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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

www.idobnet.cz

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

—
Kaplička je
v novém
Hlásnotřebaňská kaplička prošla
v minulých týdnech proměnami. Zahradníci upravili její nejbližší okolí,
nově vysadili vhodné rostliny a keře,
většinu stávajících keřů přesadili
na jiné místo v obci. Keře přímo pod
lipami ponechali s tím, že budou citlivě zmlazeny a vyčištěny. Úpravami
prošly i záhony podél silnice v ulici U Kapličky. Nyní jsou zde okrasné
trávy doplňující suchomilné trvalky.
Měly by připomínat kvetoucí polostep.
„Při výběru druhů byl především
kladen důraz na použití našich domácích či zdomácnělých rostlin a rovněž
na vysokou odolnost vůči suchu. Můžeme jmenovat například astry, třapatky, rozchodníky, tymián nebo šalvěj,“
uvedl zahradník Jakub Porsch, člen
komise pro životní prostředí. Doplnil,
že výsadba má působit vzdušným a decentním dojmem a dát tak vyniknout
kráse samotné kapličky. Ta se navíc
dočkala nového osvětlení, které v polovině října nainstaloval zdejší úřad.

Foto Petra Stehlíková

—
Tři miliony
na cyklotrasu
Město Řevnice získalo dotaci přes
tři miliony korun na vyznačení cyklotrasy, která propojí západní část
města s nádražím. Konkrétně má vést
od vlakového nádraží ulicemi 28. října, V Luhu, dále Pod Strání a kolem
budovy základních škol, Masarykovou ulicí a ulicí Švabinského do Selce.
Projekt zahrnuje nejen vymezení
cyklopruhů v délce téměř 2,5 kilometru, ale také výstavbu nové lávky přes
Nezabudický potok v Havlíčkových
sadech. Termín realizace zatím není
znám, v současnosti město připravuje
soutěž na dodavatele.
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V Dobřichovicích vzpomínali
na sametovou

Foto Petr Drobný

Akci s názvem Nechceme zpátky aneb
živé obrazy ze 17. listopadu 1989 uspořádala v sobotu 9. listopadu Dobřichovická divadelní společnost společně
s městem Dobřichovice. Vzpomínkové
setkání si nenechaly ujít davy lidí.
Historická rekonstrukce událostí
měla význam zvláště pro mládež, která během revolučního roku 1989 ještě
nebyla na světě. Všichni mohli zhlédnout opravdu živé obrazy ze 17. listopadu 1989: autentické písně i projevy studentů, tehdejší proklamovaná hesla,
uniformované policisty Veřejné bezpečnosti, průvod občanů na Národní
třídu včetně potyček s příslušníky VB
a poté projevy v Melantrichu i legen-

dární píseň Marty Kubišové Modlitba
pro Martu v podání Lucie Kukulové.
Slovem provázel moderátor Petr
Král a vedle občanů Dobřichovic se
do akce zapojili také muži z „obvodního oddělení VB Strnadice“ v dobových
uniformách s dobovými vozidly. Podpořil ji starosta města Petr Hampl.
„Děkujeme všem za účast! Mladí
i starší znovu prožili události ze 17. listopadu 1989. Končili jsme s nadějí, že
za svobodu, za život bez lží, manipulace a podvodů má cenu bojovat. A nedáme se odradit,“ sdělili organizátoři.

iDOBNET.cz #Videa

—

Foto Petra Stehlíková

V nové radniční budově v Černošicích našla své působiště také černošická
knihovna. Pro stěhování knih, které musely překonat zhruba 150 metrů, využila
lidský řetěz. Zúčastnili se dobrovolníci všech věkových kategorií. Podpořilo je
vedení města a koordinovali policisté i hasiči.
dobnet
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—
Rockový
Slunovrat je teď
levnější
Čtrnáctý ročník hudebního festivalu
Rockový Slunovrat proběhne 5. a 6.
června 2020 v prostorách Lesního divadla v Řevnicích. Momentálně běží
2. vlna celofestivalových vstupenek,
které lze pořídit za 590 korun (+ poplatky) v síti Goout.cz.
Z programu je už teď známo, že vystoupí tuzemská kapela United Flavour v čele se španělskou zpěvačkou
hrající mix reggae, world music a hip
hopu. Doplní je Timudej z nedalekých
Černošic s mixem world music a ska
a dále pražské seskupení Monkey Busi

Foto Tomáš Hejlek

ness, figurující na hudební scéně již
dvacet let. První kolo zveřejněných kapel zakončují němečtí Green Frog Feet.
Také letos pokračuje charitativní
soutěž kapel Rockový Slunovrat léčí,

—
Stavby v Poberouní slavily úspěch

Foto Stavba roku Středočeského kraje

Hned dvě stavby z dolního Poberouní
bodovaly v uplynulých týdnech ve významných architektonických a stavebních soutěžích.
Jednou z nich je DOB Centrum v Dobřichovicích. Budova, která vyrostla
na místě bývalého křižovnického statku, získala v polovině listopadu prestižní ocenění Stavba roku Středočeského
kraje 2019. Zvítězila v konkurenci dvou
desítek staveb. Porotě se líbila architektura areálu, rozmanitost, zapojení

do veřejného prostoru i propracované
detaily v restauraci Panská Zahrada.
Mezi pěti finalisty bylo i řevnické
Corso Pod Lipami. To již předtím obdrželo jiná významná ocenění. Nejprve bodovalo zkraje října v Grand Prix
architektů: byla mu udělena prestižní
Národní cena za architekturu 2019,
která je nejvyšším oceněním české
soutěže Grand Prix architektů. Následně bylo Corso vyhlášeno s dalšími
pěti objekty Stavbou roku 2019.

která podporuje možné naděje české
hudební scény a zároveň pomáhá nemocným cystickou fibrózou. Všechny
informace najdete na webu Rockovy
Slunovrat.cz nebo na FB festivalu.

—
Všenory mají
nový les
V polovině listopadu proběhla na úbočí kopce Cukrák výsadba nového lesa.
Důvodem byla pokračující kůrovcová
kalamita. Místní spolek Na jedné vlně,
z. s., spojil síly s Lesní správou Jíloviště
a spolu s dobrovolníky vysadil stromy
na prudkých západních svazích kopce.
Smrky vystřídala směs dubů a javorů,
které do zdejší krajiny historicky patří.
Zapojilo se celkem 667 dobrovolníků, převážně ze dvou desítek obcí z nejbližšího okolí. Nehledě na nepříznivé
počasí přijely mimo jiné čtyři základní
školy, čtyři školky a šest skautských oddílů z okresu Praha-západ. Nejstaršímu
účastníkovi bylo 75 let, nejmladšímu dva
roky. Všichni vysadili 15 400 sazenic.

—

Kraj pomůže Svinařům s financováním
Středočeští radní na konci listopadu
rozhodli o třímilionové finanční pomoci pro Svinaře na projekt kanalizační a vodovodní přípojky. Peníze jdou
ze Středočeského Fondu návratných
finančních zdrojů, který má malým
obcím a městům do jednoho tisíce obyvatel pomoci překlenout dobu, než jim
stát či evropský fond poukáže dotace.
www.idobnet.cz

Podpory se přitom dočkají projekty,
které směřují k obnově a rozvoji obcí.
Nový fond schválili středočeští zastupitelé na počátku letošního roku,
a to s celkovou alokací 50 milionů
korun. Obce mohou podávat žádosti
o poskytnutí návratné finanční výpomoci na své projekty až do 30. června
2020 do 15 hodin.

Foto archiv organizátora

—
Televizní vysílání DVB-T končí. Jste připraveni?
Už je to tady. Na konci listopadu 2019 dochází k vypínání
stávajícího digitálního vysílání ve středních Čechách.
Tato vlna bude pokračovat do dalších oblastí. Celá Česká
republika by měla být „vypnuta“ do poloviny roku 2020.
Pro televizní diváky ale existuje elegantní řešení.
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nání nebo dovolené? Žádný stres. Vše
si nahrajete a pustíte, až budete zpět.
Kdekoliv. Pokud máte dobré připojení
k internetu, můžete televizi sledovat
odkudkoliv – na chalupě, u moře či
na služební cestě.
Na čemkoliv. Výhodou je také flexibilita přístroje, na kterém program sledujete. Kromě samotné televize může
jít například o mobil, tablet či notebook. V praxi to znamená, že i doma
každý člen rodiny sleduje svůj pořad
na svém „přijímači“.
Desítky programů na míru. Jste sportovní fanoušek? Rozšiřte si základní
balíček čítající několik desítek programů o sportovní kanály. Na své si
přijdou i filmoví fanoušci nebo milovníci dokumentů. A co teprve děti... Je
z čeho vybírat a kombinovat.

Asi nikdo z nás nechce přijít o své oblíbené pořady. Naopak si umíme představit, že dosavadní televizní nabídku rozšíříme o další kanály. Přece jen je často
lepší „prolistovat“ více stanic, protože
na těch „našich standardních“ zrovna
nedávají nic zajímavého. A my bychom
tak rádi relaxovali u obrazovky...
Řešení je nasnadě. Internet má v domácnosti každý z nás. Tak co si k němu
pořídit také vysílání přes internet!?
V praxi získáte hned několik výhod.

sice umožňuje i nastupující DVB-T2, jenže ji zatím oceníme jen u České televize.

Lepší kvalita. Televizní vysílání po internetu (IPTV) je vždy v HD kvalitě. Tu

Nahrávání pořadů. Dávají oblíbený
pořad, pohádku či utkání v době jed-

Zpětné zhlédnutí. Funkce, kterou si
oblíbí snad každý. Odvysílaný pořad je
možné zhlédnout až sedm dní zpětně.
Ideální nejen pro vše, co jste vůbec neviděli, ale také tehdy, když pozdě doběhnete k filmu nebo zápasu, na který
se těšíte. Prostě se pohodlně usadíte
a pustíte si ho pěkně od začátku. A můžete ho také „pauznout“.

Využijte dva měsíce internetové
televize ZDARMA!
Volejte na 277 001 111.
Zodpovíme vše, co vás zajímá. Případně zařídíme přechod od jiného poskytovatele.
Výhodou je možná návštěva kanceláře v Dobřichovicích.

Specialista na výživu zvířat
plyn
bouda

pošta
zámek

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

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17

Otevírací doba:
Po-Pá 8:45-18:00 h., So 8:45-12:30 h.
Anežky České 1119, roh parku a ulice Za Parkem (Dobřichovice)

Petr Horčík, tel.: 776 081 648, www.dogtor.cz
Na stejném místě i veterinární ordinace MVDr. V. Veverky.

nebo po telefonické domluvě

777 659 546

www.drevo-dolezal.cz
dobnet
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DŘEVO

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

6 — TÉMA

—

Pojďte s námi do betléma
V Otročiněvsi na Berounsku mají neobyčejný betlém.
Každý rok k němu chodí stovky lidí pozdravit Ježíška
v jesličkách. Je totiž živý a pokaždé nový. Právě živé
betlémy nebo takové, jejichž postavy jsou v reálné
velikosti ze slámy či dřeva, krášlí i další místa nepříliš
vzdálená od dolního Poberouní.

Foto Pavla Nováčková

2004 se synem Pavlíkem a nabídla se,
že půjde znovu. V posledních letech
je kluků dostatek. Paní Sovová se navíc stará i o tradiční obřad vítání občánků, a tak má informace o adeptech
na hlavního představitele vždy z první ruky.
Zdejší betlém čítá několik desítek
postav. Tři krále tu mají hned ve dvou
provedeních: dospěláky v historických kostýmech v čele se starostou
a pak malé chlapce v bílých hábitech,
které již několik let po sobě představují sourozenci Rychtaříkovi. Nechybějí
pastevci, řemeslníci, andělé a další figury včetně živých zvířat. „Lidé ochotně zapůjčují třeba koně, ovce, máme
i kozu a osla. Pan starosta domluvil
spolupráci s jedním cirkusem, takže
tu jsou dokonce velbloud či lamy,“ doplňuje Daniela Sovová.

Foto Archiv pořadatele

Otročiněves
Živý betlém v Otročiněvsi patří k těm
nejstarším. A dost možná, že jde i o jediné živé jesličky na Berounsku. Poprvé
tu na návsi vystupovali místní obyvatelé v rolích Panny Marie, Josefa, malého
Ježíška a dalších tradičních postav jdoucích k Betlému přesně před dvaceti lety
na Boží hod. Letošní živý betlém, který
se chystá na 25. 12. od 15 hodin na návsi, tak bude mít pořadové číslo 21.

v obci. Jeho svaté rodiče ztvárňují skuteční rodiče. „Za těch dvacet let se nám
stalo jen jednou, že v jesličkách místo
Ježíška ležela holčička,“ přiznává paní
Sovová a vysvětluje: „Tehdy rodiče
jednoho chlapečka nechtěli jít. Druhá
paní měla rodit kolem Mikuláše. Čekali jsme na miminko a byli zoufalí.
Kluk nakonec přišel na svět až těsně
před Štědrým dnem a byl moc malý.”

V jesličkách ležela holčička

—

S myšlenkou na vytvoření živého obrazu narození Ježíška přišla tehdejší
paní učitelka Daniela Sovová, kterou
tenkrát podpořil i starosta Václav Lulák. „Šlo jen o pásmo koled, takový
experiment. Že bychom vydrželi až
do roku 2019, mě ani ve snu nenapadlo,“ usmívá se Daniela Sovová. Od počátku platí pravidlo, že Ježíška představuje poslední narozený chlapec
www.idobnet.cz

„Čekali jsme na miminko
a byli zoufalí. Nakonec
kluk přišel na svět až těsně
před Štědrým dnem.“

Organizátory zachránila maminka
roční Daniely Iveta Jíchová. Ta si účinkování u jesliček vyzkoušela už v roce

Loni, když se konal jubilejní dvacátý
ročník, sezvali organizátoři všechny
minulé Ježíšky. Sešli se u jesliček s výjimkou jediného, jehož rodina se z Otročiněvsi odstěhovala a nepodařilo se ji
zkontaktovat. Byla to velká sláva. A jak
obecně probíhá? Účinkující míří dlouhým průvodem kolem rybníka na náves, kde vystupují děti ze školky. Zpívají
se koledy, tančí se. Samozřejmě nechybí
občerstvení v čele se svařákem. Režii
má na starost spolek Náš domov ve spolupráci s obecním úřadem a mnoha dalšími. „Velmi nám pomáhají třeba hasiči.
Máme už stálého zvukaře a osvětlovače.
Spousta dalších pomocníků s touto akcí
prostě počítá,“ vyjmenovává Sovová. Jediné, co nemohou mít Otročiněveští připraveno na 100 procent, je počasí.
„Zažili jsme už všechno. Nejhorší asi
bylo náledí. Báli jsme se, že se k nám nikdo nedostane. Vše jsme posypali pilina-
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mi. Jednou začal romanticky padat sníh
při koledě Tichá noc. Ale v posledních letech počasí spíš připomíná Velikonoce,“
posteskla si učitelka ve výslužbě.

S dětmi i vnoučaty

Za dalším živým betlémem se můžete vydat ještě západněji, konkrétně
do Starého Plzence. Na místním náměstí se v roce 1992 objevil Josef Švéda s kytarou a začal zpívat u jesliček
s postavami Josefa, Marie a děťátka.
Diváků tehdy přihlíželo jen pár. V současnosti je staroplzenecký živý betlém
neodmyslitelně spojený s adventem
v Plzeňském kraji. Jeho protagonisté
mají na kontě desítky vystoupení, letos poprvé i za hranicemi v německém
Regensburgu. Posluchačům tradičně
zpříjemňují Štědrý den na plzeňském
náměstí Republiky u katedrály sv. Bartoloměje i ve Starém Plzenci. A na Tři
krále u příležitosti charitativní sbírky
jsou přímo v katedrále.
„S pořádáním živého betlému nám
pomáhá místní farnost, několik dobrovolníků, Mattias divadlo a šerm,
místní skauti i městský úřad,“ vypočítává duchovní otec celé akce Josef
Švéda. První betlém tvořily jen malé
jesličky, u nichž zněly koledy. Později
postavy spolu s místními dětmi vytvářely živé obrazy doprovázené hudbou.
V následujících letech živý betlém
promluvil. „V různých úlohách se časem vystřídalo přibližně čtyřicet dětí.
Mezi nimi Američanka či Vietnamka.

Foto Jan Šefl

Kukadýlko
Našich vystoupení se zúčastnila také
zvířata: ovce, kozy, poníci a koně,“ popsal Josef Švéda, otec jedenácti dětí.
I ty si tu vyzkoušely různé role. Třeba
syn Jonáš Eliáš začínal jako Ježíšek.
Poté hrál pastýře, vojáka a zákoníka.
Minule se v živém betlému objevila
dokonce i Švédova vnučka.
Kromě hlavního vystoupení na Štědrý den pořádají i výjezdní akce. „Vystupovali jsme v mnoha městech, obcích,
dětských domovech, domovech pro
seniory, ale také například v plzeňské
zoo, v Praze na Křižovnickém náměstí
u Karlova mostu, v Kralovicích, Manětíně, Příbrami, na Zbraslavi a v Litvínově. Celkem jsme již uspořádali více než
osmdesát představení,“ doplnil Švéda.

Do Betléma jdou i Proměny

Přímo v dolním Poberouní většinou
bývají k vidění jen výjevy z betléma. Nejčastěji jde o ohrady s živými
zvířaty. Například pořadatelé mikulášských trhů v Černošicích na Vráži
(7. 12.) slibují kromě stánků s vánočním zbožím a hudebních vystoupení
i betlém s živými zvířaty.
Pásmo nazvané Cesta do Betléma, které doplňují klasické české koledy, letos
oživí řevnická taneční skupina Proměny. Představí se s ním v Řevnicích (7. 12.),
na pražském Staroměstském náměstí
(13. 12.) i na Karlštejně (22. 12.). „Jde
o klasický příběh, kde nechybějí pastýři, děvečky, chudý lid a samozřejmě Josef s Marií a Ježíškem. Zapojí se do něj
všichni naši tanečníci, takže v jednu
chvíli bude na pódiu přes čtyřicet účinkujících,“ prozradila jedna ze zakládajících členek skupiny Lenka Zrostlíková
s tím, že na sobě mají stylové kožíšky.
„Kostýmy jsou půdní. To znamená, že
používáme to, co kdo najde na půdách
našich babiček a dědečků,“ usmívá se
Lenka a dodává, že stejně pestrá je i věková struktura herců. „Nejmladší je
malinkatý Vojtíšek, který bude tancovat
podle toho, jak se vyspinká. Nejstaršímu
je devatenáct,“ upřesňuje.

Krále zahrají Králové

Foto Tomáš Kilbergr

Živý betlém ze Starého Plzence je tradičně k vidění i na náměstá Republiky v Plzni.

Dobřichovické Kukadýlko pro změnu
oprášilo hru Jana Antonína Pitínského
Betlém aneb Převeliké klanění sotva
narozenému Jezulátku. Náročný divadelní kus sehrají děti v řevnickém kině
hned několikrát. Dvakrát ho uvedou
pro školy z dolního Poberouní, zatím
dvě představení jsou naplánována i pro
širokou veřejnost: 13. 12. v 19:00 a 15. 12.
dobnet
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ní třídy až po středoškoláky,“ upřesňuje Kukulová, která ve svém zpracování
využívá i projekci.

Oduševnělé dřevo

Foto Pavla Nováčková

Berounský betlém
v 15:00. Režie se zhostí Lucie Kukulová.
„Nejde o klasický živý obraz. Je to vánoční příběh, který překvapivě začíná
písní Narodil se Kristus pán. Tedy vlastně tam, kde obyčejně příběh o narození
Krista končí. My ale ukazujeme, co bylo
po tom,“ vysvětluje režisérka.
Hru doplňují známé české koledy
v podání Archanděl Bandu, v němž
účinkují muzikanti z celého Poberouní pod dirigentskou taktovkou Dušana

Goláně Navaříka. Lucie přiznává, že
divák potřebuje značnou dávku fantazie, jinak pro něj bude jazyk tohoto
poetického příběhu náročný a nesrozumitelný. Navíc roli Marie a Josefa
režisérka pojala jako kolektivní, proto
je jich na jevišti vícero. Trojici králů
představují skuteční Králové: otec
Petr Král a jeho synové Oliver a Filip.
V průvodu nechybějí ďáblové, smrtka,
andělé… „Celkem jde o 26 dětí, od prv-

Berounský betlém, který je k vidění
na Husově náměstí po celý advent až
do Tří králů, sice není živý, ale díky
šikovnosti řezbáře Jana Viktora z Hýskova máte pocit, že jeho více než dvacet postav má duši. Jsou vyřezávané
z tvrdého jasanového či ořechového
dřeva v takřka životní velikosti. Poprvé tu byly k vidění v roce 2006.
Tehdy se pod rozsvíceným vánočním
stromem objevily figury Josefa, Marie a malého Ježíška, ovečky a reliéf
oslíka a vola. Takřka každý rok k nim
pak přibyly další: tři králové, pasáček,
poutník… O tom, kdo bude následovat,
dokonce rozhodovali v anketě sami
obyvatelé města. V roce 2013 hlasovali symbolicky pro hrnčíře, pak to byl
dudák a houslista. Také letos se objeví
nové zvířecí přírůstky: pes a kozlík.
I Čenkov u Příbrami má jesličky
s takřka živoucími postavami, jehož
součástí se můžete stát i vy sami. Poprvé 14. prosince.
inzerce

ERNO ICKÁ
ZAHRADA

www.idobnet.cz
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dějí. Poznám, když se někdo každý
rok vrací, nebo přijede úplně poprvé.
Někteří spojí výlet k nám třeba s návštěvou nedaleké Svaté Hory, kde je
přes Vánoce výstava betlémů.

Foto Jiří Firýt

—
Čenkovský betlém je rekordní.
A ze sena
Betlém v Čenkově sice není živý, ale
pyšní se jedním nej: jde o nejpočetnější
betlém ze sena v životní velikosti s oděnými postavami. Do České knihy rekordů byl zapsán 15. prosince 2012. Od té
doby se ovšem počet soch zdvojnásobil.
Na čenkovské návsi je letos jejich autor
Jiří Firýt postaví už podesáté.
Bude letošní jubilejní betlém
v něčem jiný?
Přibudou dvě postavy. Jsou již vyrobené, zbývá určit, koho budou
představovat. Nejspíš to budou zpěváci v kapele, protože ta stojí trochu
bokem. A průvod k jesličkám už je
hodně hustý, místa je málo. Je proto
třeba se rozhodnout, co dál. Příprava
i výroba dají opravdu hodně práce.
Kdy začínáte betlém chystat?
Už na podzim. V září musím začít postavy opravovat, některé pomalu oblékat.
Pak je schovám pod kůlnu. V posledním
týdnu před adventem je vyndáváme
ven, ale na návsi stojí až od druhého
adventního víkendu do Tří králů. Déle
by asi vzhledem k počasí ani nevydržely. Pomáhají mi rodiče. Za den stihnu
připravit tak maximálně pět postav. Je
třeba vyndat ošacení z krabice na půdě.
Vše už máme popsané, pojmenované,
abych věděl, co komu navléknout. Jen
jednou jsem si to neoznačil a byl problém vše správně přiřadit.
Kde máte postavy během roku
a kolik jich už je?

Něco je u sousedů, něco na chalupě,
v kůlně… Různě. Je to 57 figur včetně
zvířat.
Koho představují? Je mezi nimi
i nějaká místní postavička?
Není. Záměrně jsem je dělal bez obličeje. Mají lidové oblečení nebo nějaký
hábit, aby připomínaly ducha dávné
doby. Základem je dřevěná konstrukce obalená senem. Letos jsem si kvůli
tomu nemohl dovolit příliš se rozšoupnout. I když si suším seno sám, je
ho kvůli suchu nedostatek.
Co vlastně podnítilo vznik
takového unikátu?
Bylo to v roce 2010, kdy jsme uspořádali na návsi zpívání koled. Vzhledem
k tomu, že moc zpívat neumím, přišel
jsem si takový nevyužitý. Na internetu jsem našel obrázek nějakého betlému ze sena. Tak jsem to zkusil, aniž
bych o tom komukoli řekl. Těsně před
zpíváním jsem vyndal postavy před
kapličku. Tehdy jich bylo jen osm:
Svatá trojice, tři králové, vůl a osel.
Mělo to být překvapení…
… a zrodila se tradice. Nyní k vašemu
betlému přijíždějí lidé přespolní, ale
i cizinci. Je to tak?
Máme v jesličkách stolek, u kterého
je římský voják. Tam je kniha, kam se
návštěvníci mohou zapsat. Jsou tam
vzkazy psané rusky, německy, italsky.
Bydlím vedle návsi, tak rád lidi pozoruji. A mám radost, když sem přijíž-

Odkdy bude betlém
na návsi k vidění letos?
Začneme 14. prosince. V tento den se
od 17 hodin zpívá u kapličky. Rozsvítí se
náves a lidé se mohou v poklidu projít
mezi postavami. Večer je atmosféra
nejkrásnější. Je to jiný prožitek, než
kdyby byly vystavené ve vitríně. Lidé se
mohou stát přímou součástí betlému.
Neobáváte se třeba vandalů?
Byly s nimi někdy problémy?
Jen jednou se nám stalo, že jsme kvůli
mrazu museli figury v zemi nechat
o měsíc déle, protože nešly vyndat.
Tehdy zmizel římský voják, který měl
i nejvznešenější hábit. Nikde jsme ho
nenašli. Asi si ho někdo odnesl.
Pavla Nováčková

Co je živý betlém?

• Živý betlém je specifické divadelní představení vycházející
z křesťanské tradice a zobrazující
události a postavy související
s narozením Ježíše Krista.
• První živý betlém uspořádal
František z Assisi v roce 1223
v obci Greccio ve střední Itálii.
Tradice se nejprve rozšířila
po Itálii, posléze i do dalších
zemí křesťanského světa. Organizují je ve Španělsku, Francii,
v Německu, ale i Česku a Polsku.

Kde lze vidět živý betlém
15. 12. ve 14:30 a v 15:00
Veltrusy
22. 12. 14:00

klášter v Milevsku

24. 12. 11:00
Plzeň, náměstí Republiky
24. 12. 14:00

Starý Plzenec

25. 12. 15:00

Otročiněves
dobnet
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V oblasti humoru
se cítím dobře
Moderátor Karel Šíp jezdí odpočívat na Karlštejnsko
Karel Šíp je natolik známá osobnost, že ho určitě
nemusíme představovat. Většina lidí někdy viděla
jeho pořady, třeba talk show Všechnopárty, která se
v televizi vysílá už mnoho let. Moderování ovšem není
jeho jediná aktivita. V minulosti působil také jako
muzikant. A nyní píše knížky.

Pane Šípe, narodil jste se do umělecké
rodiny, už od dětství jste hrál v divadle a v televizních pořadech. Věděl
jste, že se chcete této oblasti věnovat
i v dospělosti, nebo jste přemýšlel
o jiných povoláních?
Naše rodina byla umělecká jen částečně. Tatínek byl herec, maminka
administrativní pracovnice. Nelákalo
mě být hercem, ale v Ostravě, kde
jsme bydleli, bylo už tehdy televizní
studio. Často jsem byl zván do různých pořadů. To prostředí, kamery,
světla mě velmi zaujaly. A tehdy jsem
si řekl, že něco takového bych chtěl
jednou dělat.

Vánoce na blátě

Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp
Ježíšek pláče
Pláče ze žalu, že
Upad do kaluže
Celý se zmáčel
Navštívit má tě
Uvíz však v blátě
A proto pláče
Zvonkohra rampouchů
Nezní už do dáli
Byly tu chvíli jen
A pak hned roztály
František s purpurou
U stánků v podloubí
V počasí sychravém
Vůně své nesnoubí
Ježíšek pláče
Létal by líp a snáz
Kdyby udeřil mráz
A mlha zřídla
Chce dárky dávat
Má však moc závad
Zplihla mu křídla
Ježíšek pláče
Kraj pokryl dým a šeď
Proto se přeci teď
Nevrátí zpátky
Jen strachy žádné
I tak však zvládne
Vánoční svátky
Foto David Raub
www.idobnet.cz

ROZHOVOR — 11

Nakonec jste vystudoval filmovou
školu a začal pracovat v Československé televizi jako produkční. Dnes
je to už víc než padesát let. Jak na své
začátky vzpomínáte?
Po maturitě na filmové škole jsem
nastoupil v roce 1963 do tehdejší
Československé televize v Praze jako
asistent produkce. Měl jsem už v hlavě
různé představy uměleckého rázu,
například psaní scénářů, což ale není
práce pro asistenty produkce. Dvakrát
rád na tu dobu nevzpomínám. Asistenti jsou od toho, aby něco někam
přenesli, film k vyvolání do laboratoře, zajistili natáčení reportáže někde
v Podkrkonoší… Prostě víceméně administrativní práce, která mě nebavila. Proto jsem u ní dlouho nevydržel.

—

Karel Šíp (74)

· Moderátor, scenárista, textař
a spisovatel.
· Narodil se 1. června 1945.
· Hrál na baskytaru v kapele Faraon.
· Moderoval například pořady
Hitšaráda, Horoskopičiny, Rozjezdy
pro hvězdy.
· Nyní moderuje Všechnopárty.
· Má chatu na Karlštejnsku.
Jak se tedy stalo, že jste se nakonec
ocitl před kamerou? Kdo vlastně vymyslel a pojmenoval pořad Hitšaráda?
Odešel jsem z televize na vlastní
žádost v roce 1971. Měl jsem tehdy
kapelu a s ní spojené určité představy o další existenci. Ale v televizi jsem měl z dob svého působení
řadu známých mezi redaktory. Oni
věděli, že jsem schopen napsat menší
scénáře do různých magazínů, a tak
mě občas využívali jako externího
spolupracovníka. Jednou potřebovali
do pořadu TKM (Televizní klub mladých) nějakou písničkovou soutěž,
hitparádu. Řekli, ať něco zkusím
vymyslet, že bych to mohl případně
sám nebo s někým uvádět. Vymyslel
jsem si název Hitšaráda. Mám rád
různé slovní hříčky a přesmyčky.
Oslovil jsem svého kamaráda a kolegu z kapely Jaroslava Uhlíře, jestli by
se mnou chtěl pořad uvádět. Tak jsme
začali.
V té době jste působil jako muzikant
v kapele Faraon s Jiřím Schelingerem.

Proč jste u muziky nezůstal?
Jirka Schelinger byl velký talent
a brzy se zjistilo, že naše poloamatérská kapela mu prostě v mnoha směrech nestačí. Začínali jsme, nikdo nás
neznal. Takže když dostal záhy nabídku od Ringo Čecha, odešel za lepším.
Měl už rodinu, potřeboval existenční
jistotu a tu jsme mu zaručit nemohli.
Náhradu za Jirku jsme nesehnali. Byl
jsem tím zklamán natolik, že jsem své
hudební ambice definitivně pohřbil
a muziky zanechal.
Zahrajete si ještě v současné době
někdy na kytaru?
Mám doma dvě baskytary. Obě jsem
dostal darem. Když mám náladu
a jsem sám doma, tak si je zapnu
a zabrnkám. Ale věnovat se jim nějak
víc mě neláká. Kromě toho můj šestnáctiletý syn Honza hraje už velice
dobře na kytaru, má kapelu. Kam se
na něj hrabu. Muziku už nechávám
víc na něm.
Během uplynulých let jste moderoval mnoho pořadů, v nichž vždy hrál
velkou roli humor a vtip. Které z nich
máte rád vy sám? A jaký je váš nejoblíbenější film?
Zjistil jsem, že humor je oblast, ve které se cítím mnohem lépe než v muzice.
Tak jsem se začal orientovat tímto
směrem. Měl jsem k dispozici velké
vzory: Jiřího Suchého a celý Semafor,
Zdeňka Svěráka a Cimrmany. Proto
jsem se snažil o něco podobného,
i když v podstatně jiné kvalitě. Dodnes
jsem ale velkým ctitelem obou pánů.
Pokud jde o filmy, je jich více. Tarantino a Forman, jejich filmy považuji
za klasiku, a když mám čas, pouštím
si většinou něco z jejich tvorby.
V současnosti moderujete pořad
Všechnopárty, kam zvete zajímavé
hosty. Jak dlouho se natáčí jeden díl
a kolik času věnujete přípravě?
Talk show, jako je Všechnopárty, není
zas tak náročná, jak vypadá. Je to
čirá improvizace. Rozhovory nejsou
nikdy předem připravené, tedy ani
příprava nezabere moc času. Všechno
záleží na momentální situaci, v jakém rozpoložení jsou hosté. Já se pak
pokouším vykřesat z těch rozhovorů
něco zábavného. Natáčení v divadle
Semafor, kde jsme už čtrnáct let, je
standardní. V hledišti jsou platící
diváci a jeden díl má zhruba

devadesát minut. Z toho se pak k vysílání sestříhá minut padesát. A tak
pořád dokola.
Co vás na tom nejvíc baví?
Právě ta jednoduchost. Žádné složité
přípravy. Pozvou se vybraní hosté
a pak už se děj vůle boží. Něco vyjde
lépe, něco méně. To už je riziko tohoto
formátu. Ale většinou se podaří z té hodinky a půl vybrat ty lepší okamžiky.
Napsal jste mnoho textů k písním (někde se píše, že víc než 500) a také dvě
knížky. O čem jsou?
Jedna je autobiografie, jmenuje se
Bavič. Právě v těchto dnech vyšlo její
nové vydání. Doplnily ho kapitoly,
které v původní verzi nejsou, navíc
ilustrované Jiřím Slívou. Ten se podílel
i na druhé knížce, která vyšla loni
a jmenuje se Karneval paměťových
buněk. V ní jsou úvahy na nejrůznější
témata, zpracovaná formou jakýchsi
fejetonků či sloupků. Těžko se to takhle
popisuje, nejlepší je knihu si přečíst.
Máte nějaké pracovní plány na příští
rok, nebo moc neplánujete?
Plánování není můj obor. Opečovávám nadále svůj pořad, snažím se,
aby stále poutal zájem diváků jako
dosud. O žádném jiném projektu neuvažuju, vyšší cíle si nekladu.
Vím o vás, že máte chatu u Berounky.
Co vás sem zavedlo?
Na Karlštejnsku jsme si našli rekreační chatu, kam často jezdím v letních
měsících už řadu let. Je to hezký kraj,
krom toho nepříliš daleko od Prahy,
což má mnoho výhod.
Zanedlouho budou Vánoce.
Jaké máte na vánoční svátky
vzpomínky z dětství?
Místo nějakého vyprávění bych mohl
svůj vztah k Vánocům doložit textem
písně, kterou jsem kdysi napsal a nazpíval s Jardou Uhlířem. Jmenuje se
Vánoce na blátě. (Text písně najdete
na fotografii, pozn. redakce.)
Co byste popřál čtenářům časopisu
idobnet do nového roku?
Vašim čtenářům bych touto cestou
rád popřál nejen klidné Vánoce, ale
i vydařený příští rok a také víru, že
i když není tak zle, mohlo by být i líp.
Lucie Hochmalová
dobnet
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Pozvánky
Mikulášské zábavy

Mikulášská pro dospělé se uskuteční
na Mořince 7. prosince od 20 hodin
v hostinci U Barchánků, zahraje skupina Harmonie. Tentýž den od 19 hodin můžete zajít na mikulášskou
zábavu také do sokolovny v Hlásné
Třebani, kde zahraje kapela Riviera.

Klanění Jezulátku

Dětský soubor Kukadýlko dvakrát
vystoupí v řevnickém kině s programem Klanění narozenému Jezulátku. Poprvé v pátek 13. prosince
od 19 hodin, podruhé v neděli
15. prosince od 15 hodin.

Cabinet vinšuje

Vánoční koncert dámského pěveckého souboru Cabinet Vinšujem
vám si můžete poslechnout 14. prosince od 18 hodin v zámecké kapli
sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích.

Šansonový recitál

V neděli 15. prosince začíná v 18 hodin v sále řevnického Zámečku šansonový recitál Zlatky Bartoškové
nazvaný Poklona uctivá. Za doprovodu klavíru a houslí zaujme svým
zpěvem natolik, že rádi zapomenete
na předvánoční shon.

—
Předvánoční atmosféru zažijete
na mnoha místech
Mikulášské a předvánoční trhy a setkání jsou v prosinci naplánovány v celém našem okolí.
Tradiční adventní trhy vypuknou
v sobotu 7. prosince od 9 hodin na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích. Skupina Proměny je zahájí svou
novinkou Cesta do Betléma, Los Fotros
osvěží mladistvým a nápaditým pojetím
písní ze svého repertoáru, roztančený
Klíček potěší návštěvníky elánem stejně
jako následující The Villains. Na závěr
vystoupí Slavnostní kapela ZeMě, kterou znáte z řevnických masopustů.
Mikulášské trhy mají 7. prosince
od 10 hodin v Centru Vráž v Černošicích. Můžete zde nakoupit dárky i občerstvení, nebude chybět betlém se

—
—
Mikrochor:
Viktor Preiss
vystavuje u Bímů Rhythmic Choir

Betlémské světlo

Pokud si chcete připálit 24. prosince
betlémské světlo, přijďte mezi 9.
a 11. hodinou na Křižovnické náměstí v Dobřichovicích, kde ho budou rozdávat skauti. Ve Všenorech
to bude možné 23. prosince od 15
do 17 hodin. Pro další místa sledujte
weby obcí nebo Betlemskesvetlo.cz.

Rybova mše

Řevnickým náměstím bude na Štědrý den znovu znít Rybova Česká mše
vánoční. Pod taktovkou sbormistra
a dirigenta Lukáše Prchala se tato
vánoční skladba rozezvučí ve 13 hodin před Modrým domečkem. Sólisty doprovodí sbor Canto Carso.

Koncert ve Všenorech

Předvánoční koncert chystají
1. prosince ve všenorském sále Vladimíra Holana od 19 hodin. Vystoupí Pavel Nechvíle, Milan Vavřínek,
Ondřej Kameš, Marek Novák. Zazní
výběr z díla A. Dvořáka, J. Suka,
J. S. Bacha, E. Griega a O. Respighiho.
www.idobnet.cz

živými zvířaty, hudební vystoupení
Tutte Le Note, divadlo Pohádky z vánočního kabátu, představení žáků
ZUŠ Černošice, zumba s Vendulou Kořínkovou, kouzelník Kravata, ohňová
show a strom splněných přání. Na závěr přijde Mikuláš, čert a anděl.
O týden později, 14. prosince, připravili Dětský vánoční jarmark na zámku
v Dobřichovicích. Od 12 hodin vás tu čekají stánky s vánoční tematikou, projížď
ky na koních, dílničky, skautské pečení
placek na kamnech a pečení vánoček
s Náručí. Vystoupí místní ZUŠ a od 15 hodin divadlo Sto opic s „Adventními koledivy“ s loutkami. Atmosféru stříbrné
neděle zažijete také v neděli 15. prosince
od 16 hodin na návsi v Letech.

Výstava kreseb a ilustrací známého
a vynikajícího herce Viktora Preisse
s názvem Můj svět je k vidění od 15. listopadu v Café galerii Bím. Hodně divadelních a koncertních umělců kreslí
a maluje (namátkou Karel Gott nebo
Ivan Mládek), ale o Viktoru Preissovi
jako kreslíři jste možná zatím neslyšeli. Výstava probíhá do 10. ledna.

Do černošického Club Kina se v úterý 3. prosince vrátí smíšený sbor
Mikrochor s oblíbeným programem
Rhythmic Choir pod vedením sbormistra Lukáše Prchala. Pojmem rhythmic
choir se ve světě označuje sbor, který
provádí populární písně a cappella,
tedy bez doprovodu nástrojů. Od běžného sborového vystoupení se liší především tím, že celý sbor je nazvučený
a doprovázený dvojicí beatboxer plus
vokální basista. V tomto případě to
budou Štěpán Janoušek, basista z vokální skupiny Skety, a Tiny Beat, vícenásobný mistr ČR v beatboxingu.
Uslyšíte písně M. Jacksona, The Queen
či The Beatles a také kabaretní pásmo
písní z filmu Moulin Rouge.

—
Barbora Kolářová zahraje
i v Černošicích
Přijměte pozvání na neopakovatelné
a jedinečné evropské turné Imp in Impulse světoznámé houslistky Barbory
Kolářové, první primášky Notiček,
a amerického skladatele a klavíristy
Pascala Le Boeufa. Koncert se koná 7.
prosince od 18 hodin v Městském sále

v Černošicích. Vystoupí také Pražští
pěvci a Černošická komorní filharmonie. Zaznějí skladby P. Le Boeufa,
G. Bacewicze a M. Ravela. Turné vyvrcholí křtem jejich CD Imp in Impulse 10. prosince v kostele sv. Šimona
a Judy v Praze.
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—
Je úchvatná! vyhrála soutěž ve Vysokém
Divadelní hra s názvem Je úchvatná!
v podání Dobřichovické divadelní společnosti (DDS) vyhrála v říjnu národní
soutěž Krakonošův divadelní podzim
ve Vysokém nad Jizerou a byla nominována na přehlídku Jiráskův Hronov.
Dobřichovičtí
ochotníci
získali
ve Vysokém celkem osm z devíti cen
a byli přímo nominováni na vrchol
amatérského divadelního soutěžení Jiráskův Hronov. Tam se Dobřichovičtí
vypraví příští rok v létě, a to již podruhé – v roce 2018 v Hronově předvedli
komedii Peklo v hotelu Westminster.
Ve Vysokém nad Jizerou se divadelníkům představení velmi podařilo. Kromě ceny za inscenaci vyhrála
„Úchvatná“ cenu za režii a scénu (Alena Říhová), za kostýmy (Lenka Mejstříková), za hlavní role Florence (Eugenie
Koblížková) a Cosmy (Dušan Navařík)
a čestná uznání získaly také úlohy Dorothy (Kateřina Filla Věnečková) a St.
Claira (Ondřej Nováček). Alena Říhová
si pak odnesla cenu Dušana Zakopala.

Foto Petr Koblížek

Režisérka Alena Říhová (vlevo) s Eugenií Koblížkovou při udílení cen
„Všem aktérům chci poděkovat
za velkou práci, píli a disciplínu,
a hlavně za krásný přístup ke všem
zkouškám i představením, které jsme

společně zvládli (dnes už můžeme
hrdě říci) na převelikou jedničku,“
nešetřila slovy chvály režisérka Alena
Říhová.

—
V podhradí Karlštejna oslaví
advent dvakrát

—
Koncerty malých
zpěváčků

Dvě oslavy adventu se budou letos konat v podhradí starobylého Karlštejna.
Na první i poslední adventní neděli je
připraven bohatý program.
Poprvé bude na náměstí před Muzeem betlémů živo v neděli 1. prosince. Počínaje 14. hodinou tu diváky
pobaví kapely Kapičky, Čenkomor,
Ajeto i děti z místní školy a Dvora
Sofie. V 16:30 návštěvníky pozdraví
karlštejnský rychtář, purkrabí hradu
a vrchní karlštejnský sklepmistr. Speciální sváteční program si přichystaly děti z místní školy. Během jejich
společného vystoupení se známým
zpěvákem a obyvatelem Karlštejna
Pavlem Vítkem se rozsvítí nazdobený
vánoční strom.
Druhá oslava Karlštejnského královského adventu se uskuteční o zlaté
neděli 22. prosince. Zahraje staropražská kapela Třehusk, představí se děti
ze střediska volného času Domeček
Hořovice, místní školky a taneční skupina Proměny. Další slavný obyvatel
Karlštejna Pavel Zedníček v roli před-

Prosinec bývá pro dětské pěvecké
sbory ideální dobou k prezentaci výsledků podzimní práce před rodinou,
přáteli a širší veřejností. Stejně to mají
v Tutte Le Note. Jeho koncertní oddělení srdečně zve všechny posluchače
na sobotu 30. listopadu od 13 hodin,
kdy tradičně zpříjemní atmosféru
adventních trhů v 1. patře dobřichovického zámku. Další sobotu, 7. prosince, se představí nejmenší zpěváci,
přípravka Černošice, na dvou místech
„svého“ města: v bývalém městském
úřadě v Riegrově ulici ve Vánočním
domě a ve 13:15 hodin na náměstí
na Vráži. Tam v té době budou mikulášské trhy. Těsně před Vánoci v sobotu 21. prosince od 16 hodin vše dovrší předvánoční koncert v kostele sv.
Martina a Prokopa v Karlíku. Zde se
můžete setkat se všemi zpěváčky a jejich sbormistry i s dalšími pozvanými
hosty pod taktovkou uměleckého vedoucího Martina Vydry.
Dvoustranu připravila
Lucie Hochmalová

Foto Archiv organizátora

sedy poroty vyhlásí výsledky soutěže
o nejlepší vánoční cukroví. Zlatým
hřebem zlaté neděle budou Andělské
hry a 12minutová ohňová show.

dobnet
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Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné
prožití vánočních svátků a v novém roce 2020
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
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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

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

w w w. t e n i s - s k o l a . c z

Olympia Fitness Všenory
SPORTOVNÍ DEN
Neděle 8.prosince 2019 od 13 h

Odpoledne plné pohybu a informací o cvičení, regeneraci a zdravé výživě.

PROGRAM:
Skupinové lekce - TRX, FitBox, kruhový trénink, yoga, spinning a další
Speciální návštěva - držitelka národních rekordů v benchpressu a mrtvých tahů - ukázky a přednášky o správné
technice
Přednáška o zdravé výživě od nutriční terapeutky
Ochutnávka a informace o výživových doplňcích Nutramino, Extrifit, Olimp a Nutrend
informace o procedurách Body Wraps
Soutěže a sauna po celý den

VEŠKERÉ INFORMACE:
WWW.OLYMPIA-WELLNESS.CZ

www.idobnet.cz

Vstupné: 200Kč

Zahrnuje: celodenní vstup do posilovny, na všechny
lekce a přednášky, saunu, prostěradlo, ručník a kávu.
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—
„Gól pomáhá“
na černošickém
ledě
V předvánočním období černošičtí Tygři opět obdarují své fanoušky. V sobotu 14. prosince se po veřejném bruslení v 16 hodin uskuteční zápas A týmu
mužů s Benešovem. Diváci ke každé
vstupence dostanou zdarma svařák
nebo punč. Navíc všichni udělají radost
těm, kteří se na led běžně nedostanou.
Přítomní fanoušci kromě občerstvení obdrží plyšové zvířátko, které při
prvním gólu domácích mohou hodit
na led. Plyšáci pak poputují do místních organizací pracujících s dětmi,
například do školek, družin, dětských
domovů a podobně, kde udělají radost
těm nejmenším. Některou černošickou
organizaci nebo spolek podpoří také
vybrané peníze.
Černošické „áčko“ se inspirovalo

Foto SK Černošice

A tým mužů s fanoušky z dětských týmů
podobnými dobročinnými akcemi
v NHL. Postupně se tento zvyk dostává do Evropy a letos ho fanoušci zažijí
také u Berounky.
Hokejisté by rovněž rádi provedli
během odpoledne organizovaný nábor do registru kostní dřeně. Zápis
trvá jen pár minut a je bezbolestný.
Zájemce vyplní dotazník a podstoupí
odběr, který se provádí ze slin. Jde tak
o pár minut, které v budoucnu mohou
zachránit život.

—

„Pokud už teď víte, že jste ochotni se
do registru dárců zapsat, ozvěte se nám
prostřednictvím FB nebo kontaktů uvedených na našem webu Hokej.sk-cernosice.cz, abychom přibližně věděli, s kolika lidmi můžeme počítat. Zároveň vám
můžeme poslat další důležité informace,
které celou registraci příjemně urychlí.
Přáli bychom si, aby se nás sešlo co nejvíce,“ vyzývají Tygři. Více o dárcovství
najdete na webu Darujzivot.cz v rubrice
Pro dárce, Podmínky vstupu.
(hb)

—

Halová sezona volá

Pátý ročník soutěže Díky, trenére!
vyhlásil na počátku listopadu vítěze.
Skvělé druhé místo vybojovala v silné
konkurenci Olga Kepková, trenérka
ropeskippingového týmu od Berounky Rebels O.K.

S postupujícím podzimem vyjíždějí
atleti ASK Dipoli na sportovní soustředění. Po žactvu ho na přelomu
listopadu a prosince absolvuje mladší kategorie z přípravky, ta starší se
na halovou sezonu připraví od 14.
do 15. prosince v Sušici a 4. a 5. ledna
v Jablonci nad Nisou.
Zmiňovaný klub má v současné
době 500 členů a další atlety stále
přibírá. Trénuje se každý den v týdnu včetně víkendů na mokropeském
oválu od poledních až do pozdních
večerních hodin, o víkendech většinou už od rána. Středeční večerní tréninky jsou určeny pro hobby
sportovce, mimo jiné i z řad rodičů.
Od jara klub počítá s rozšířením tréninků pro „hobbíky“ o další tréninkové časy.

Foto spolek Díky, trenére

Kepková se prosadila mezi 700 trenéry

Zprava David Vinš, Olga Kepková
a Tomáš Hruška
Letošní „měření sil“ bylo velmi vyrovnané. O těch nejlepších rozhodla až
nastavená soutěž. Titul Trenér mládeže
2019 získal David Vinš, lední hokejista
z Vimperka. Za druhou Olgou Kepkovou
skončil třetí basketbalista Tomáš Hruška a čtvrtý šachista Karel Handlíř.
„Holky moje, díky!“ vzkázala Olga
Kepková celému týmu Rebels O.K. Jeho
posledním úspěchem za hranicemi České republiky byla nadílka 17 medailí ze
soutěže Rope Skipping China Open.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v pražské hale na Podvinném mlýně. Zpestřilo ho vystoupení hudební kapely Slza.
V porotě opět usedly významné osobnosti: úspěšná trenérka basketbalu Natalia Hejková, kouč vrcholových sportovců Marian Jelínek nebo metodik pro
trénování dětí a mládeže Zdeněk Vojta.
Na akci se děkovalo všem lidem, kteří
přivádějí děti ke sportování. „Díky, trenére upozorňuje na záslužnou činnost
tisícovek trenérů, která má být společensky oceněna tak, jak by si zasloužila.
Většina trenérů se přitom věnuje dětem
ve svém volném čase a zcela zdarma
s takovým nasazením, jako by to bylo
jejich druhé povolání,“ uvedl iniciátor
a hlavní organizátor Petr Rydl.
Nominace na příští titul odstartují
na počátku roku 2020.

—

Stolní tenis v Zadní Třebani
Klub českých turistů v Zadní Třebani zve na 13. ročník dětského vánočního turnaje Junior Ping-pong Open
2019. Koná se v sobotu 14. prosince
2019 v zadotřebaňském společenském
domě. Prezence je od 12:30 hodin, za-

hájení o půl hodiny později. Turnaj
bude rozdělen do tří kategorií: dívky,
mladší a starší žáci. Všichni účastníci
dostanou malý vánoční dárek, ti nejlepší také medaile, diplomy a věcné
ceny.
dobnet
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Veselé Vánoce
a šťastný
nový rok 2020

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
OTTOMÁNEK

ÚTERÝ – PÁTEK
10:00 – 17:00 hod.
SOBOTA
9:00 – 11:30 hod.
ZLATÁ NEDĚLE
22. 12.
9:00 – 11:30 hod.
INFORMACE

PONDĚLÍ 23. 12.
10:00 – 17:00 hod.
27. – 31. 12.
ZAVŘENO

Zlatnictví
Řevnice

Marie Holečková

Mníšecká 1060
(budova pošty)
Řevnice 252 30
Tel.: 730 503 454

Přijímáme děti již od 2,5 let
NOVINKA

MŠ Ottománek

+ Akreditace MŠMT
+ Plavecký výcvik ve vlastním bazénu
+
+
+

2× týdně v ceně školného
Možnost nepravidelné docházky
Angličtina s českým lektorem
i s rodilým mluvčím 4× týdně
10letá tradice

www.ottomanek.cz

MŠ Ottománek
Střední 2121
Černošice
Pondělí
až pátek
7–17 hodin

603 745 576

OBCHODNÍ
CENTRUM LET Y

PŘIJMU
PRODAVAČKU/
PRODAVAČE

na zkrácený pracovní
úvazek 5 h denně
pro prodejnu v Řevnicích
a Dobřichovicích.
Ideálně starší, příjemný,
spolehlivý a pracovitý člověk.

601 340 791
www.idobnet.cz

Děkujeme za Vaši přízeň
a přejeme Vám
klidné Vánoční svátky!

HOBBYMARKET ESO
Pražská 459, Lety

www.oclety.cz
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—

Vánoční putování
za hvězdami

Foto David Malík

Hvězdárna Žebrák
Jedním ze symbolů Vánoc je i betlémská hvězda. Právě ta dovedla tři krále
do města Betléma, aby se poklonili malému Ježíškovi a předali mu své dary.
Pojďme se proto v posledním letošním
tipu na výlet vydat za hvězdami.
Do vesmíru lze ve středních Čechách
nahlížet na sedmi místech: v Mladé Boleslavi, Benátkách nad Jizerou, ve Vlašimi a Slaném. Z dolního Poberouní je
ale nejjednodušší vydat se do hvězdáren v Sedlčanech, Ondřejově a Žebráku.
Lidová hvězdárna Josefa Sadila nad
Sedlčany na Příbramsku je schovaná
uprostřed lesů. Kořeny amatérské astronomie zde byly zapuštěny před více
než půlstoletím. Tehdy skupina nadšenců pořídila speciální dalekohledy. Astronomický kroužek se pak sešel poprvé
3. července 1956. O několik let později se
jeho členové rozhodli vybudovat hvězdárnu na Cihelném vrchu. Se stavbou
začali v roce 1958. Kolaudace proběhla
o tři roky později. První návštěvníci využili dalekohled 7. června roku 1962.
K hvězdárně se dá nejlépe dojít
pěšky. Díky speciálnímu čočkovému dalekohledu z ní lze pozorovat
veškeré dění na noční obloze. Přímé sledování velkým dalekohledem
vždy doprovází promítání obrázků
objektů. Nechybí ani odborný výklad
či diskuse týkající se nejrůznějších
oborů a témat astronomie. Pro veřejnost jsou vyhrazeny páteční večery,

otevřeno je vždy po setmění. V prosinci a lednu je to od 17 do 20 hodin.
Pro první návštěvu se doporučuje

Praktické informace
Hv ězdá r na Sedlč a n y
Hvezdarna.kdjs-sedlcany.cz
318 822 229
Hv ězdá r na Žebr á k
Hvezdarnazebrak.cz
602 530 515
Hv ězdá r na On dř ejov
Asu.cas.cz/

Foto archiv hvězdárny

Hvězdárna Sedlčany

doba, kdy na obloze svítí Měsíc, nejlépe jako srpek nebo se zřetelným
rozhraním světla a stínu na povrchu.
V zimních a jarních měsících můžete sledovat Krabí mlhovinu v Býku
a Velkou mlhovinu M42 v Orionu.
Observatoř se stříbrnou kopulí se
tyčí také na jižním okraji města Žebrák, a to už od roku 1954. Přesně o 50 let
později obnovilo její činnost Sdružení
Hvězdárna Žebrák. Lidé sem mohou
dorazit nejen na pozorování hvězdné
oblohy, ale také na speciální pořady
pro školy, školky či seniory spojené
s povídáním, audiovizuální prezentací, promítáním aktuální noční oblohy
i pozorováním vesmírných objektů
hvězdářskými dalekohledy. Během
prosince chystá hvězdárna i několik
vánočních akcí. Například na svatého
Mikuláše vánoční program pro děti
i dospělé věnovaný hvězdě betlémské
a zimní obloze. Pokud je dobré počasí,
pozorování hvězd pořádají nad Žebrákem každý první čtvrtek v měsíci.
V novém roce tak připadne na druhý
lednový večer, kdy se koná akce nazvaná Hvězdárna dětem a po ní pozorování noční oblohy v hlavní kopuli.

V Ondřejově
se pokocháte i plastikami

Nejznámější observatoří ve Středočeském kraji je pravděpodobně ta v Ondřejově u Mnichovic. Provozuje ji zde
Astronomický ústav Akademie věd
České republiky. Oproti sedlčanské
a žebrácké hvězdárně je ondřejovská
výrazně starší. V roce 1898 zakoupil
český amatérský astronom Josef Jan
Frič na vrchu Manda těsně nad Ondřejovem pozemek pro stavbu své soukromé observatoře. Toto datum je považováno za okamžik jejího založení.
Průvodci vás v ní aktuálně seznámí
s okolnostmi vzniku, v historické kopuli uvidíte expozici věnovanou jejímu vývoji a řadu zajímavých přístrojů.
Dozvíte se o jejím současném poslání
i významu v astronomickém světě. Celý
rozsáhlý areál je upraven jako park se
vzácnými stromy a s řadou moderních
plastik, do něhož jsou zasazeny secesní
budovy a kopule původní hvězdárny
navržené architektem Josefem Fantou.
Na rozdíl od dvou výše zmiňovaných
hvězdáren ale nenabízí Ondřejov návštěvu během prosince, a tak si budete
muset počkat na jaro, kdy se zde koná
oblíbený den otevřených dveří.
Pavla Nováčková
DOBNET
dobnet12/2019
12/2019
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Italské modely plné
barev a energie

TIP

NA DÁREK

KVĚTINÁŘSTVÍ

Návrhy oděvů i bot šité
na objednávku, digi tisky, vlastní tvorba

DOBŘICHOVICE

rozvoz květin
hrnečky, svícny a jiné drobné
dárkové předměty
kosmetika Salus a Pleva

út: 17–20 h. st: 17–20 h.
čt: 15–20 h. so, ne: 10–16 h.
od 30. 11. SLEVA

30 %

Salon Iveta Blechtová

Anežky České 1118, Dobřichovice

tel.: 731 56 00 86
iveta blechtova

salon Iveta Blechtova

V Zahradách 1084/30 608 863 452
maskovazuzana@hotmail.com

DÁRKOVEÉRY
VOUCH

www.kvetiny-dobrichovice.eu

Bio obchod s kavárnou v Řevnicích

15

SLEVA
%
NA CELÉ BRÝLE

Oční ordinace a optika ŘEVNICE
Herrmannova 120, Řevnice
tel.: 607 030 090

Kupon lze uplatnit pouze jednou.
Slevu z kuponu nelze sčítat
s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2020.

OBUV LÍPOVÁ
DOBŘICHOVICE, ŘEVNICE

široký sortiment dámské,
pánské, dětské i domácí obuvi
kabelky, peněženky, batohy
punčochové zboží,
čepice, rukavice

po-pá 9 – 18 hod
so 9 – 12 hod

Zdravé a veselé Vánoce
Dárky pro vaše blízké a přátele
Nasajte vánoční atmosféru u kávy
a dezertu, bio svařáku, nebo
nad talířem horké polévky.
Zároveň si můžete nakoupit
vše pro vánoční pečení a vaření,
včetně bio masa.
út – pá 9:00 – 17:00 hod.
so 9:00 – 12:00 hod.
www.biorevnice.cz

@biorevnice

Vánoční
dárek

FRANVIN.CZ

Kvalitní alsaská vína
za bezkonkurenční ceny

Napište Ježíškovi
o poukaz do tanečních.
www.creativedance.cz

773 545 030
Komenského 957, Řevnice

www.franvin.cz

JOSEF VRBA

603 507 459
Studio Mandala

Akupunktura
Reflexní terapie
Kvantová terapie
www.studiomandala.cz
www.idobnet.cz

KATKA RÁŽOVÁ

731 147 156
Studio Mandala

Relaxační masáže
Aroma masáž
Masáž spojená
s lávovými kameny
www.studiomandala.cz

Nabízíme dárkové
poukazy na výuku
a výcvik
(+420) 730 147 200
autoskolawerner@email.cz
www.autoskolawerner.cz

TERAPEUTICKÁ JÓGA
PRO ŠŤASTNOU PÁTEŘ
ANATOMICKY SPRÁVNĚ
VEDENÝ POHYB
individuální a profesionální
přístup s prvky fyzioterapie,
úleva od bolesti páteře,
klidná mysl, lehké tělo
Dobřichovice / Praha
775 222 325
lucka@studiomandala.cz
www.studiomandala.cz
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Jak důležité je postavení prstů
u nohou, zvláště pak palce
Trápí vás hallux valgus? Jakmile se palec na noze uklání k ostatním prstům,
jedná se nejen o kosmetickou ale především o funkční vadu. Při této vadě,
takzvaném vbočeném palci, dochází
k úklonu a rotaci palce současně s deformitou prvního metatarzu a jeho hlavice.
Často hrozí operace, ale aktivním přístupem je možné operaci předejít. Za vznik
této deformity může několik faktorů.
Vliv mají i určité vrozené predispozice
jako např. délka prvního metatarzu,
hypermobilita nebo svalová a vazivová
slabost. Velmi negativní přímý vliv má
špatně zvolená obuv – většinou boty
na podpatku nebo boty s úzkou špičkou,
která nedává dostatečný prostor všem
prstům v botě. Další důležitou příčinou
bývá nesprávné postavení chodidla
a jeho špatné zatížení a rozložení váhy,
které zapříčiní pokles příčné či podélné
klenby, což má následně vliv na první
metatarz a jeho kloub.
Pokud se tento problém neřeší včas
ještě v ranném stádiu, tak postupně

dojde ke zřetězení problémů a začne
se měnit postavení také v dalších částech těla – v kotnících, kolenou, kyčlích, pánvi i celé páteři.
Pokud nejsou palec a celé chodidlo
správně funkčně zapojené, tak to má
negativní vliv na rovnováhu a kvalitu
chůze i běhu. S takto nesprávně nastaveným palcem se špatně odrážíte při
chůzi i běhu a nesprávně zatěžujete
i chodidlo. V jedné studii se uvádí, že
vězňům, kteří byli na nucených pracích, byl useknut právě palec, aby nemohli utéct. Běh bez palce je totiž velmi
obtížný až nemožný. Na tomto příkladu
je vidět, jak důležitou funkci palec má.

Co nám tedy při problému
s vbočeným palcem může
pomoci?

Existují různé korektory palce, ne
všechny jsou však zcela vhodné. Je
potřeba je brát spíše jako určitou
a jen částečnou pomůcku. Mnohem
důležitější je začít aktivně pracovat

na správné opoře nohy a svalovém
zapojení palce, chodidla a následně
celé nohy. Správnou aktivací opory
a klenby nohy při cvičení dáváme
signál do centrální nervové soustavy
a dochází tak k postupné změně pohybových vzorců. Cílem tohoto cvičení je znovu aktivovat a posílit svaly
ovlivňující palec a chodidlo. Klenbu
nohy můžeme stimulovat například
zpevněním MP kloubů (klouby mezi
prvním článkem prstu a metatarzální
kůstkou), správně prováděným úchopem nohy (lze trénovat s malými míčky), chůzí po kamíncích, usazováním
palce do správné osy, správným zapojením svalů chodidla a dalšími podpůrnými technikami a cviky.
Důležité je, abychom se svým nohám aktivně věnovali každý den alespoň pár minut, pracovali na aktivně
zapojeném chodidle i klenbě a nosili
pouze takovou obuv, která našim nohám poskytne dostatečný prostor.
www.studiomandala.cz
inzerce

Kosmetický salon
Martina Janoušová

Poukaz
5% sleva
na kurz plavání.
únor až červen 2020
bazén Radotín
Kontakt:

603 174 519 (SMS)
info@betynka.eu

www.betynka.cz

Spotřební zboží
Jelínek
Komenského 124 Řevnice
(na rohu pod hasičárnou)
tel.:

739 019 436

Inspirace
na Vánoce
p
p
p
p

proutěné výrobky
domácí potřeby
domácí med
svíčky

DOBRÉ
CENY
ČESKÉ
ZBOŽÍ

Otevírací doba:
PO – PÁ 8:00 – 17:00
SO 8:00 – 12:00

DÁRKOVÉ POUKAZY
na kosmetické ošetření
v hodnotě 1 000 Kč
k tomu dárek v hodnotě 200 Kč

Vánoční dárky mohou nakoupit na
www.hildegardbraukmann.cz
nebo přímo v salonu
Palackého 453
Dobřichovice

603 172 875

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

OBERMAN
ALARMS
zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX
kamerové systémy
regulace vytápění
automatizace, ovládání
Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571

Inspirace na vánoční dárky
• dárkové poukázky na kosmetické
služby a masáže
• balíčky s kosmetikou
• možnost objednání telefonicky nebo e-mailem,
dodání zásilkovou službou

info@oberman.cz

www.oberman.cz

tel.: 737 258 018 | email: salon@clementti.cz
www.clementti.cz
idobnet
dobnet12/2019
12/2019
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Co se dělo v Jednom stromě
Svatomartinská slavnost
v Jednom stromě

Tentokrát se to svatému Martinovi skoro
povedlo. Na bílém koni přijel jen o den
později, tedy 12. listopadu. Komunitní škole Jeden strom to ale přišlo vhod,
protože tradiční svatomartinskou slavnost uspořádala v pondělí 11. 11. 2019
venku. Provázela ji tak zima, ale nikoli
sníh a déšť. Děti a rodiče mohli společně zhlédnout představení o svatém
Martinovi v podání divadla Pruhované panenky, napéct povidlové rohlíčky
a vydat se s průvodem světel na pozemek k řece, kde na ně čekalo rozdávání
polévky a návštěva až z dalekého Tibetu
se svými zpěvy. Připomínka svátku svatého Martina má pro nás v období podzimu a s blížícím se adventem důležitý význam. Změny v přírodě, chlad i ubývání
světla nás vedou k vnitřnímu zklidnění.
Obracíme svou mysl sami k sobě a často rozjímáme. Je to období, kdy bychom
měli zaměřit pozornost na všechny blízké a potřebné, stejně jako to udělal svatý
Martin. Učíme děti v tomto čase chápat
slova soucit, empatie, pomoc a podpora.
Naučit se nelitovat, ale vyjádřit v pravý
okamžik skutkem, že cítíme potřebu
sdílet a podat pomocnou ruku tomu, kdo
to potřebuje, je umění, které si v tomto
období dovolujeme osvojovat. U nás je
takovým skutkem rozdělení se o svatomartinský rohlík a podání misky s polévkou. Může se to zdát málo, ale pro nás
to má symbolický a rituální význam.
Zkuste si takové rituály do života s dětmi také vnést a nejen v čase adventu
někoho obdarujte nebo se s ním podělte
o kus „vašeho rohlíku“. Děkujeme.

Pedagogická fakulta v LMŠ
Na dvorečku

Již druhý rok je LMŠ Na dvorečku fakultní školou Pedagogické fakulty UK. Co to
pro nás znamená? Vedeme na praxi studenty oboru předškolní pedagogika, andragogika a školský management, kteří
se o fungování lesních mateřských škol
aktivně zajímají. Listopad a březen se
tak stávají měsíci, kdy k nám na náhled,
pedagogickou a manažerskou praxi přijíždějí studenti, aby si rozšiřovali svoje
obzory. Nejinak tomu bylo i letos. A tak
nás v polovině listopadu bylo „na dvorečku“ o trochu víc. Je pro nás ctí být
průvodcem nejen dětem, ale i dospělým,
kteří mají chuť poznávat nové, získávat
informace a šířit povědomí o lesních
mateřských školách dál.

Vzděláváme nejen děti,
ale i dospělé

Další vzdělávání pedagogických pracovníků i rodičů je nedílnou součástí nabídky služeb organizace Jeden
strom, z. ú. V letošním školním roce
jsme zvládli pedagogům a rodičům
nabídnout kurz první pomoci, přírodovědné exkurze, trénink mindfulness I,
přednášku Výchova holek nebo třeba
Bezpečí na internetu s držitelem Křišťálové lupy, publicistou Danielem Dočekalem. Čekají nás další přírodovědné
exkurze, trénink mindfulness II, přednáška doc. Kmentové na téma logoprevence aj. Pokud vás vzdělávání zajímá,
sledujte naše webové stránky www.
jedenstrom.cz . V kalendáři najdete víc.
Mgr. Alena Laláková

∞ Hledáte školu pro svoje dítko, které půjde do 1. třídy? Nebo ho ta stávající už
nebaví? Chcete změnu hned, nebo až od dalšího školního roku?
Právě vás zveme 14. 1. od 17:00 na setkání do Komunitního centra Jeden strom,
Karlštejnská 253, Černošice. Zde se dozvíte víc! V lednu se také můžete těšit na dny
otevřeného vyučování. Sledujte www.jedenstrom.cz.

inzerce

V N A B Í D C E TA K É P R A Č K Y, S U Š I Č K Y, C H L A D N I Č K Y, S P O R Á K Y, a t d . . .
www.idobnet.cz
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Povinná školní docházka
začala na svatého Mikuláše
Prosinec bývá pro děti nejoblíbenějším měsícem roku. Těší se na sněhovou i štědrovečerní nadílku a příchod
svatého muže. Možná ale netuší, že
právě na svátek svatého Mikuláše
roku 1774 císařovna Marie Terezie položila základní kámen pro povinnou
školní docházku. Tu nakonec uvedl
do praxe až říšský školský zákon, který začal platit před 150 lety.
V polovině 18. století bylo školství
podle historiků v poměrně neutěšeném stavu. Výraznou změnu přineslo
přijetí Všeobecného školního řádu,
který vydala Marie Terezie 6. prosince 1774. Celý název historického výnosu zněl Všeobecný školní řád pro
německé normální, hlavní a triviální
školy ve všech c. k. dědičných zemích.
„Rádi bychom viděli, kdyby rodičové
svých dětí ve věku šesti až dvanácti let
do škol posílali,“ pravila v něm císařovna. Její reforma je pro naše školství
považována za nejvýraznější a nejzásadnější. Podstatným způsobem změnila systém v celé tehdejší rakouské
monarchii.

Foto Pavla Nováčková

Replika školní třídy z přelomu 19. a 20. století byla před lety k vidění
v Městském muzeu Javorník.

O co panovnici vlastně šlo?

„Reagovala v podstatě na ekonomickou
nutnost a potřebnost, kterou s sebou
přinášel postupný odklon od feudálního uspořádání výroby a její přesun
do manufakturní a strojové podoby.
Složitější a náročnější výrobní postupy
předpokládaly a vyžadovaly již pracovníky alespoň se základním vzděláním,“ vysvětluje historik František
Morkes, který se specializuje na dějiny
českého školství v 19. a 20. století.
Základem tereziánské školské reformy bylo vybudování sítě veřejných
škol. Do té doby v monarchii fungovaly
jen univerzity, gymnázia a partikulární městské školy. Základem mělo být
zřízení škol ve všech farních obcích,
menší města a všechny vsi s farou měly
mít jednotřídní nebo dvoutřídní školy
triviální. Název dostaly podle tří základních výukových předmětů, tzv.
trivia: čtení, psaní a počtů. Všeobecný školní řád je obecně vnímán jako
předpis, který v našich zemích zavedl

Foto Archiv

povinnou šestiletou školní docházku.
A to i přesto, že Marie Terezie povinnou
docházku v řádu striktně nenařizovala. Historik František Morkes k tomu
říká: „Pokud si klademe otázku, zda vydání Všeobecného školního řádu v roce
1774 bylo počátkem povinné školní docházky, je možno na otázku odpovědět
kladně. Úřady sice tuto docházku ještě
striktně z objektivních důvodů nevyžadovaly, ale veškerá jejich opatření
byla směrována k tomu, aby se počty
dětí chodících do škol soustavně zvyšovaly.“ Současně ale připouští, že přání
císařovny bylo v absolutistické monarchii zcela rovnocenné zákonu.

Učili i vojáci

Důvod, proč docházka ještě nebyla povinná, byl čistě praktický: habsburská
monarchie měla velký nedostatek škol

i učitelů. Ti navíc tehdy nebyli příliš
vzdělaní. Často šlo o vysloužilé vojáky
a jejich plat byl nízký. Učilo se hlavně
přes zimu, protože jindy musely děti
pomáhat na poli.
Prvotním a základním úkolem Všeobecného školního řádu tak bylo vybudování systému škol, do nichž by děti
mohly chodit. Úřady automaticky počítaly s tím, že množství školáků bude
postupně narůstat a docházku dětí viděly jako perspektivní cíl. Proto v prvních letech po vydání řádu nijak tvrdě
docházku dětí do škol nevyžadovaly,
ale omezovaly se spíše na evidenci dětí
v příslušném věku a na sledování postupného rozšiřování počtu i kapacity
škol. Vytvářely podmínky pro to, aby
kvantum školáků soustavně stoupalo.
Povinnou školní docházku v délce
osmi let definitivně a jasně stanovil
školský zákon z roku 1869. Ten také
určil sankce pro rodiče, kteří na pravidelné vzdělávání svých dětí příliš nedbali. Hrozily jim pokuty, ale i pobyt
za mřížemi. Zákon z roku 1869 platil
s drobnějšími úpravami až do přijetí
zákona o jednotné škole v roce 1948,
který představoval zlom v systému
školství.
Pavla Nováčková
dobnet
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o vánočního kapra

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to
nejpozději do 18. prosince 2019. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.
Cena pro vylosovaného výherce je vánoční kapr. Cenu věnují Sádky Lety.
Vylosovanými luštiteli křížovky z listopadového vydání jsou: Miroslav Černý, Řevnice, Jaroslav Matoušek, Zadní Třebaň, a Kučerovi
z Karlíka. Každý z vylosovaných získává limitovanou čokoládu, vydanou ke 30. výročí listopadové revoluce.

Ceny věnovala paní Michaela Dohnálková, Míšina čokoláda.
Tajenka z minulého čísla: Černý lanýž.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 12/2019, jinak cena propadá. Děkujeme.

Křížovku připravil Pavel Havlíček
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VÁNOČNÍ

PLES
14. 12. | 19:00 – 23:00 hod.
TJ SOKOL RADOTÍN

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

přijme na pozici:

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

PRACOVNÍK
VÝKUPU OBALŮ
možné na plný i zkrácený úvazek

všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:00
Volejte: 777 999 644 • www.creativedance.cz

Tel. 777

661 111, 608 777 977 po 14. hodině

dobnet

12/2019

24 — INZERCE

Internet Dolní Berounky

Hlásná a Zadní Třebaň,
Podbrdy a Vonoklasy

NOVĚ
až

50

Mbps

Kontaktujte nás!

Zvolte si internetový tarif a ušetřete
Vyberte si 100% slevu během prvních 3 měsíců provozu.

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

www.dobnet.cz

DOBNET Zajíc

DOBNET Puma

DOBNET Sokol

Rychlé připojení pro plynulou práci
s internetem

Stabilní a rychlé připojení
pro náročné uživatele

Nejrychlejší připojení
(ve vybraných lokalitách)

Rychlost 20 Mbps

Rychlost 50 Mbps

Rychlost 80 Mbps

390 Kč
Tady je naše nabídka:

www.idobnet.cz

490 Kč

590 Kč

První 3 měsíce provozu se 100% slevou | připojovací poplatek 1 490 Kč | bez závazku

