stran, dnes máte
čtrnáct stránek jenom poučení. U nás je administrativy také dost, odhaduji 20 procent, ale
zbytek práce je mezi lidmi. A velký rozdíl vidím
právě v tom, že tady jsme blíž lidem.
Když vás někde potkám nebo vidím, vypadá to, že vás práce strážníka baví.
Musí, bez toho by se to dělat nedalo. Když
k takové práci člověk jednou přičichne, už to
v něm zůstane celý život. Nedovedu si představit, že bych dělal něco jiného. Vyučil jsem
se elektromechanikem ve Škodovce a vydržel
jsem tam rok. Pak jsem si podal žádost k SNB
a tuto práci jsem dělal celkem šestnáct let.
Poté jsem služební poměr ukončil a devět let
jsem pracoval pro zahraniční firmu, z toho
sedm let jsem žil v Rumunsku. Po návratu
do Česka jsem se vrátil k práci u Policie ČR,
kde jsem setrval osm let. A nyní již čtyři roky
pracuji jako vrchní strážník MP Řevnice.
Co vás na tom tak lákalo?
Já nevím, mám to nějak v sobě, jsem takový
ochranitelský typ.
V čem je práce u policie nejnáročnější?
V psychice. Je to obrovský záběr, nikomu bych
nepřál to, co všechno musíme překousnout,
zažít…
…a asi i vidět.
O tom se radši vůbec nebudu bavit, často
je to velmi nepříjemné. Dá se říct, že řešíme
vše, od obyčejného přestupku v dopravě až
po úmrtí. Pracujeme s hasiči, se záchrankou,
celý záchranný systém musí spolupracovat,
jinak by to nefungovalo.

Kde všude působíte?
Kromě Řevnic máme smlouvy také s Hlásnou
Třebaní, Lety, Jílovištěm a se Všenory. Hodilo
by se nám, kdyby nás bylo víc. V pěti lidech je
to náročné.
Jaké musí mít strážník vzdělání?
Minimálně střední s maturitou. Každý člověk,
který nastoupí jako strážník MP, je takzvaný
strážník čekatel, nemá žádné pravomoci. Musí
absolvovat tříměsíční kurz, po jehož ukončení
skládá zkoušku před komisí Ministerstva vnitra,
po jejímž úspěšném složení dostává „osvědčení“ jako strážník, které má platnost pět let.
Po uplynutí této doby je povinné složit zkoušku
opětovně a prokázat tak znalosti i v rámci novelizací zákonů. U Policie ČR je to jiné. Po ukončení
nástupní školy pracujete tři roky jako policista
a po třech letech složíte služební zkoušku, která
vám platí celý život. Pokud se policista nesebevzdělává nebo neabsolvuje další vzdělání, tato
zkouška mu stačí k jeho práci po celou dobu
působení u Policie ČR. Dnes již k policii může
nastoupit i člověk bez středního vzdělání. Je to
smutné, ale bohužel, jak se říká, „nejsou lidi“.
Co vás na práci strážníka baví nejvíc?
Styk s lidmi a to, že je každý den jiný. Člověk
jede do práce a neví, co bude. Ráno si tady
sednu, udělám služby, mám nějaké plány
a povinnosti, ale první telefonát může všechno
změnit. Nikdy nevíme, co budeme za půl hodiny
dělat. Je to tak pestrá práce, říkám „nikdy
nekončící zajímavost“. Dnes třeba kůň ve Všenorech prorazil ohradu výběhu a běhal mezi
maminkami s kočárky. Koně jsme tedy nahnali
zpátky do ohrady, dobře to dopadlo. Honili jsme
také myš v autě, chytali jsme hady, ve Všenorech jsem zachraňoval páva. Často chytáme
koně, ovce, psy… I na to nás lidi volají.
www.idobnet.cz
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M ĚS TO Č E R N OŠIC E

přijme nové kolegy
na tyto volné pracovní pozice:

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:


Pracoviště ČERNOŠICE



REFERENT ODBORU INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU – TECHNIK
PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB




PEČOVATELKA pro odbor Dům s pečovatelskou službou



Pracoviště PRAHA 2



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

REFERENT/KA ODBORU OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490

REFERENT ODBORU PŘESTUPKŮ
REFERENT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
(oddělení péče o krajinu, oddělení vodního hospodářství
a oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti)

Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.

Benefity pro zaměstnance: pružná pracovní doba (flexibilní začátek/
konec pracovní doby) s čtvrtletním vyrovnávacím obdobím, dovolená
5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sick days), stravné ve výši 100 Kč
za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.

Bližší informace a přehled volných pracovních míst najdete na
www.mestocernosice.cz v sekci Úřad - Volná pracovní místa, nebo
kontaktujte Adélu Červenkovou, personální úsek, na emailu
adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo tel. 602 342 655.

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

jaroslav.pycha@re-max.cz

Sportovní areál
a hotel Lidový dům
v Řevnicích
přijme spolehlivé
pracovníky na pozici:
SPRÁVCE/ÚDRŽBÁŘ
UKLÍZEČKA/POKOJSKÁ
l

Práce na HPP, DPP či IČ, možno
i brigádně.

l

Vhodné i pro aktivní důchodce.

l

Nabízíme dobré platové podmínky, stabilní
zaměstnání, možnost ubytování.

l

Nástup možný ihned.

Kontakt:
Hana Havlová, tel.: +420 724 931 467
Adresa: Mníšecká 500, 252 30 Řevnice
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Anketa:

Jaké máte
zkušenosti
se strážníky
a s policisty?
Monika Kopecká: Ukradli mi
přímo v obchodě v Řevnicích kabelku.
Naši policisté přijeli během pár minut.
Byli hrozně milí a empatičtí. Věci se
sice nenašly, ani jsem s tím nepočítala,
ale aspoň ve mně zůstal pozitivní pocit
ze setkání s policií. (smích)
A co dalšího kromě zvířat ještě řešíte?
Nejčastěji přestupky v dopravě: místní
dopravní značení, parkování v protisměru,
stání na chodnících… Jeden čas jsme řešili
i rychlost, ale s tím já nesouhlasím, rychlost
by měla být v kompetenci státní policie, my
bychom měli působit preventivně. Pokud
měřit rychlost, tak například u školy, kde se
pohybují děti, nebo v místech s přechody
a podobně. Samozřejmě musíme zabezpečovat veřejný pořádek na území obcí, kde máme
smlouvy. A hodně pomáháme při sportovních
a kulturních akcích, kontrolujeme parkování
třeba u Lesního divadla, průjezd aut k divadlu
a tak dále.
Zastavují vás lidé v obci často?
Hodně, i v lese. Dneska jsme projížděli les,
protože se všude krade dříví, tak jsme si popovídali s pánem o houbách.
Musíte se zabývat každým oznámením,
i když je anonymní?
Ano. Buď je to dané úřední povinností, třeba
když vidíme přestupek, nebo na základě oznámení, tam musíme udělat všechny kroky, aby
se věc vyřešila. Přitom nadpoloviční většina věcí
bývá právě na oznámení. Městská policie rozhoduje přestupky do pěti tisíc korun, vyšší škody
se předávají státní policii, to už je trestný čin.
Zaznamenala jsem, že se poslední dobou
v našem regionu množí krádeže kol, některá z nich se našla v pražském bazaru.
To je vaše zásluha?
To bych bral slávu státní policii. Hodně to dělá
pražská kriminálka, která chodí po bazarech,
tipuje si kradená kola a pak hledá v databázi.
Tím se asi policisté dostali na odcizená kola
u nás v regionu. My pravidelně hlídáme na nádraží, ale odhalení pachatele svědčí o dobré
práci celého systému Policie ČR.
Budou na nádraží kamery, až se tam vše
dostaví?
Budou, počítá se tam se čtyřmi kamerami. Kamerový systém bude napojen na státní policii,
která má službu 24 hodin denně.
Co jste při své práci zažil nejhezčího,
nejradostnějšího?
Je to vždycky, když někomu pomůžeme a on
nám poděkuje. Měli jsme případ maminky, kte-

ré se zabouchlo auto s malým dítětem uvnitř,
v Hlásné Třebani měli lidé v domě hada, toho
jsem vytáhl zpod gauče, byla to asi třičtvrtěmetrová užovka. Nebo jsme honili dva pávy
ve Všenorech. Jednoho jsem chytil na stromě
a praskl pode mnou žebřík, takže jsem spadl
i s pávem na zem, ale zachránili jsme ho. Moc
mě těší, že jak jsme více s lidmi, dočkáme
se i pochvaly a poděkování, to nás vždycky
nakopne, abychom v práci pokračovali. A to
je na tom hezké. Byl bych rád, kdyby městská policie nebyla vnímána jen jako represivní
složka.
Ale všichni asi tak uznalí nejsou?
Samozřejmě. Někteří lidé zneužívají dobroty
a ochoty pomoci, ale myslím, že když někdo
udělá přestupek, měl by za to být potrestán.
Je dvacet procent těch, kteří přestupek spáchají, a osmdesát procent slušných lidí. Přece
nebudu chránit dvacet, abych uškodil těm
osmdesáti.
Když vás tak poslouchám, je povolání
strážníka dost fyzicky náročná práce?
Ano, když se musíme s někým přetahovat.
V dnešní době dost bují alkohol a návykové
látky. Pak je nutné jednat rychle, takže fyzičku
to chce.
A také všestranné schopnosti.
Je to tak, setkáte se tu úplně se vším.
Zanedlouho bude v Hlásné Třebani probíhat
naháňka zvěře. Budeme tam asistovat a první,
co předtím musím udělat, je vyhledání a nastudování zákona o myslivosti na internetu. Dále
musíme znát mimo jiné silniční zákon, zákon
na ochranu zvěře proti týrání, tzv. tabákový
zákon (alkohol, návykové látky, kouření), zákon
o odpadech, a to již nemluvím o nutnosti mít
velmi dobré znalosti v oblasti zákona o některých přestupcích, zákona o provozu na pozemních komunikacích, trestního zákoníku
a dalších. Celkem bychom měli znát nebo se
umět orientovat ve více než stovce právních
předpisů.

Markéta Vokurková: Jak s měšťáky v Černošicích, tak se státními
v Řevnicích mám pozitivní zkušenost.
Když jsem něco potřebovala, byli velice
ochotní.
Jeninka Lídáková Churanová:

Mně vadí, že neřeší ty feťáky v parku
v Dobřichovicích!

Jitka Kováliková: Mně také vadí,
že neřeší ty „podivné existence“, co se
potulují v parku v Dobřichovicích.
Štěpánka Hronová: Mám dobrou
zkušenost s policisty z Karlštejna.

Martina Forraiová: Řevničtí stráž-

níci jsou super. Mám osobní zkušenost
při placení pokuty. Celá akce byla tak
příjemná, že mi to ani nevadilo. (smích)
A muž má taky pozitivní pocit z jednání.

Důležité kontakty
OOP Řevnice:

974 882 740, 602 750 902
poz.oo.revnice@pcr.cz

OOP Karlštejn:

974 872 720, 602 262 209
be.oo.karlstejn@pcr.cz

MP Černošice:

606 707 156, 724 060 620
605 255 450
mestska.policie@mestocernosice.cz

MP Řevnice:

775 718 588
mp.revnice@revnice.cz

MP Karlštejn:

974 872 720, 601 593 094
mpolicie@obeckarlstejn.cz

Máte vůbec nějaký volný čas?
Co to je? Já se přiznám, že jsem workoholik,
ale prostě si nemůžu pomoct. Pracuji i doma,
volný víkend neznám. Ale to nikdo ze strážníků.
Téma připravila: Lucie Hochmalová
Petra Stehlíková a archiv MP Řevnice
www.idobnet.cz
www.idobnet.cz9 9
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Největším problémem
byl most přes Berounku
NEJEN O SAMETOVÉ REVOLUCI
S VÁCLAVEM KRATOCHVÍLEM
Tento měsíc oslaví naše republika třicáté výročí sametové
revoluce v roce 1989. Životního jubilea, osmdesáti let, se
letos dožívá také Václav Kratochvíl, který se jako starosta
významně podílel na porevolučním dění v Dobřichovicích.
A aktivní je dodnes.
Václava Kratochvíla zná v Dobřichovicích mnoho lidí. Čtyři roky byl místostarostou a v letech
1994 až 2002 starostou obce. Nyní stále rediguje městský Informační list a má na starosti
kroniku města. Kromě toho je
členem Dobřichovické divadelní
společnosti, odkud se známe.
Vašku, jak to vypadalo
v Dobřichovicích v období
revoluce v roce 1989?
Tady to probíhalo klidným
způsobem. Tehdejším předsedou národního výboru byl asi
dvacet pět let Bohumil Kuchař.
Moc jsem ho neznal, ale byl
to normální člověk. A v únoru
1990 měl odejít do penze,
takže už na konci roku 1989 se
na to chystal, a to bylo důležité.
Kdyby mu bylo 45 let, tak by
možná bojoval, aby ještě mohl
na úřadě zůstat. Takhle odešel
sám bez jakýchkoliv problémů.
Nebyly tady žádné pomsty
nebo něco podobného.
Velmi důležité také bylo, že
už deset dní po listopadu vzniklo Občanské fórum, které založili Jirka Růžek a Jarda Řehna.
Ti oznámili, že se fórum chce
účastnit života v obci. A začali
organizovat velká shromáždění v místním kině,
které už mezitím zbourali. Tam chodilo tolik
lidí, že se nevešli do sálu. Stáli až na schodech
před hospodou. Takže na druhé nebo třetí
zasedání tam organizátoři dali ampliony, aby
lidé slyšeli.
A ty ses v té době do dění nějak zapojil?
Vůbec ne. Navíc jsem celý revoluční týden
ležel s šílenou chřipkou. Chodil jsem na shromáždění až později. Lidé na nich kritizovali
problémy v obci, že tu není vodovod, dodělaná
kanalizace, divokou skládku, která tu byla
dvacet let, rozkopané ulice… Vadilo jim také,
jak se přidělovaly parcely. Padaly návrhy, co je
potřeba řešit.
Kdo potom město vedl?
Novým, nepartijním předsedou výboru se stal
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Jirka Růžek. Ten se pak někdy v květnu vzdal
předsednictví, protože získal pozici v tajných
službách. Další předsedkyní byla zvolena Alena
Šarounová.

A jak ses dostal na úřad ty?
Tenkrát jsem pracoval v Geoindustrii v Černošicích a v životě mě nenapadlo, že bych někdy
mohl takovou funkci dělat. Když probíhaly
na podzim 1990 první svobodné volby, byla
také obnovena funkce starosty, místostarosty a obecního zastupitelstva. Lidé za mnou
před volbami přišli, abych kandidoval za OF.
Moc se mi nechtělo. Tak mě nakonec napsali
na poslední místo kandidátky. A já jsem získal
nejvíc hlasů. Vůbec jsem nechápal proč. V té
době jsem tu bydlel teprve deset let. Prvním
porevolučním starostou se stal Míla Kaucký
a já jsem byl zvolen místostarostou. Asi po půl
roce pak došlo ještě na výměnu starosty. Kaucký byl odvolán a starostkou se stala Dagmar
Doležalová. Vedla úřad do voleb 1994. Mezitím
jsme tu založili buňku ODS, to byla tato strana
ještě bez skandálů.

A přišly další volby…
Ano. Dagmar Doležalová kandidovala sama
za sebe a do zastupitelstva se nedostala. Seděli jsme na první schůzi nového zastupitelstva
a říkali jsme si, co budeme dělat. Počítali jsme
s tím, že Dáša bude pokračovat. Tou dobou
za mnou pořád chodili, nevím, co mě to napadlo, ale jednou jsem řekl, že to starostování
vezmu. Takhle jsem se k tomu dostal. A zůstal
jsem dvě volební období.
Co se v Dobřichovicích kromě kanalizace
řešilo za problémy?
Problém číslo jedna byl most. Když jsem se stal
starostou, okamžitě jsme o něm začali jednat.
Starý most tu stál od roku 1897 a v roce 1990
ho správa silnic nechala zbourat a zhotovila provizorní jednosměrný most s provozem se světly.
Jednali jsme s úřady (správa
silnic, Ministerstvo dopravy atd.),
ale sdělili nám, že most odstraní
bez náhrady, protože ho mají
vedený jako nevybudovaný,
a nemají tedy žádné povinnosti
ho postavit. Řekli mi: Jste tam
starosta, tak se starejte.
Takže ses staral?
Musel jsem. Přišli jsme s ideou
mostu na starých pilířích. Tehdejší radní Petr Kaplan a projektanti navrhli zrušit prostřední
pilíř a udělat oblouk. Oficiálně
jsme to pojali jako opravu
starého mostu. Začali jsme
pracovat na projektu a shánět
peníze, přičemž stát řekl, že
na to nic nedá. Takže byl velký
úspěch, že se most nakonec
postavil. Půjčili jsme si od spořitelny deset milionů a dalších
deset milionů jsme sehnali jako
příspěvek od státu přes nějaké
známosti. Most stál celkem 28
milionů. 1. března 1995 jsme
začali rozebírat provizorní most,
stavět se začalo 1. dubna a skončilo se 30.
listopadu podle smlouvy o dílo. Zajímavé je,
že nebyly žádné vícepráce. Podepsali jsme
smlouvu na 28 milionů a stálo to 28 milionů.
To se tedy povedlo.
Měli jsme z toho velkou radost. A samozřejmě byly další práce: pokračování kanalizace,
rozšiřoval se vodovod, protože v nové budově
školy zjistili, že je tam špatná voda ze studny,
a tak dále.
Začalo se během tvého starostování
s novou výstavbou v centru?
Vůbec ne. Byl tady ještě statek, ruina. Škola
byla nepřistavěná.
Ale partnerství se zahraničními městy jsi
zahájil ty?

DOBNETROZHOVOR

Ano, začalo za mě, ale nevymyslel jsem ho
já. Jeden člověk, který tu měl dům, předtím
žil ve Francii, kde trénoval ragby. Řekl, že tam
má spoustu kamarádů, tak jsme se do Francie
jednou vypravili. Pak oni přijeli sem a tím vše
odstartovalo.
Proč jsi po dvou volebních
obdobích skončil?
Zaprvé v tom hrála roli moje žena, která toto
moje angažmá neměla ráda. Už po prvním
období hrozila, že se se mnou rozvede, jestli
do toho půjdu znovu. Naštěstí to neudělala.
Když končilo druhé období, bylo mi 63 let, synové se oženili, přišla vnoučata… A já jsem si
tak myslel, že osm let stačilo. Nemá cenu, aby
někdo dělal takovou funkci dvacet let.
Od té doby se věnuješ vnoučatům?
Samozřejmě. A také mám rád hudbu, divadlo,
čtu. Sport už moc nezvládám kvůli věku.
Když už o tom mluvíš, blahopřejeme k významnému životnímu jubileu. Co sis přál?
To je těžká otázka. Hlavně abych byl zdravý, to
je asi nejdůležitější. Každý rok je znát.
Jsi ale aktivní, ještě stále pracuješ
na úřadě.
Dělám pořád Informační list a kroniku. A pomáhám s majetkovými záležitostmi, se spornými
pozemky, které se hledají pod silnicemi a cestami. Ale to už jsme skoro všechno vyřešili. Teď
jsou aktuální církevní restituce. V Dobřichovicích patřilo hodně pozemků řádu křižovníků

Václav Kratochvíl při otevření mostu v Dobřichovicích.

a ten je žádá zpátky. Některé ulice na Brunšově jsou zase Lesů ČR. Mám s tím zkušenosti
a hodně pozemků tu znám, takže pomáhám.
Jak ses vlastně dostal do Dobřichovic?
Měl jsi tady rodinu?
Vůbec ne. Mám bratrance, který se oženil,
a jeho žena tady měla velkou parcelu s chatou.
Národní výbor hrozil, že mu seberou celou
parcelu, když nezačne stavět. Taková byla

tehdy doba. Nám se tenkrát narodilo druhé
dítě a bydleli jsme v malém bytě. Proto jsme se
rozhodli, že do toho půjdeme, a postavili jsme
s bratrancem na parcele dvojdům.
Co říkáš na současný vývoj města?
Rád bych, aby ten rozumný vývoj pokračoval dál,
aby se lidé měli dobře. A aby to s naší republikou
! Lucie Hochmalová
nedopadlo špatně.


Archiv V. Kratochvíla, Jana Šplíchalová

inzerce

Jsme autoškola zaměřená na výuku a výcvik v řízení
automobilů skupiny B a motocyklů všech skupin.
Cílem práce našich zkušených učitelů je udělat z vás dobrého řidiče, který se vždy bezpečně
vrátí ze svých cest. Každý měsíc otevíráme nové kurzy pro žadatele o řidičská oprávnění
a garantujeme dostatek volných termínů pro závěrečné zkoušky. Nabízíme možnost rozdělení
platby školného na splátky bez navýšení. Najdete nás v budově u vlakového nádraží Černošice
dobré dopravní spojení vlakem z Prahy Hlavního nádraží, Smíchovského nádraží, nebo z Berouna.
Vlaky k nám jezdí z obou směrů cca každých 30 minut.
Více informací a podrobný cenník služeb nalezete na našich webových stránkách

IČ: 74847104

(+420) 730 147 200
(+420) 739 657 524
autoskolawerner@email.cz

autoskolawerner.eu.

Učebna / Kancelář

Budova na vlakovém nádraží, ČERNOŠICE 252 28
Otevírací doba:

po: 16:00 – 19:00 út: 18:00 – 20:00 st: 16:00 – 19:00
www.idobnet.cz
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Výtěžek z plesu pomůže
v Černošicích
Černošický ples se chystá na sobotu 16. listopadu
od 19:00 hodin v černošické hale Věry Čáslavské.
K tanci a poslechu zahraje energická kapela PartyLeaders. Výtěžek z večera bude i tentokrát věnován
na dobročinné účely v Černošicích.

Pat a Mat se vydají na dovolenou
Kutilové Pat a Mat čekají na malé diváky v řevnickém
kině v neděli 10. listopadu. Divadlo pohádek sehraje
představení Pat a Mat jedou na dovolenou od 16:00
hodin. Kutilové se vydají na cestu vlakem, letadlem,
lodí, aby zjistili, že nejlépe je stejně doma.

Lanugo nabídne strhující zážitek
Kapela Lanugo dorazí do řevnického kina 14. listopadu od 19:30 hodin. V jejich hudbě je slyšet pop, rock,
electro i jazz. Výraznou osobností je zpěvačka, skladatelka a textařka Markéta Foukalová. Živá vystoupení
Lanuga nabízejí strhující zážitek, především díky špičkové úrovni profesionálních hudebníků vesměs z okruhu mladé jazzové scény: klavíristy Viliama Béreše,
basisty Rastislava Uhríka, kytaristy Mirka Šmilauera,
bubeníka Martina Kopřivy a perkusisty Martina Nováka.

Jazzová legenda v kině Řevnice

Světoznámá houslistka pokřtí CD

N

a křest nového cédéčka světoznámé
houslistky Barbory Kolářové zve dětská
lidová muzika Notičky, jejíž první primáškou Barbora Kolářová byla. Křest se uskuteční v rámci adventního koncertu Notiček,
a to i za účasti amerického skladatele Pascala
Le Boeufa v úterý 10. prosince od 18:00
v pražském kostele sv. Šimona a Judy. Více
prozrazuje vedoucí souboru Lenka Kolářová.

Jaké skladby nové cédéčko
posluchačům nabídne?
Sólové skladby, které ještě nikdy nebyly natočeny, skladatelů J. Francaixe a K. Slavického
a skladbu Imp in Impulse, podle níž se album
také jmenuje, od Pascala Le Boeufa. Je to skladba speciálně napsaná pro Barboru. Točila se
také jako videoklip, s premiérou v prosinci 2019.
Jak dlouho a kde deska vznikala?
Postupně od podzimu 2018. Točilo se v Princeton University a v Sony Record. Barunka
hledala prostory pro křest a koncert. Napadlo
nás, proč obojí nespojit? Myslím, že je to
ideální: Notičky, kde Barunka začínala svoji
houslovou kariéru, si zahrají společně se svou
bývalou primáškou, dnes již světoznámou
a vyhledávanou houslistkou.
Jak vypadá celé turné, které Barbora
s deskou po Čechách podnikne?
Začíná 24. listopadu v Černošicích. Pascal Le
Boeuf přiletí do Čech na začátku prosince,

N

a listopad 1989 se bude vzpomínat
v mnoha obcích dolního Poberouní.
V plánu jsou besedy, výstavy, například
Dobřichovičtí chystají živé obrazy.

Krimifest:
Sedm statečných i Teroristka

Ivan Hlas trio na zámku
Ivan Hlas trio vystoupí 21. 11. od 19:30 na zámku
v Dobřichovicích ve složení Ivan Hlas (kytara, zpěv),
Jaroslav „Olin“ Nejezchleba (violoncello) a Norbi Kovács (kytara, zpěv). Předprodej vstupenek byl zahájen 25. října v Infocentru Dobřichovice.

Podzimní pohádka
Divadlo Tondy Novotného uvede v neděli 17. listopadu Pralesní pohádky. Program vhodný pro děti
od 3 let začne v 15 hodin v sále Dr. Fürsta v Dobřichovicích.

12

DOBNET listopad 2019

A co čeká během adventu Notičky?
V neděli 8. prosince vystupujeme na koncertě
myslivců v Rudolfinu, 15. 12. na Adventním
koncertě na Vyšehradě, přímý přenos vysílá
Česká televize. A v sobotu 21. 12. hrajeme
ve Svinařích.

Obce si připomenou listopadové události

Kapela JazzQ skladatele Martina Kratochvíla, české
jazzové legendy, se představí 28. listopadu od 19:30
v řevnickém kině. Ještě před koncertem v neděli
24. 11. od 18 hodin budou moci diváci zhlédnout
dokumentární film M. Kratochvíla o Québeku.

V rámci 19. ročníku Krimifestu v Černošicích od 12.
do 21. listopadu se můžete těšit na tři skvělé filmy:
nesmrtelný western z roku 1960 Sedm statečných
(úterý 12. 11.), Stíny horkého léta (čtvrtek 14. 11.)
a současnou černou komedii s Ivou Janžurovou Teroristka (v pondělí 18. 11.) Promítá se v Club Kině
vždy od 19:00.

s Barborou a cellistou Vojtěchem Urbanem
z Doležalova kvarteta budou koncertovat
v muzeu v Kladrubech (6. 12.), v městském
sále na Vráži v Černošicích (7. 12.) a 8. 12.
na tachovském zámku. Na programu jsou
převážně skladby Pascala, ale i ty od G. Bacewicze a M. Ravela.

Archiv Barbory Kolářové

POZVÁNKY

K vidění budou 9. 11. od 14:00 v centru Dobřichovic, kde Dobřichovická divadelní společnost ve spolupráci s městem chystá akci
nazvanou Nechceme zpátky aneb živé obrazy
ze 17. listopadu 1989. „V rámci dobřichovických možností se pokusíme připomenout
nejdůležitější okamžiky tehdejších událostí.
Prostor před přístavbou základní školy se
na chvíli přemění na Albertov, pak se přítomní vydají v průvodu pomyslně na Vyšehrad.
Cestou zpět do centra bude průvod v ulici
5. května, která bude představovat Národní
třídu, obklíčen policejním kordonem, následuje policejní zásah a vyhnání demonstrantů
na nádvoří dobřichovického zámku,“ popisuje
průběh Jiří Geissler.

Na svých deset let s prezidentem Václavem Havlem zavzpomíná jeho mluvčí a jeden
z nejbližších spolupracovníků Ladislav Špaček,
a to ve čtvrtek 14. listopadu od 19:30 v malém
sále dobřichovické sokolovny. Po přednášce
plné vzpomínek, zážitků a fotografií pobeseduje na stejné téma s diváky. Vstupenky za 100
korun lze zakoupit v předprodeji v Café Galerii
Bím, Infocentru Dobřichovice nebo na webu
Divadlodds.cz.
V Řevnicích připomíná události před 30 lety
výstava třiceti osobností nazvaná Úctyhodní.
K vidění je v Modrém domečku až do 24. listopadu. Expozici tvoří portréty třiceti již nežijících osobností, které se významně zasloužily
o naši demokracii a stát. Oslavy s hudebním
vystoupením chystá město na 16. listopad
dopoledne.
Vzpomínková akce v Letech se koná na návsi 17. 11. od 10 hodin. Během dopoledne se
zájemci mohou na radnici zúčastnit besedy
s historikem a pracovníkem okresního archivu
Pavlem Buchtelem. Zaznějí písně Karla Kryla
v podání Martina Svozílka, na akordeon bude
hrát jedenáctiletý letovský rodák František
Buchtele, na housle Miroslav Cvanciger,
představí se operní pěvkyně Ludmila Kromková, členka komorního sboru Martinů Voices.
Pro nejmenší je připravena od 11 hodin v sále
U Kafků veselá podzimní pohádka Co malí
medvědi o podzimu nevědí.
Vzpomínková akce s ekumenickou bohoslužbou nazvaná Vděčnost za svobodu se
uskuteční v černošické modlitebně Církve
bratrské na Vráži 13. 11. od 18:00.

DOBNETZDRAVÍ

Trápí vás nohy do O nebo do X?
Správně vedený pohyb může být řešením

D

ůvodů proč nohy nejsou nastavené rovně může být víc. Může to být kvůli špatnému
nastavení těla, svalové dysbalanci, úrazu, nadváze, někdy i nevhodně zvolenému
sportu v dětství. Různé vady mohou vzniknout i v dětství během růstu nebo mohou
být zapříčiněny nějakým dalším onemocněním, např. artrózou apod. Přehlížení tohoto
zdánlivě malicherného a běžného problému může vést následně k velkým zdravotním problémům, zraněním a následným operacím. Proto je vhodné začít s nápravou co nejdříve.
Nejde jen o estetickou záležitost,
ale především o zdravotní vadu.
Nesprávným nastavením nohou
dochází k přetěžování některých
svalů, kloubů a také vazů kolene.
Dochází k nestabilitě kolenního
kloubu. Nesprávné nastavení najdeme pak často i u kyčlí, kotníků
a pánve, které reagují vychýlením
z osy a snaží se s nesprávným
nastavením vyrovnat po svém.
Na tato vychýlení zároveň reaguje
i celá páteř, která se pak deformuje do nepřirozených poloh.
Když mají nohy postavení do X, mají tzv.
vbočené postavení. Vbočené postavení kolen
často souvisí s vnitřní rotací kyčle a s plochou
nohou. Právě plochá noha se dá velmi dobře
odstranit cvičením.
Nezapomínejme, že kolenní kloub je nejsložitější kloub v těle. Je dobré o něm vědět trochu
více, abychom pochopili jeho funkci a nedocházelo tak k jeho neustálému přetěžování.
Velmi často vysvětluji souvislosti v těle a jak

některým úrazům a přetížením
předcházet právě díky správnému
nastavení. Čím dříve začneme, tím
větší šanci na úspěch máme.
Pokud si uvedeme malý příklad,
například když si jdeme zaběhat
nebo se projet na kole delší vzdálenost a naše nastavení nohou
není zcela ideální, spíše naopak již
máme velmi pokročilý stav deformity do X nebo O, pak stojí za to
se zamyslet nad tím, nakolik ještě
dochází v našem těle k léčivému
procesu při pohybu a nakolik již spíše urychlujeme opotřebení a degeneraci kloubů.
Tím neříkám, že se nemáte vůbec hýbat,
ale naopak se snažím vás povzbudit k tomu,
abyste začali vědomě pracovat na pohybu,
který bude prováděn správně!

Jaké může být řešení?
Mnoho našich dysbalancí můžeme hledat právě v nesprávném nastavení nohou a je vhodné

se tomuto problému věnovat. Udržet nohy
v ose při zatížení je velmi náročné, v klidové
pozici je to mnohem snazší. Nutno podotknout, že pouhým upozorněním k nápravě
nedojde. U druhých vidíme chyby poměrně
snadno, u nás samotných je to už horší.
Možností nápravy je hned několik. Doporučuji
začít Dornovo metodou, kde znovu nastavíme
celé tělo a každý dostane pár cviků pro vlastní
domácí praxi. Při osobních setkáních nebo
skupinových lekcích učím také jak najít těžiště
a osu těla, jak správně pracovat s celou dolní
končetinou od chodidla až po pánev. Učím lidi
v podstatě znovu správně chodit, stát i sedět.
Správným cvičením můžeme naše tělo opět
správně nastavit a přeprogramovat nevhodné
pohybové stereotypy. Při cvičení je však nutné
cvičícího správně navádět a korigovat, protože
nesprávné nastavení těla u sebe často vůbec
nevnímáme. Proto je důležité si nový pohyb
prožít a zafixovat v naší svalové paměti. Přeprogramování našeho nastavení může trvat až
několik měsíců, ale vyplatí se vydržet, protože
se správným nastavením těla přichází i úleva
od bolesti a nedochází k poškozování kloubů
a vazů. Svoji novou zkušenost jsme pak
postupně schopni přenášet do každodenních
činností i do našich oblíbených sportů.
Propaguji pohyb, který nám přináší úlevu a je
pro nás léčivým. Věřím, že to nás může posouvat dál. Nejde jen o to se pohyb opakováním
naučit, ale někde uvnitř sebe ho naplno prožít,
pochopit a znovuobjevit vnímání svého těla.
Hledejme pro sebe ta nejlepší možná řešení,
někdy stačí začít jedním malým krokem. Právě
www.studiomandala.cz
teď.

HLEDÁ

inzerce

DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice

VYCHOVATELE
A SOCIÁLNÍ PRACOVNICI
MĚSTO DOBŘICHOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA DOBŘICHOVICKÝ

MOSTOVÝ PLES

Vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících
pro vychovatele.Vzdělání bakalářské a vyšší odborné
pro sociální pracovnici. Nabízíme přátelský pracovní tým,
supervize, příspěvek na stravování a vzdělávání, FKSP.
Životopisy zasílejte na
svpd@svpd.cz.

Bližší informace na tel.:

775 440 703

VE STYLU BRAZILSKÝCH RYTMŮ
SOBOTA 30. 11. 2019 OD 20:00 HODIN V HALE BIOS
I GURMANIA BAND A RADIM SCHWAB I
I SKIPPING BOYS I TAM TAM ORCHESTRA I
Rezervace vstupenek na městském úřadě Dobřichovice.
Cena vstupenky 300 Kč.

www.idobnet.cz
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I wish to wish the wish
you wish to wish...

P

o letech poctivé a náročné práce si stále silněji uvědomujeme, jak vzácný poklad každé
ráno od rodičů přebíráme. Rodiče si samozřejmě přejí, aby se u nás v anglické školce
KRYŠTOF jejich dítě cítilo dobře, aby se přirozeně a dobře pohybovalo v „anglickém“
prostředí, důvěřují nám. Věří koncepci výuky, věří učitelům. Včera jsem si to opět uvědomila,
když jsem pozorovala pětiletého Jeníka, který školku začal navštěvovat před dvěma lety, jak
přirozeně rozmlouval po ránu se svojí paní učitelkou Reese nad knížkou „Shoes From Grandpa“, po chvíli se do jejich živého rozhovoru zapojila malá Nela a nakonec i Pavlík.
V myšlenkách jsem se přenesla o dva roky
nazpět, kdy nám tehdy tříletého Jeníka jeho
rodiče přivedli poprvé, s otázkami v očích,
jak si asi jejich Jeník povede, jak
zvládne pro něj neznámé a nové
prostředí. Současně ale rodiče
přišli s velkou důvěrou. Dnes
již vědí, že se rozhodli správně.
Jsou nadšení, když vidí, jak se
Jeník do školky těší, a když poznali, že je pro něj komunikace
v angličtině přirozená a snadná, že se stále
zlepšuje a má své kamarády. Každé dítě mělo
ve školce „svůj“ specifický start. Když pozorujeme děti po nějakém čase, kdy se již cítí
bezpečně i v „anglickém“ prostředí, posloucháme příběhy rodičů, jak se jejich malý človíček v cizině bez ostychu domluví, nebo se
o to alespoň snaží a nemá obavu, víme, že
má naše práce smysl.

Děti ve věku 3 až 6 let mohou navštěvovat
školku 3 až 5 dnů v týdnu nebo mohou využít pouze dopolední program. Pro předškoláky
ve věku 5 až 6 let jsme připravili
jedinečný jednodenní intenzivní
kurz angličtiny v programu mini
CLUB, který se koná také v prostředí naší školky.
Přemýšlíme také o tom, s jakou
motivací a s jakými očekáváními
k nám přicházejí studenti ve věku
6 až 18 let do odpoledních kurzů KRYŠTOF
CLUB JUNIOR a Extra English.
Děti a studenti základních škol mají rozdílnou
úroveň znalosti angličtiny a pochopitelně mají též
rozdílné cíle. Někteří se chtějí zdokonalit v porozumění a komunikaci, jiní se hodlají co nejlépe připravit na Cambridge zkoušky, pro některé je důležité
podpořit a doplnit školní výuku. Někteří rodiče si
zejména přejí, aby jejich dítě získalo dobrý vztah

k angličtině a vnímalo ji jako dorozumívací prostředek bez ostychu a následně se v angličtině plynule
rozvíjelo. Každému pro uskutečnění jeho záměru
stačí vybrat si jeden z pěti druhů kurzu, který v programu KRYŠTOF CLUB JUNIOR nabízíme. Kurzy Extra English probíhají přímo v ZŠ Černošice
a plynule navazují na výuku. Rodičům tak usnadníme každodenní „logistiku“.
Ve školce i ve všech kurzech pracujeme
v malých skupinkách, což považujeme za jeden
ze základních aspektů úspěchu výuky cizího jazyka vůbec.
A co připravujeme na léto? Oblíbený LETNÍ
TÁBOR S KRYŠTOFEM a s angličtinou pro
děti ve věku od 4 do 12 let. Vybrat si můžete
z varianty docházkové či výjezdní.
A možná vám vrtá hlavou název článku. Zkuste si tedy přeříkat celý jazykolam (neboli Tongue
Twister) s našimi dětmi, těm to už jde hladce:
I wish to wish the wish you wish to wish, but if
you wish the wish the witch wishes, I won‘t wish
the wish you wish to wish.
www.klckrystof.cz

A
SLEVY KOLOL
ELEKTROK
•
•
•
•
•
•

ELEKTROKOLA
kola horská
trekingová
silniční
dětská
koloběžky

KVALITNÍ SERVIS

perfektní předprodejní příprava kol

ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)

po-pá 8-18 | so 8-12

www.kola-sport.cz
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Komenského 92, Řevnice
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Rebels O.K. pokořily
Velkou čínskou zeď

N

euplynuly ani tři měsíce a skokanky z týmu Rebels O.K. se
znovu vypravily na významnou světovou soutěž, tentokrát
Rope Skipping China Open. A opět se jim dařilo.

Po červencovém výletu do Norska, odkud děvčata přivezla
22 medailí, byla tentokrát cílem
kouzelná čínská provincie Guān,
kam letěly opět bojovat o medaile.
Šest členek Rebels O.K. se utkalo
s 208 závodníky ze 100 týmů
a z 15 různých zemí světa.
Reprezentační tým spolu
s dalšími třemi chlapci ze Skipping
Boys vyslal do Číny národní svaz
Czech Jump Rope. A bylo co
slavit. Z 19 medailí, které devět
českých závodníků z Východu přivezlo, se jich 17 houpalo na krku
právě děvčatům z Poberouní!

Česká výprava trávila nejvíce
času se slovenskými reprezentanty z Bratislavy. A užila si nejen
sportovní úspěchy, ale také
návštěvu památek. Společně
se vydali například do Zakázaného města, a dokonce se
ztratili pod Velkou čínskou zdí.
Vše ale dobře dopadlo. Kromě
pamětihodností viděli pandy
v pekingské zoo, smáli se při
ochutnávání čínského jídla, zažili
večeři v tradiční čínské restauraci
u kulatého stolu a okouzlila je
překrásná večerní lampionová
výzdoba parku.

Česká a slovenská ropeskippingová reprezentace.

Mezi milé vzpomínky patří
i tradiční čínský tanec, setkání
se závodníky z exotických zemí
a navázání nových přátelství.
Zpáteční cesta byla dramatic-

p. Svoboda

ká díky mnoha malým, dnes již
úsměvným příhodám. Rebelky
na vlastní kůži okusily Orient,
na který budou určitě vzpomínat
celý život.

Cyklisté se těší do terénu

Z

BK Wolves

Vlci doma uspěli na 50 procent
Na počátku října začala 2. národní
basketbalová liga. Ožila také
palubovka sportovní haly Věry
Čáslavské v Černošicích, kde jsou
doma radotínští Wolves.
Fanouškům se zde představili
v sobotu 19. října, kdy porazili
Sršně z Písku výsledkem 106:96.
Následující den ale odevzda-

ným výkonem podlehli Českým
Budějovicím 95:103. Do konce
letošního roku si místní fanoušci
mohou chystat hlasivky ještě
na tři zápasy: 30. 11. v 19:45 Vlci
nastoupí proti Slunetě Ústí nad
Labem, 1. 12. v 16:45 změří síly
s BK Litoměřice a 15. 12. s BK
Příbram.

imní svátek všech cyklistů se blíží. Patnáctý ročník Winter
Trans Brdy maraton 2019 odstartuje v sobotu 23. listopadu
z Letů.

Prezentace závodníků začne
v 8 hodin ráno a potrvá do 11 hodin. Přesně v poledne se do svých
kilometrů pustí účastníci hlavního
závodu. Elektrokola se odpíchnou
ve 12:15. Vyhlášení je naplánováno na 15:30.
Letošní trasa je stejná jako loni.
Start a cíl se tradičně usídlí na návsi v Letech. Jedinou změnou
je vrchařská prémie, nově bude
na 5,5 km od startu před rozcestím
Červená hlína. Občerstvovací stanice je v plánu na 20. kilometru.
Celá trať měří 39,5 kilometru
s převýšením 854 m. Závodníci se

do cíle musí vrátit do 16 hodin,
což odpovídá průměrné rychlosti
9,87 km za hodinu.
„V cíli pro vás opět bude připraven guláš, špekáčky a zabijačkové
dobroty od našeho řezníka pana
Šimpacha. Nebude chybět naše
letovské pivo MMX a samozřejmě
čaj s rumem nebo griotkou,“ láká
Jiří Hudeček z organizátorského
týmu na neméně důležitou část
sportovního dne.
Přihlášky se uzavírají v pátek
22. listopadu ve 12:00. Včetně
všech podrobností je najdete
na webu Transbrdy.cz.

Svatojánská dvacítka
Závod s tímto názvem je součástí
Brdského běžeckého poháru
a Ligy středočeských vytrvalců.
Koná se v sobotu 16. listopadu.
Start je ve 13 hodin, registrace
od 11 do 12:40 h na stadionu
TJ Lokomotiva Beroun. Trať
pro muže měří 18 km, pro ženy
11,2 km a stejně dlouhou trasu
mají muži nad 70 let.
Vede z atletického stadionu
na lávku přes Svitavku směrem
k vlakovému nádraží. Po podběhnutí dálničního mostu se

odbočí doleva, dále po lávce pro
pěší na železničním mostě přes
Berounku a pak již po cyklostezce
podél řeky Berounky. Obrátka trati
11,2 km v osadě V Kozle, obrátka
trati 17,8 km ve Svatém Janu pod
Skalou.
Organizátoři upozorňují, že
v okolí stadionu jsou modré zóny.
Parkování proto doporučují například na přilehlých parkovištích u finančního úřadu nebo P+R Na Podole. Další možnosti jsou na webu
Svatojanska20.estranky.cz.

WTB
www.idobnet.cz
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Mezinárodní den stromů
Dne 20. října se po celém světě slaví Mezinárodní den stromů. Tradice
tohoto svátku sahá až do 19. století
do USA. V Česku se poprvé slavil
na začátku 20. století díky Svazu
spolků okrašlovacích. Po sametové revoluci jeho tradici oprášil
ředitel Botanické zahrady UK Václav
Větvička. Organizace Jeden strom
má ve svém názvu STROM, a tak
není divu, že i my si tento svátek
připomínáme. Tentokrát proběhl
v pondělí 21. října v Komunitní
škole Jeden strom v Černošicích
celodenní projektový den na toto
téma. Děti měly možnost vybrat si
z 6 nabízených dílen, zaměřených
na ochranu přírody, pochopení
ekosystému lesa, studium stromů
a jejich života. Nechyběla ani dílna
výtvarná a dramatická. Závěrečné
sázení stromů na odpoledním setkání s rodiči jsme věnovali památce
naší zesnulé spolužačky.

Hurá do hor!
Říjen byl v Jednom stromě
a LMŠ Na dvorečku spojen hned

s dvěma akcemi v horách. Hory
a lesy máme rádi, a tak se do nich
vracíme. Na začátku října nejprve
vyjeli rodiče, děti a pedagogové
z LMŠ Na dvorečku na společný
seznamovací víkend do Bílého Potoka v Jizerských horách, který si
i přes nepřízeň počasí řádně užili.
Potkávat se a společně budovat
komunitu školky nám dává smysl,
a tak nás jelo rovnou 65. Organizačně jsme to zvládli a zase jsme
si o kousek blíž. V polovině října
pak vyrazily na tradiční expedici
předškoláků děti ze školky Jednoho stromu i LMŠ Na dvorečku.
26 dětí se pokusilo zdolat Sněžku
a zvládnout pobyt v horách bez
rodičů. Vrátili se zpátky všichni
a zase o trochu vnitřně větší
a odolnější.

Více než jen škola
Obvykle očekáváme, že škola
bude institucí, která vzdělává
a také vychovává. Na to, jaká
by měla být, má každý trochu
jiný názor, který se opírá o jeho

∞ Chcete-li se o nás dozvědět víc, zveme vás na besedu, která
se koná 19. 11. od 17:00 v komunitní škole Jeden strom,
Karlštejnská 253, Černošice.

vlastní potřeby a zkušenosti. Pro
nás v Jednom stromě by měla
být škola místem, kde se děti učí
nejen od pedagogů, ale i od sebe
navzájem, kde je dítě součástí komunity rodičů, pedagogů, dalších
pracovníků a spolužáků. Kde získá
návyk učit se, ale i možnost diskutovat, kde pravidla vzájemného
soužití hrají hlavní roli při utváření
a budování vztahů a klimatu školy.
Co si pod tím vším představit
a jak to u nás ve škole chodí?
• Vyučovací den u nás začíná
v 8:45 a končí ve 14:00.
• Děti se učí pravidelně ve svých
kmenových třídách po ročnících. 2x měsíčně se učí v kolejích a projektových skupinách
napříč ročníky.
• Ve třídě je maximálně 16 dětí,

ČISTÍRNA
ODĚVŮ

Černošická čistírna, s.r.o.

) 602 538 687

www.cernosickacistirna.cz

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

OVOCNÁ
A OKRASNÁ
ŠKOLKA
KOZOLUPY

zahájila
podzimní
prodej

PŘIJMEME
PRACOVNICI

do provozu v Černošicích

•

v každé třídě je minimálně jedno
dítě se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Jeden den v týdnu je tzv. anglický den.
Den začíná celoškolním komunitním kruhem, kde se dozvídáme něco o tom, co jednotlivé
třídy čeká, řešíme nastalé situace. Jedná se o školní fórum.
Minimálně 1x týdně se učíme
v terénu.
Máme vzdělávací okruhy matematika, jazyky, svět, kultura
ducha a těla.
Hodně komunikujeme, umíme
pracovat s chybou, sebehodnotíme se, pravidelně prezentujeme výstupy našeho vzdělávání.
A mnoho dalšího...

DEJTE DĚTEM POKOJ

www.iqinteriery.cz

Chcete rozzářit interiér pokoje Vašeho dítěte?

Nechte si vypracovat 3D návrh za cenu 4500 Kč/pokoj do 20m 2 a uvidíte,
jak se v novém harmonickém pokojíčku rozjasní i nálada Vašeho dítka.
Kontakt: 776 656 545 / alice.jaegerova@iqinteriery.cz

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

OBERMAN
ALARMS
zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX
kamerové systémy
regulace vytápění
automatizace, ovládání

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

DŘEVO

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

) 603 410 571
info@oberman.cz

• ovocné stromky, aronie
• angrešty, rybízy,
• ořechy, lísky
• sloupové jabloně, třešně
• okrasné stromy a keře

PALIVOVÉ ...metry, naštípaná polínka nebo
KRBOVÉ VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!
...trámy, fošny, prkna, latě
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ z vlastní pily

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

www.oberman.cz

nabízíme:

777 659 546

www.drevo-dolezal.cz
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Letohrad je zajímavý i na podzim
Ještě před dvaceti lety nebyl k návštěvě města Letohrad pořádný důvod.
Leží sice v krásné krajině Orlických hor, ale dříve nenabízelo nic moc
zajímavého. To se změnilo v roce 2000, kdy tu bylo otevřeno Muzeum
řemesel. A o dvanáct let později také tvrz Orlice.

Muzeum řemesel najdete v centru města
v památkově chráněném areálu Nového dvora
z roku 1750, v bývalé barokní sýpce. Pokud
tam nepobudete většinu dne (což se klidně
může stát), vydejte se na krátkou dvoukilometrovou procházku ke středověké tvrzi Orlice.
Obě místa jsou ale tak pěkná, že stojí za to
strávit tam víc času, takže vám doporučujeme
v Letohradu přenocovat a na každou atrakci si
vyhradit samostatný den. Teď na podzim je pro
veřejnost otevřeno o víkendech.

Muzeum řemesel
Za téměř dvacetiletou historii se poměrně dost
rozrostlo. Když se v květnu 2000 otevřelo,

byla expozice pouze ve dvou patrech. Nyní je
k dispozici i třetí patro a najdete tu mnohem
více řemesel a živností z období 1840 až 1930
než na začátku, celkem padesát na ploše dvou
tisíc metrů čtverečních. Krásné prostory s mohutným trámovím skrývají opravdové poklady.
Při prohlídce narazíte například na truhláře,
mlynáře, koláře, bednáře nebo kloboučníka,
vše doplněné dobovými nástroji, dokumenty
a popisy. Prohlížet můžete klidně hodinu a stejně neodhalíte vše, co tu nabízejí.
Exponáty pocházejí převážně z Orlických hor.
Mezi nejzajímavější kousky patří pilnice (pila)
se třemi katry nebo sto let stará školní třída.
Nejnovějšími přírůstky jsou zubní a gynekologická ordinace a retro expozice. Uvnitř muzea
se bohužel nedá fotit, takže se o jeho kráse
budete muset přesvědčit při osobní návštěvě.

Středověká tvrz Orlice
Na východním okraji Letohradu u rybníka leží
středověká tvrz, jíž dal nejnovější majitel podobu v roce 2012. Vycházel přitom z dochovaných dokumentů a z toho, co při rekonstrukcích a opravách objevil – například středověké
toalety, které byly dlouho zazděny, a jen díky
tomu se zachránily do dnešní doby.
Tvrz vznikla zřejmě ve 13. století a o tři sta
let později byla přestavěna na renesanční
zámek. Bohužel v 17. století se majitelé odstě-

hovali na nedaleký pohodlnější zámek Kyšperk
a objekt fungoval jako hospodářská budova.
Ve druhé polovině 20. století pak ještě víc chátral, k čemuž přispěla i provozovna autodílny.
Teprve v roce 2008 se nový majitel rozhodl tvrz
zachránit a zpřístupnit veřejnosti. A opravdu se
mu to povedlo.
Zrenovovaná tvrz byla otevřena v roce 2012
a nyní vás zaujme na první pohled při vstupu
na jakési nádvoří. Také prohlídky jsou velice zajímavé. Jsou rozděleny na čtyři trasy, přičemž
asi nejzajímavější je trasa A, kde jsou historické
místnosti a gotické sklepení. To pochází z doby
vzniku tvrze a při opravách bylo objeveno
i původní zdivo přízemní části, kousky kachlů
z celé historie tvrze nebo zachované dlaždice z konce 13. století. Můžete se těšit také
na vystavené zbraně, lovecké trofeje a cínové
nádobí. Velmi se mi líbila i dobová kuchyně.
Další trasy vás zavedou do horních pater,
kde uvidíte výrobky sklářů, do kouzelného
lesa za zvířaty (to se bude líbit hlavně dětem)
a za archeologickými nálezy. K unikátům patří
jeden z nejdelších gotických mečů a avarská
šavle ze 7. století.
A pokud bude jen trochu příznivé počasí,
podnikněte ještě procházku pod hradby k rybníku a k nedalekému kostelu. V Letohradě se
určitě nebudete nudit. ! Lucie Hochmalová
Lucie Hochmalová a archiv Muzea řemesel

Praktické informace:

tvrz Orlice – otevírací doba
sobota a neděle 9–16 hodin (pro objednané
skupiny lze otevírací dobu upravit dle dohody,
rezervace na telefonu 465 677 731 nebo
na e-mailu vstupenky@eywan.cz)
Muzeum řemesel – otevírací doba
trasa A: úterý až sobota 9–16 hodin (ostatní
trasy po předchozí dohodě, tel. 465 622 160,
e-mail letohrad@muzeumremesel.cz)

www.idobnet.cz

17

DOBNETVOLNÝ ČAS • Soutěž o ceny

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o Míšinu čokoládu z limitované edice speciálně
vydané ke 30. výročí listopadové revoluce.

Jakou zvláštní
ingredienci najdete
v jedné Míšině čokoládě?
(dokončení v tajence)

info@misinacokolada.cz

www.misinacokolada.cz

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,
a to nejpozději do 18. listopadu 2019. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon. Děkujeme.
Cena pro 3 vylosované luštitele se správnou tajenkou je čokoláda z limitované edice speciálně vydané ke 30. výročí
listopadové revoluce.
Cenu věnovala Michaela Dohnálková, Míšina čokoláda.
Vylosovanými luštiteli křížovky z říjnového vydání jsou: Libor Mašín, Praha, vyhrává poukaz na 10% slevu při nákupu jakékoliv koloběžky
z nabídky, Jana Švamberová, Hlásná Třebaň, získává univerzální helmu, Irena Juklová, Dobřichovice, vyhrává brašnu na elektrokoloběžku.
Ceny věnoval obchod Elektrické koloběžky, Halouny.
Tajenka z minulého čísla: Koloběžky z Haloun.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 11/2019, jinak cena propadá. Děkujeme.

Připravil: Pavel Havlíček

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník XIII, číslo 11/2019, datum vydání 1. listopadu 2019 • VYDAVATEL: DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice IČ: 266 30 214,
e-mail: redakce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111, www.dobnet.cz, e-archiv: www.dobnet-zpravodaj.cz • REDAKCE: e-mail: jmeno.prijmeni@dobnet.cz, šéfredaktorka Liběna Nová,
libena.nova@dobnet.cz • INZERCE: inzerce@dobnet.cz, tel.: 605 205 755 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR
E 17623 • Náklad: 6 500 výtisků • Tištěná verze měsíčníku je rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení
podepsaných externími dopisovateli • Redakce si vyhrazuje právo upravit dodané texty • Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce
• Nevyžádané rukopisy se nevracejí • Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno
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Meandr

Restaurace Corso

V úterý 29. 10. otevřelo veřejnosti své dveře
coworkingové centrum Meandr Řevnice,
poslední z provozů rozsáhlejšího projektu
Corso Řevnice. Meandr je koncipován jako
multifunkční prostor pro práci i eventy, nabízí
jak pronájem pouze pracovního místa, tak
dvě prostorné kanceláře pro celý tým. Cílem
Meandru je stát se místem pro seberozvoj, spolupráci a zlepšení podnikatelských
schopností svého osazenstva. I proto jsou
v plánu vzdělávací přednášky, projekce a debaty. Výhodou je také blízkost Restaurace
Corso, která poslouží jako perfektní obědová
destinace společně s Pivovarem Řevnice,
kde si můžete dát pivko po pracovním dni,
či Boutique Hotelu Corso, v němž pohodlně
ubytujete i ty nejnáročnější mimopražské
návštěvy.

V restauraci Corso se budete cítit jako doma.
Každý den zde vaří moderní evropskou gastronomii založenou na sezonních potravinách.
Odskočte si od práce a vychutnejte si klidný
oběd s výhledem na náměstí nebo do Corsa
vezměte své nejbližší na večeři v uvolněné
atmosféře, která se stane nezapomenutelným
zážitkem pro každého.

Po dobu zkušebního provozu můžete využívat prostory Meandru zdarma, a to každé
pondělí až čtvrtek od 9 do 15 hodin.
Do svého týmu Meandr rád přivítá jak
studenty brigádníky na večerní akce, tak
plnohodnotného člena týmu, který si vezme
na starost hladký průběh eventů včetně koncepce. Cítíte příležitost? Napište
na info@meandrrevnice.cz.
www.meandrrevnice.cz

Otevřeno každý den od 11 do 21:30 hodin.
www.restauracecorso.cz

Pivovar Řevnice
Přímo u řevnického nádraží, jen pár kroků
od kolejí ve staré a krásně zrekonstruované
nádražní budově, najdete Pivovar Řevnice.
Sládek Roman Řezáč zde vaří Řevnickou 10°
a 12°. Přijďte si do Pivovaru užít půllitr pečlivě
načepovaného zlatavého moku a tradiční
českou kuchyni.
Otevřeno každý den od 11 do 23:00 hodin.
www.pivovar-revnice.cz

Boutique Hotel Corso
Boutique Hotel Corso se nachází přímo v srdci
Řevnic, jen půl hodiny cesty autem nebo
vlakem od Prahy, a přitom tak blízko krásné
přírodě a kouzelným místům, která budete
chtít objevovat. Ideální místo, když potřebujete
ubytovat větší skupinku hostů nebo váženou
návštěvu, ale i uspořádat teambuilding či
jakoukoliv jinou společenskou akci. Architektonicky zajímavě řešený interiér hotelu uspokojí
i ty nejnáročnější návštěvníky.
www.boutiquehotelcorso.cz

www.idobnet.cz
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Dívejte se na 2 měsíce zdarma.
S rychlým internetem DOBNET teď můžete sledovat
158 televizních kanálů 2 měsíce za 0 Kč.

Televizní balíčky

START

MAXI + HBO GO

Základní balíček s českými
a zahraničními televizemi doplněný
o sportovní, hudební, filmové
a zahraniční stanice a česká rádia.

Volitelné rozšíření o stanice
zaměřené na filmy, dokumenty,
sport. Součástí balíčku je také
filmotéka.

75 kanálů / 48 v HD

+83 kanálů / 45 v HD

0 Kč

100 Kč

0 Kč

699 Kč

1. a 2. měsíc

od 3. měsíce

1. a 2. měsíc

od 3. měsíce

Konečné poplatky za kalendářní měsíc včetně DPH. Nabídka je spojena s uzavřením smlouvy na internetové tarify DOBNET Zajíc,
Puma nebo Sokol a platí do 30. 11. 2019 nebo do vyčerpání kvóty 100 televizních balíčků. Rozšiřující balíček MAXI + HBO GO nebo
oba balíčky můžete v průběhu prvních dvou měsíců kdykoliv bezplatně zrušit. Stačí nám zavolat nebo poslat e-mail. V opačném
případě vám od 3. měsíce začneme k internetovému tarifu účtovat i poplatek za TV balíček nebo balíčky, které jste si ponechali.

Užijte si klidné Vánoce bez starostí s přechodem na DVB-T2.

Více informací na tel. 277 001 111
www.dobnet.cz

Internetové připojení zajišťuje DOBNET, z. s. Službu DOBNET TV technicky zajišťuje SledováníTV.cz.

