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rok 2020? 6
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Kovařina
je dřina 10

Přihlašování na
II. pololetí již spuštěno!
Atletika Dobřichovice a Černošice
www.askdipoli.cz
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Za bílými rozhledy
na Sněžku 17
Jdeme za vámi.
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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

SLAVNOSTI MORANY | 7. ročník | 28. března 2020 | letos v Dobřichovicích

Soutěž
o nejkrásnější
Moranu z obcí Dolní Berounky
| Jste škola, školka, spolek, nebo jen parta kreativních lidí, kteří rádi tvoří?
| Máte rádi lidové tradice a rádi se bavíte?
| Jste z regionu Dolní Berounky nebo nejbližšího okolí?

POKUD ANO

a máte chuť, přihlaste se, vytvořte krásnou Moranu,
prezentujte ji a vyhrajte pohár a věcné ceny.
Více informací na tel.:

605 205 755

Srdečně zvou
DOBNET, z.s., Balonklub Karlštejn a město Dobřichovice

www.idobnet.cz

www.idobnet.cz
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Petrové Pavel a Král
budou přednášet
o bezpečnosti
Beseda o zahraniční politice, bezpečnosti a obraně s významnými osobnostmi
se koná ve čtvrtek 16. ledna od 18 hodin
v Řevnicích. Do nových prostor Meandru,
který je součástí komplexu Corso, zavítají Petr Pavel, armádní generál v. v. a Petr
Kolář, předseda spolku „Občané pro“, bývalý velvyslanec ČR v USA a v Rusku.

—
Berounští chlupáči
slaví dvacetiny!
Medvědí bratři v Berouně mají v lednu
dvacáté narozeniny. Kromě tradiční
oslavy letos město připravilo pro jejich
fanoušky a příznivce limitovanou edici
hrnečků z dílny Magdaleny Součkové
s obrázkem všech tří brášků Matěje, Vojty a Kuby. K dostání bude i sada pamětních pohlednic. Na deseti fotografiích si
můžete připomenout nejen malá medvíďata, ale i jak šel čas v berounském medvědáriu na Městské hoře.

Foto město Beroun

Vzpomínkové dárkové předměty zakoupíte na narozeninové oslavě. Koná se
13. ledna ve 13 hodin na Městské hoře,
již tradičně za účasti režiséra Václava
Chaloupka. Ten zde také podepíše nové
kartičky.

—
Pro doklady nově
i do Černošic
Nechat si zhotovit občanský průkaz či
cestovní pas je nově možné i v Černošicích. Agendu dělá matrika v nové budově radnice v Karlštejnské ulici.
Dosud museli zájemci o nový doklad
cestovat do pobočky v Podskalské ulici
nebo na jiné městské úřady s přenesenou působností.

Foto Vladislav Skala

—

Notičky zazářily s populární houslistkou
Světoznámá houslistka Barbora Kolářová pokřtila své nové cédéčko Imp in
Impulse na adventním koncertu dětské
lidové muziky Notičky. Kmotrem jí byl
americký skladatel Pascal Le Boeuf.
Hudební zážitek se odehrál v pražském
kostele sv. Šimona a Judy krátce před Vánoci. Spojení Barbory Kolářové s Notičkami je nasnadě – byla první primáškou
souboru. „Je to pro mě neuvěřitelná čest,
protože jsem s Notičkami hrála deset let,“
řekla sympatická houslistka.
„Na koncert jsme se připravovali
od léta. Je tu 55 dětí,“ prozradila vedoucí souboru Lenka Kolářová a dodala:
„Máme známé, ale také spoustu nových

koled i bulharský tanec. A výjimečné je
i vystoupení Barbory Kolářové.“
„Nejvíce na nás působí místní atmosféra a přicházející Vánoce. Každý koncert je pro náš něčím výjimečný,“ shodli
se členové Notiček Natálie Němečková
a Miroslav Frýdl.
Co nemilého se stalo před samotným
vystoupením, jaká jsou přání do nového roku či jak se pracovně propojili česká houslistka a americký skladatel, se
mimo jiné dozvíte v reportáži Dobnet TV
na webu iDobnet.cz v rubrice Videa.

—

—

Pediatrička začala
ordinovat od ledna

Do tance ve stylu
Pomády

Nová dětská lékařka v Řevnicích ordinuje
s příchodem nového roku. Najdete ji v ordinaci v Sádecké ulici, první měsíc roku
ještě pod hlavičkou společnosti ResTrial.
Péči o děti zajišťuje MUDr. Eliška Kopelentová. Naplno i se zdravotní sestrou začne fungovat od února, navíc v nových ordinačních hodinách. Město pro tyto účely
uvolnilo ze svého rozpočtu 110 tisíc korun na pokrytí nákladů na pronájem ordinace, přislíbilo i pomoc s ubytováním.

iDOBNET.cz #Videa

Sokolský ples v Letech si už získal své
pevné místo mezi tanečními událostmi
v našem regionu. Na jeho pátý ročník
se můžete těšit 15. února 2020 od 19:30
v sále U Kafků. Letos se zábava ponese
v duchu filmu Pomáda, máte tedy ještě dost času vyladit svůj outfit. K tanci
a poslechu zahraje osvědčená kapela
The Blue Moon, na místě bude i tombola a taneční překvapení. Akci podpořila
obec Lety a místní Sokol.
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Třetí ročník Memoriálu Davida Laciny ml.
se uskutečnil 18. prosince 2019 v řevnickém Sportcentru. Zúčastnění tak opět uctili památku Davida Laciny ml., žáka místní
základní školy a vášnivého fotbalisty, který předčasně zemřel 18. prosince 2016.
Velký putovní pohár tentokrát vybojovalo družstvo Futsalu Dobřichovice pod
vedením Jaroslava Pešiceho a Marcela
Suchomela. Připomeňme, že první rok
byl nejúspěšnější pro tým z Černošic,
druhý pak pro fotbalisty ze ZŠ Radotín.
Pořadatelky akce Jarka Vyletová
a Lenka Dvořáková byly s letošním ročníkem velmi spokojené: „Vše proběhlo
v duchu fair play a všichni účastníci
si kromě mnoha ocenění odnesli snad
i příjemnou vzpomínku na sportem strá-

Foto Tomáš Chabera

—
Memoriál Davida
Laciny ovládli
Dobřichovičtí

Vítězné družstvo Futsalu Dobřichovice.

vené dopoledne i zamyšlení, proč se memoriál pravidelně pořádá. Děkujeme našim podporovatelům a těšíme se na další
ročník v roce 2020.“
David Lacina ml. reprezentoval Slavoj
Řevnice. Fotbalový memoriál byl na popud kamarádů a spolužáků zorganizo-

—

SLAVNOSTI
MORANY
28. března

13:00 až 18:00

Dobřichovice
U LÁVKY

Foto Jakub Holovský

—

Koledníky Tříkrálové sbírky jsme
potkali také na počátku roku 2020.
Do zapečetěných kasiček lidé přispívali
na pomoc těm, kteří se z různých důvodů
ocitli v tíživé životní situaci. V našem
regionu se sbírky ujala Farní charita
Řevnice. Na snímku je trojice, která
putovala Dobřichovicemi.
www.idobnet.cz

ván poprvé v roce 2017. Konal se právě
v řevnickém Sportcentru. V průběhu se
ho zúčastnila družstva základních škol
z našeho regionu, konkrétně z Mníšku pod Brdy, Černošic, Radotína, Litně,
Rudné, Všenor, ale i týmy Slavoje Řevnice a Futsalu Dobřichovice.
(tch)

Hlásná mění vizuální styl i zpravodaj
S novým vizuálním stylem i grafikou
obecního zpravodaje vstupuje do roku
2020 Hlásná Třebaň. Dosud byly podle
vedení obce tiskové materiály nesourodé a nepřehledné.
Autorem nového stylu je grafický designér Michal Ocilka, jehož návrh zvítězil v konkurenci dalších tří uchazečů. „Obec se tak chce prezentovat jako
moderní a příjemné místo k životu.
Jednotný vizuální styl využijeme ke ko-

munikaci směrem k našim obyvatelům,
k partnerům i turistům,“ uvedl starosta
Tomáš Snopek s tím, že nové logo navazuje na obecní heraldický symbol.
„Nový styl si pohrává s barvami vycházejícími z okolí Třebaně. Promítají se
v něm barvy domů, lesů, polí, řeky Berounky apod., a to v různých ročních obdobích,“
uvedl starosta. Obec tak má nově k dispozici nejen logo, ale také například vzory
na plakáty, vizitky či hlavičkový papír.

—

—

Z obcí mizí
telefonní budky

Badatelka představí
„jubilejní“ Babičku

Kvůli výraznému poklesu zájmu obyvatel o telefonní budky je jejich provozovatel, operátor O2, postupně stahuje z obcí
a měst. Během prosince například zmizela budka před hotelem Slánka v Černošicích.
Pokud pojedete do Berouna, už
nenarazíte na dvě telefonní budky
na Husově náměstí. Provozovatel je
demontoval na etapy. Nejdříve odstranil kabinu s telefonním automatem
a poté hovornu.
Do konce roku 2019 se měly zrušit
všechny veřejné automaty, mimo ty, které musí povinně zůstat v obcích do 200
obyvatel.

Zajímavá přednáška na téma Babička
Boženy Němcové se v sobotu 25. ledna uskuteční v Dobřichovicích. Začíná
v 16 hodin v místním sále MUDr. Fürsta.
Pořadatelé tak chtějí připomenout 200.
výročí narození spisovatelky Boženy
Němcové, které připadá na 4. února 1820.
Dlouholetá sběratelka a badatelka Marta
Zemanová z nedaleké Řitky posluchače
seznámí s literárními postavami knihy
a jejich skutečnými osudy i s historií vydávání tohoto díla za uplynulých 165 let.
Současně představí svoji čerstvě vydanou, doslova „jubilejní“ Babičku, doplněnou rodokmenem rodiny a autorským
textem o skutečné babičce.
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Keramika pro děti i dospělé
Baví vás tvořit? Chtěli byste zkusit keramiku? Ideální
příležitost vám nabízí pod hlavičkou SVČ Všenory
Mgr. Radoslava Vrabcová. Její oblíbené kurzy se konají
v příjemném prostředí ZŠ Dobřichovice v ulici 5. května 40.
Kurzy keramiky pro děti i dospělé pořádá Mgr. Radoslava Vrabcová již více než
20 let. Jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé v každém věku. Zájemci se naučí pracovat s hlínou a mohou si zkusit
nejrůznější výtvarné techniky. Můžete
si keramiku vyzkoušet i jednorázově
– již během čtyř vyučovacích hodin si
lze vytvořit a naglazovat svůj vlastní
výrobek.
Uděláte si výtvory podle vzoru nebo
zapojíte svou fantazii. V dílně vzniklo již mnoho krásných věcí, například
dekorativní nádobí (hrnečky, konvice,
talíře), nejrůznější zvířata, od ptáků
přes ryby až po kočky, postavy a figurky
všech velikostí a také svícny či zahradní
doplňky. Samozřejmostí je tvorba podle

aktuální doby, v adventním čase jsme si
vytvořili krásné vánoční stromečky (viz
foto), na jaře nás čekají velikonoční dekorace.

Dárkové poukazy

Pokud chcete udělat radost svým blízkým, věnujte jim dárkový poukaz na zboží nebo na keramický kurz.

Přihlášky:

r.vrabcova@gmail.com
info@keramikarv.cz
tel. 721 843 006
Keramická dílna
Radoslavy Vrabcové
Jiráskova 378, 252 29 Dobřichovice

inzerce

ZÁMEČNICKÁ
POHOTOVOST

Kosmetický salon
Martina Janoušová

Hypoalergenní kosmetika
bez parfemace a alergenů.

Lubomír Ryšavý
Otevírání aut, bytů, montáž
zámků, výroba klíčů dle zámku

603 172 875

602 225 585
777 555 825

Palackého 453, Dobřichovice
e-mail: marjan@centrum.cz

rysavy.l@seznam.cz

www.hildegardbraukmann.cz

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

OBERMAN
ALARMS

Vyhledání geopatogenních zón,
které ovlivňují Vaše zdraví.
Vyhledání a zaměření
pramenů vod
vč. doporučení vrtače.
Pomoc při řešení civilizačních
chorob, chronických
i psychických problémů.

Pavel Vojkůvka

777 751 724

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

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz
dobnet
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Co nám přinese rok 2020?
Na každém konci je hezké, že něco nového začíná…
Máme tu nový rok s krásnými dvěma dvacítkami.
Bude dobrý? Co nás všechny čeká a jaké věci se
chystají v obcích okolo nás? Pojďme si teď nastávající
rok představit z několika možných úhlů.

Co nám o novém roce
napovídá řeč čísel?
Podle numerologie bude dvojkový
rok přát navazování vztahů a lepší
komunikaci ve všech oblastech. Měli
bychom věnovat čas regeneraci, koníčkům, odpočinku, prostě sami sobě.
Rok 2020 by nám také měl pomoci
přijmout změny, pokud je sami budeme chtít. Důležité bude i to, abychom
mohli vyjádřit svou volbu a rozhodnutí, a ne stále jen něco muset. Můžeme
tedy zpomalit a rozhodovat se, co
a s kým budeme dělat.
Vzhledem k tomu, že součet dvou
dvojek je čtyři, bude to i rok vhodný
pro seznamování a cestování. Protože
čtyřka není jednoduché číslo, může se
stát, že se něco úplně zničí, aby mohlo
vzniknout něco lepšího.
www.idobnet.cz

Co znamenají dvě dvojky
a dvě nuly v letopočtu?
Pokud si nebudeme všímat postavení
planet, jež by vypovědělo ještě něco
navíc, a zůstaneme jenom u čísel, je to
jednoduché.
Na rozdíl od roku, který máme konečně za sebou, se trochu uklidní situace, atmosféra nebude tak bojovná, řekla bych.
Dvojky slibují, že rok 2020 bude přát
emocím. Možná, že někomu zase bude
chybět podíl rozumu, projevujícího se až
dosud. Rozum ne jako vytváření rozumných věcí, ale rozum jako břitký meč.
Rok, do něhož vstupujeme, je poněkud vláčný a emocím nakloněný. Půjde
lehčeji mluvit o citech, projevovat je.
Lidé budou snáze řešit svoje problémy
a budou mít k sobě blíž. Dokážou více
naslouchat svému vnitřnímu hlasu, vžít
se lépe do druhého. Atmosféra podpoří
pomoc druhému, ohled na druhého.

Když čísla sečteme dohromady, dostaneme čtyřku. Jaké je čtyřka číslo?

Most přes Berounku z Letů do Řevnic.

Jaký bude nový rok 2020, záleží samozřejmě hlavně na každém z nás, na našich schopnostech, zkušenostech, vztazích a na tom, jak si svůj život zařídíme.

a chtivému materialistovi, ale jen těm,
kteří dokážou v tichu být a naslouchat
sobě. V našem nitru, tam to všechno je.

Pokud jde o zdraví, čtyřka je jeho základem. Dejme si pozor na ledviny, plíce,
močový měchýř, střeva, pohybový aparát
včetně páteře, krev a lymfu. Pečovat o své
zdraví je v tomto roce opravdu důležité.

Atmosféra nebude bojovná

Další zajímavosti o novém roce nám sdělila Magdalena Stříbrná, která se dlouhodobě zabývá numerologií.

Stává se jen jednou za sto let, že v letopočtu jsou dvě stejná čísla, teď nás
čeká rok 2020. Je to číslo pozitivní,
nebo negativní?
Nic na světě není ani pozitivní, ani
negativní. Všechno je jen otázka našeho
pohledu, našeho přístupu. A tím více to
platí v numerologii, která má vypovídat
něco o příštím letopočtu. Numerologie
je jenom jeden korálek náhrdelníku.
Myslím tím, když chceme vnímat svět
z jeho „skryté strany“, ze strany tak
trochu ve stínu, která se neukazuje a nenabízí každému hlučnému, mlsnému

Čtyřka také bude v nastávajícím roce
hrát svou roli, neboť je to číslo praktické
a věcné. To nám trochu ulehčí řešení
materiální stránky vztahů. Ale zároveň
nás povede v přesnosti a odpovědnosti.

Někde jsem četla, že tento rok bude
rokem dvojic. Je to pravda?
Rokem dvojic tento rok nebude, to samozřejmě není tak jednoduché, ale jak
jsem řekla, bude snazší druhého člověka
pochopit, a nemusí to být samozřejmě
jen partner. Pochopit svého bližního.

Co všechno nás v novém roce čeká?
Přinese nám něco úplně nového?
Nic nového pod sluncem není, jak říkali
staří mudrci, takže na to nedovedu
odpovědět.

Čeho bychom se měli vyvarovat?
Zvláště v roce, který nás svádí k emocím,
bychom se měli vyvarovat toho, abychom
věřili všemu, co nám ukazuje pouhý
povrch věcí. Tento rok nabízí různá smíření a pochopení, ale zároveň bychom
měli používat vedle intuice i rozum.
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Bude se budovat i opravovat
1

Co většího plánujete
v obci v roce 2020?

vaši obec nějaké
2 Čeká
významné výročí?
byste si přál/a pro
3 Co
obec v novém roce?

Tomáš Smrčka, starosta Řevnic:

Významnými projekty pro rok 2020
jsou rekonstrukce dvou objektů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Jedná se
o budovu úřadu s vestavbou nového zá1

zemí pro městskou policii do podkroví
a budovu číslo 27, kde má město byty pro
učitele. Také bude vestavěno podkroví
s dvěma novými byty. Postavíme novou
lávku v Havlíčkových sadech místo stávající, která technicky dožila. Dalšími
akcemi jsou investice do úpraven vody
(nové technologie) a dokončení druhé
etapy rekonstrukce obřadní smuteční
síně na hřbitově.
2 Žádné významné výročí obce v roce
2020 není.
3 Pokračování další modernizace města, schválení nového územního plánu,
a především dobrou atmosféru bez zbytečných svárů a závisti. A spoluobčanům hodně zdraví a šťastný život.

Barbora Tesařová,
starostka Letů:

V roce 2020 musíme dokončit stavbu
druhé budovy mateřské školy, aby byla
pro děti připravena k 1. září 2020. Pevně
doufám, že kolaudaci stihneme a nová
školka se bude dětem i jejich rodičům líbit. Již nyní sháníme nové tváře do týmu
učitelek a dáváme dohromady koncepci
mateřské školy, která by měla být blíže
přírodě, stejně jako školní zahrada, jež
by také měla být v příštím roce realizována. S tím souvisí rozšíření silnice
II/116 v oblasti MŠ a budoucí ZŠ. Mělo by
1

se realizovat od března do května a přinese dopravní omezení při cestě z Letů
na Karlštejn, případně na Mořinu.
Rádi bychom konečně opravili povrch komunikací Kejnská a V Kanadě
ve spolupráci s Řevnicemi, případně
doplnili povrch ulice V Průhonu. Letos
se Lety také více zazelenají, zahájíme
výsadbu keřů a stromů kolem ulic Pražská a Karlštejnská. Projekt byl poměrně
náročný na přípravu, znamenalo to převést všechny pozemky pod plánovanými
plochami výsadby z majetku Středočeského kraje do majetku obce Lety. Trvalo
to více než deset měsíců.
2 V příštím roce žádné významné výročí neregistruji. Budeme se připravovat
na rok 2021, kdy sokolové oslaví 100 let
od založení a naši hasiči 125 let, takže
přípravy musí být důkladné, aby oslavy
stály za to.
3 Naší obci přeji, aby pokračovala dobrá spolupráce mezi zastupiteli a vysoké pracovní tempo našeho úřadu, kde
máme skvělé paní úřednice. Vážím si
práce všech spolků, které organizují
spoustu sportovních a kulturních akcí
během celého roku! Všichni se snažíme o to, aby naše obec byla příjemným
domovem pro naše obyvatele, aby lidé
byli na Lety hrdí a rádi se ze svých cest

nalizace pro lokalitu Benátky a v případě získání dotace vodovod v lokalitě
Brunšov a nákup budovy kulturního
domu u bývalého hotelu Zdenka i jeho
následnou rekonstrukci. Rok 2020 bude
ve Všenorech rokem zavádění nového
systému odpadového hospodářství. Občané, kteří si zažádali, dostanou od obce
nové nádoby 240 litrů na tříděný odpad:
plast, papír. Svoz SKO bude probíhat jednou za 14 dní, svoz plastu a papíru jednou za měsíc.
Jedním z nejdůležitějších úkolů je
tvorba nového územního plánu. V současné době byl veřejnou vyhláškou
zveřejněn jeho návrh. A pro lepší komunikaci s občany připravujeme i nové
webové stránky obce. Velkou pozornost
věnujeme jednání s Českou poštou, stávající provozovatel Pošty partner končí

Zajímavé události
roku 2020

Co nás v novém roce čeká?
• 14 státních svátků – dvanáct
z nich připadá na pracovní dny,
můžeme se těšit na šest prodloužených víkendů

vraceli domů. Aby obec byla bezpečná,
čistá, aktivní a veselá, a mohli jsme tak
nadále vytvářet příjemné místo pro život. Všem pevné zdraví a notnou dávku
štěstí nejen v roce 2020!

Lenka Nejedlíková,
starostka Všenor:

Z hlediska investic pro obec Všenory
jsme zařadili do rozpočtu na rok 2020
několik akcí. Chceme požádat o přidělení dotací na přístavbu tělocvičny školy,
vodovod na Brunšově a opravu fasády
kaple sv. Jana Křtitele. Jsme také připraveni realizovat projekt vodovodu a ka1

• Mnoho sportovních událostí
– největší z nich bude letní olympiáda v Tokiu, dále mistrovství Evropy ve fotbale, které se bude konat
ve dvanácti evropských městech
za účasti českých fotbalistů, čeští
hokejisté budou hrát na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku
• Volby do krajských zastupitelstev – volit budeme na podzim také
do části senátu
• Hudební lahůdky – v Česku vystoupí světové hvězdy, například
The Kelly Family, Céline Dion, Eric
Clapton, Kiss, Guns’n’Roses nebo
Green Day
• Rok Komenského – uplyne 430
let od jeho narození, na Pražském
hradě bude výstava Comenius
Zdroj numerologie: spektrumzdravi.cz, idnes.cz

dobnet

1/2020

8 — INZERCE

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů
natírání a práce ve výškách
práce s plošinou
Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
OTTOMÁNEK

Zahoďte své starosti, nabízím:








Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz

www.idobnet.cz

INFORMACE

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
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Přání osobností
našeho regionu
Věříte, že rok 2020 bude jiný než
ty předchozí? Jsou podle vás čísla
2020 magická? Co byste popřál/a
čtenářům?

ke konci května 2020. Naším cílem
je zajistit dostupnost této služby občanům buď tím, že ji bude provozovat přímo obec, nebo podporou některého místního podnikatelského
subjektu. V kulturní oblasti bychom
rádi podporovali akce, které již tradičně patří do života obyvatel, jako
je Jablkobraní, masopust, koncerty
vážné hudby.
2 Ne.
3 Všenorům přejeme do roku 2020
klid a vzájemné porozumění, aby se
nám všem v nich krásně žilo a společně jsme si vytvořili příjemné prostředí pro naše domovy. S tím souvisí
například nový systém odpadového
hospodářství, větší dostupnost služeb, zklidnění dopravy v naší obci.
Bohužel zde se nepodařilo dosáhnout
žádného významného pokroku, intenzita dopravy neustále stoupá, a to
včetně průjezdu nákladních vozidel.
Můžeme jen doufat, že se v budoucnosti najde řešení obchvatu, a tím se
podstatná část dopravy odvede.

Filip Kořínek, starosta
Černošic:

Poté, co jsme v roce 2019 dokončili radnici, školku, školu a sportovní areál, plánujeme v příštím roce
návrat k rekonstrukcím místních
komunikací. Vedle toho také dokončíme již započatou rekultivaci staré
skládky. Připraveny máme i menší
projekty, např. na vybudování polopodzemních kontejnerů na tříděný
odpad, modernizaci některých prvků vodovodu a kanalizace, rekonstrukci veřejného osvětlení apod.
A budeme připravovat další projekty, např. nový hřbitov, skatepark
a využití některých budov a pozemků města, které se uvolnily po otevření nové radnice.
2 Desáté výročí vstupu Černošic
mezi transparentní, otevřená města.
1

Aby se nám v Černošicích dařilo
aspoň tak jako doposud.
3

Filip Kaštánek, starosta Litně:

V roce 2020 dokončíme přestavbu bývalého učňovského střediska
na základní školu. Vzniká zde osm
nových tříd pro 1. stupeň, tělocvična se šatnami, venkovní sportoviště,
kuchyně a jídelna. Plánujeme digitalizaci liteňského kina, kde opět promítáme od července 2019. Mimochodem, přijďte, jste zváni.
2 Opravdu významné výročí čekáme za čtyři roky, 700 let od první písemné zmínky o Litni. Takové menší
jsme měli loni: 30 let od otevření liteňského kinosálu pro 210 diváků.
A předloni 180 let, kdy byla Liteň
povýšena císařem Ferdinandem V.
na městys, také uplynulo 150 let
od založení školy v Litni. V roce 2025
to bude 100 let od elektrifikace Litně.
3 Abychom úspěšně dokončili rozšíření školy. A kromě materiálních
statků bych si přál více sousedského
pochopení, tolerance, rozumu, lásky
a pravdy. Pak se nám bude hned lépe
žít a budeme se cítit šťastnější.
1

Petr Hampl, starosta
Dobřichovic:

Plánujeme zahájení stavby rozšíření školní jídelny v budově ZŠ v Rai
sově ulici, což si vynutí přístavbu,
kam budou přesunuty šatny, vznikne zde další učebna a sborovna. Dále
nás čeká stavba propojení vodovodů
mezi Dobřichovicemi a Lety a další
investice do vodohospodářské infrastruktury. Také oprava dilatačního
závěru na silničním mostě a rádi bychom letos stihli provést i nový nátěr
mostu.
2 V příštím roce nás, pokud vím,
žádné významné výročí nečeká.
3 Aby Dobřichovice byly stále tím
místem, kde se lidem krásně žije.
1

Věřím, že bude stejně krásný, někdy proklínaný a stresující, ale zároveň úspěšný
a plný lásky a přátelství jako
ta předchozí léta. Jistě, čísla
jsou naprosto magická. Když
se na ně pozorně zadíváte, zjistíte, že číslo 20
vidíte dvakrát. Tyto magické věci se obvykle
dějí v Letech ve Srubu u Jardy Kocoura, takže
se máme na co těšit. Všem přeji štěstí a lásku
a jako každý rok, aby vše ošklivé a zlé zůstalo
někde daleko za Jílovištěm. Krásný nový rok!
Rudolf Hrušínský nejml., herec

Bude úplně stejně dlouhý,
ale jinak bude ve všem jiný.
A hlavně bude takový, jaký
si ho uděláme. Všichni dohromady a každý za sebe.
Numerologii se nevěnuji, ale
2020 je pěkně kulaté číslo, dobře zapamatovatelné. Moje kamarádka, která se numerologii věnuje, říká, že je to číslo zajímavé. Dvě
dvojky jsou prý o rovnováze a součet čtyři je
přirozený vůdce. Tak se necháme překvapit.
Já osobně se těším, že to bude hezký rok. Čtenářům přeji hlavně zdraví a všem bych naordinovala optimismus a naději.
MUDr. Vladimíra Hejmová

Je to jako s řekou, ani rok 2020
nebude stejný. Čísla nejsou
magická, ale mohou být krásná, zejména jejich římská podoba MMXX. Přeji si, aby nebyl horší!
Jan Maget, sochař
Nevěřím, že bude jiný než
ty předchozí. Podle mě bude
sice zesilovat tlak na premiéra Andreje Babiše jak
ze strany veřejnosti, tak ze
strany Evropské komise, aby
vyřešil své problémy, které mu EU vyčítá,
ale potáhne se to v obvyklých protahovacích
rituálech, stejně jako jeho trestní stíhání.
A tandem Zeman–Babiš dál bude naši zemi
držet pod krkem. Nemyslím si, že by byla
tato čísla magičtější než bylo známé datum
12. 12. 2012, kvůli kterému dokonce pár lidí
spáchalo sebevraždu. Nebo datum 1. 1. 2000,
od něhož se očekávaly i věcné kolapsy s počítači a podobně. Přeji našim čtenářům jiného
premiéra a jiného prezidenta. To by mi úplně
Josef Klíma, publicista
stačilo.
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Kovařina je dřina
Vydáte-li se na hrad Český Šternberk nebo na zámek
Morány či Jemniště, všimněte si tamních mříží, klik
a dalšího kování. S největší pravděpodobností totiž
vznikly v dílně řevnického uměleckého kováře Vratislava
Hrubého. Stejně jako srdce největšího českého zvonu
Zikmund ve věži svatovítské katedrály na Pražském hradě.

Který měsíc je pro uměleckého kováře nejnáročnější?

Momentálně dokončujeme velkou otevírací dvoukřídlou bránu pro jednu usedlost v Praze v Tiché Šárce. Sami jsme si
nakreslili i návrh. Také doděláváme přístřešek a zábradlí pro řád maltézských
rytířů na Velkopřevorském náměstí
v Praze. To naopak vyrábíme přesně
podle kovářského vzoru, jaký mají
na pavlači. Chystáme se také na kovařinu
pro pana hraběte Lobkowicze. Máme
za sebou veškerou kovařinu v řevnickém
Corsu a pivovaru. Jsme ale otevřeni všem
zákazníkům. Naši práci potkáte v Řevnicích i jejich širokém okolí. Ze železa umíme vyrobit a opravit téměř vše: naklepat
kosu i vykovat barokní mříže.

Jak jste se k tomuto řemeslu dostal?
Vlastně to byla náhoda. V rodině se kovařině nikdo nevěnoval. Přišlo to v osmé
třídě, když jsme se měli rozhodnout, co
chceme dělat. Táta byl elektrikář, ale tomu
jsem se věnovat nechtěl. Zato děda byl
kovotlačitel, tak jsem chtěl něco od černého řemesla. Shodou náhod jsme jednou
jeli s mámou vlakem, kde jsme potkali její
spolužačku. Poradila nám, abychom se šli
podívat do Ústředí uměleckých řemesel
v Praze. Bylo to v roce 1978 a ústředí
tehdy zaštiťovalo kováře, zámečníky,
truhláře, mozaikáře,
www.idobnet.cz

Začal jsem pracovat v kovářsko-zámečnické dílně v ústředí v pražském Karlíně, kde jsem byl až do roku 1991, kdy
byla organizace zrušena. Potom jsme
se asi v šesti lidech dali dohromady
a udělali takové eseróčko. Musel jsem
ale denně dojíždět až do Satalic, a tak
mě má žena a její tatínek, můj tchán,
přesvědčili, abych si postavil vlastní
dílnu. To se v létě 1993, za tchánovy
velké pomoci, také stalo.

Už ne. Ale někdy od toho roku 1993 jsem
začal spolupracovat s hrabětem Sternbergem. Na hradě Český Šternberk jsem
zhotovil veškeré kovářské práce.

Na čem právě teď pracujete?

To je hodně různé. Někdy nakreslíme
návrh a za deset dní je vše hotové. Jindy
to může trvat i dva až tři měsíce. Záleží
na pracnosti kovaných prvků, na členitosti.

Co následovalo po škole?

Vybavíte si první zakázku?

Nedá se říci, že by některý z měsíců byl
náročnější, každé období má své.

Jak dlouho vzniká například
velká brána?

ho materiálu dá něco vytvořit, že s ním
jde pracovat jako s těstem. Ze všeho nejvíc
se mi ale zalíbilo restaurování. Na to jsem
se později i specializoval.

Jak se o vás dozvěděl?
Bylo to přes baronku Hrubou. Je to jen
shoda jmen. Tato dáma pobývala nějaký
čas v Řevnicích a já jsem pro ni párkrát
pracoval. Ta mě panu hraběti doporučila.

Vaše práce je k vidění i na dalších
českých památkách.

Foto Pavla Nováčková

Vratislav Hrubý při dokončení prací
na srdci pro zvon Zikmund v roce 2002.

—

Vratislav Hrubý (56)

· Vyučený a zaměstnaný v Ústředí
uměleckých řemesel v Praze (1978–1991).
· Je 32 let ženatý. Dcera Zlata (*1990)
a syn Vratislav (*1992), který vystudoval
Střední uměleckoprůmyslovou školu
v Turnově.
· Kovářské práce na hradech a zámcích,
v kostelích, v divadlech: Dobříš, Doksany,
Jemniště, Karlštejn, Mělník, Morány,
Pražský hrad, Plzeň, Rokycany, Národní
divadlo, Stavovské divadlo.

Ano, u hraběnky Hrubé na zámku Morány, ale také na zámku Jemniště, v Hořovicích, Mělníce, na Dobříši, na hradě
Karlštejn. Také v kostelích U Ježíška
v Plzni, Navštívení Panny Marie Sněžné
na Vršíčku u Rokycan, svatého Tomáše
v Praze a dalších.

Jste rovněž autorem srdce největšího
českého zvonu Zikmund na Pražském
hradě. V čem je výroba srdcí specifická?
Nedělá to každý. Já jsem od roku 1997
spolupracoval se zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem, který ale několik
let po ničivých povodních v roce 2002
odešel do Holandska. Pak jsem se spojil
s panem Michaelem Měšťanem, jenž
se zabývá renovacemi starých zvonů.
Při výrobě srdce je vždy třeba si dobře
vypočítat jeho váhu, která se pohybuje
mezi 3 až 7 procenty váhy daného zvonu. Nejde při tom jen o samotné srdce,
ale i o okování jeho dubového závěsu.

· Motto: Poctivá česká kovařina

Kolik takových srdcí jste již vykoval?

pozlacovače, zlatníky. Když jsem přišel
do dílny, kovařina mě vyloženě uchvátila.
Obdivoval jsem, jak se z toho nepoddajné-

Už to bude něco kolem šesti set. Největší
bylo právě srdce do Zikmunda, které vážilo 385 kilogramů. Kvůli jeho nadměrné
hmotnosti jsme ho nemohli kovat v naší
kovárně, ale museli jsme jet do žďárských
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strojíren. Tam byl nejprve odebrán
vzorek ze srdce původního a podle něj
byl odlit ingot železa, z něhož se vykovalo
srdce nové. V řevnické dílně jsme pak
pracovali na reliéfech a dalších drobnostech. Srdce musí být hodně měkké, nesmí
být z oceli, aby neničilo zvonovinu.

černé uhlí nebo kovářský koks. K rozehřátí železa se ale mohou použít i plynové nebo elektrické pícky.

Teď v zimě je v dílně příjemně teplo.
Jak to ale vypadá ve žhavém létě?
Foto archiv

Má srdce vliv na zvuk zvonu?
Zvuk zvonu je daný tím, že zvonař
vytvoří tzv. žebro, což je velikost a síla
stěny zvonu. U srdce záleží na tom, jak je
těžké. Když moc, hrozí i puknutí zvonu.

Na kovařinu se dal i váš syn, rovněž
Vráťa. Musel jste ho přemlouvat?
Trochu jsme se mu s mojí ženou Lidmilou snažili vysvětlit, že mu bude k dispozici rozjetá firma, vybavená dílna.
Nakonec se rozhodl studovat na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Turnově.

Nyní už pracujete spolu.
Jak vám to funguje?

V létě tu máme i 60 stupňů. Mně osobně
to ale nevadí. Kolem 40 stupňů ve stínu
je pro mne zlaté počasí.

Jedno z děl Vratislava Hrubého.

Do kovárny k nám chodí už i jeho malý
syn, také Vratislav. A další dva vnuci
Ondra a Oliver (viz foto na titulní straně).
Všichni mají své kožené zástěry. Ondrovi bude pět a už i sám kove. Když spolu
jdeme po Řevnicích, přesně vědí, co je má
práce, to pak říkají: Tohle dělal děda!

Chodí k vám i děti ze školy a ze školky
na exkurze. Co je nejvíc zajímá?
Záleží na věku. Nejvíc se jim ale většinou líbí výheň a samotné kování. Potom
si na památku odnášejí drobné výkovky, hlavně hřebíčky a lístečky.

Skvěle. Snažím se, aby se o vše staral sám,
trochu se upozaďuji. Jsme ale opravdu
Jaká je teplota ve výhni?
dobří parťáci, kteří se doplňují a respektují. On přináší do práce jiný úhel poVe výhni je kolem 1 500 stupňů, železo
0302_alzh_inzerce
93 x 132 mm.ai
20.12.2019 10:24:02tam v tom případě už hoří. Používá se
hledu, svůj
elán, šikovnost,
ale i1humor.

Kovář asi potřebuje i velkou sílu.
Je to tak?
Je to dřina. Jednou jsem si to počítal
a za den jsem udělal 18 tisíc ran kladivem. Takže posilovnu nepotřebuji. Ale
čím jsem starší, je to náročnější.

Jak vlastně kovář odpočívá?
Zase prací. Když jsem unavený z kovárny, jdu si odpočinout k řezání dříví
do lesa. Musím ale říct, že mám rád volné chvíle se svými vnuky a svou ženou,
i když volného času moc není.

Co byste popřál sobě a ostatním
do nového roku?
Hlavně stálé zdraví. Štěstí, porozumění,
sílu a optimismus. A pak dobrou práci.
Pavla Nováčková
inzerce

Obec Karlík

K a r l i c k á 1, 252 29 K a r l í k

Přijme na pozici
C
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MY

CY
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K

ASISTENT/KA STAROSTY

administrativní pracovník/pracovnice
Náplň práce – běžná obecní agenda, vedení

pokladny, evidence poplatků, legalizace, vidimace,
obsluha CzechPoint a dalších veřejných portálů,
administrativní podpora starostky a místostarostky.

Požadujeme – minimálně středoškolské vzdělání
ukončené maturitní zkouškou, ochotu učit se novým
věcem, aktivní znalost práce s PC.
Nabízíme – práci na hlavní pracovní poměr na dobu
určitou (3 roky), dobré platové podmínky, možno
i na zkrácený úvazek, 5 týdnů dovolené,
nástup – únor/březen 2020.
Své životopisy zasílejte na adresu

s t a ros t k a @o b e c k a r l i k . c z
Případné dotazy vám zodpovíme na
tel.

7 3 4 14 6 959
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Pozvánky
Černošický svatostánek
hostí Tříkrálový koncert
Koncert k uctění tří králů hostí černošický svatostánek 12. ledna od 18 hodin. Pořadatelem je tamní Černošická
komorní filharmonie. V kostele Nanebevzetí Panny Marie jsou na programu skladby Canzona S. Tanějeva,
Čtyři vánoční moteta F. Poulence, Vánoční mše J. D. Zelenky.

Los Fotros zahrají skladby
od Křesťana po Mišíka

Foto Pavla Nováčková

Bluesrocková kapela Nathanika a chlapecká skupina Los Fotros z Řevnic, která má v repertoáru skladby od Křesťana po Mišíka, vystoupí v Club Kině
Černošice 7. února. Dvojkoncert se rozezní ve 20 hodin.

Humorné pohádky doplní
písničky
Tři humorné pohádky plné něhy
a lásky nabídne Divadlo Tondy Novotného v neděli 19. ledna. Loutkové
představení nazvané Osm dní v nebi,
volně inspirované knihou I. B. Singera a provázené písničkami, začíná v dobřichovickém sále Dr. Fürsta
v 15 hodin. Vhodné je pro děti od 3 let.

Vstupenky na Radůzu
jsou již v prodeji
Nejoriginálnější a nejosobitější zpěvačka a skladatelka Radůza přijede
do Řevnic 25. února. Vstupenky na jedinečný koncert jsou k dostání již nyní,
začátek je v 19:30 v kině. Předprodejní místa najdete v Městské knihovně
Řevnice, Infocentru Dobřichovice, kavárně Malý mnich v Mníšku pod Brdy.

—
Už jsme doma a Hudba Praha band
míří do Černošic
Těšte se. Česká avantgardní rocková kapela přijede
k Berounce v pátek 17. ledna. Na svém kontě má přes
3 000 koncertů, zahrála si ve více než 50 zemích světa
a na české scéně působí už 35 let.
Nenechte si ujít koncert skupiny Už jsme
doma, o níž hudební kritik Ondřej Bezr
napsal: „Už jsme doma jsou jednou z hudebně nejoriginálnějších českých rockových skupin. Jejich osobitost jim už
dávno otevřela dveře do celého světa,
pravidelně koncertují ve Spojených státech či v Japonsku, o evropských zemích
nemluvě.“
O týden později, v pátek 24. ledna, bude
pódium patřit Hudbě Praha bandu, který
hraje největší hity Jasné páky a Hudby
Praha, jako Zákon o zachování energie,
Špinavý záda, Cizej chlap, Holka Tonka, Můry, Lunapark. Charakteristický
souzvuk kytar bratří Zatloukalů, zakládajících členů skupin Jasná páka a Hudba
Praha, doplněný dunivou basovou kytarou Jirky Jelínka, je zárukou původního
soundu kapely. Sestavu doplňují bubeník

—

V kině vystoupí houslista Hudeček
Houslový virtuos Václav Hudeček bude
vzácným hostem novoročního koncertu, který se bude konat v neděli 19. ledna od 18:00 hodin v řevnickém kině.
Koncert pořádá tamní obec baráčníků a město Řevnice za podpory firmy
Belimo, s. r. o., Praha. Virtuos vystoupí
s Komorním orchestrem ML, složeným
z členů České filharmonie a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Předpro-

www.idobnet.cz

dej vstupenek je v místním kulturním
středisku, krojovaní mají vstup zdarma.

—

První masopust startuje v Letech

Tak trochu jiný veletrh
Tak trochu jiný svatební veletrh, který
představí místní dodavatele svatebních služeb, se uskuteční v řevnickém
coworkingovém centru Meandr 26. 1.
od 10:00 do 18:00 hodin. Více informací
najdete na webu svatbyuberounky.cz.

Pavel Skala, frontman Zdeněk Hnyk, jehož hlas můžete znát z vysílání pražského Radia 1, vokalistky Lucie Lu Jandová,
Míša Šponar-Fojtová a Jarmila Jamajka
Koblicová. Na saxofon hraje Jakub Douda.
Lednovou koncertní šňůru v Club
Kině završí maďarská skupina Ék. Jde
o hudební stálici budapešťské undergroundové scény, a to již od roku 2014.
V únoru se do Černošic chystá například
kapela Cimbura & Pohoda.

Foto Petra Stehlíková

Rekordně brzy začíná letos v dolním Poberouní maraton masopustů. První se
uskuteční již v sobotu 11. ledna, konat se
bude v Letech. Tam se maškary tradičně
sejdou ve 14 hodin na návsi. Pořadové
číslo 29 má letošní masopust ve Svinařích. Proběhne 25. ledna, průvod vychází
od hostince U Lípy ve 13 hodin. Do kroku
jako vždy zahraje kapela Třehusk. První
únorovou sobotu bude veselo v Srbsku.

ZDRAVÍ — 13

—

Nenásilné praktikování jógy
Často slyšíme, že jóga je vhodná pro každého a že je to cvičení, které nám určitě
pomůže s naším ne vždy dobrým zdravotním stavem. A také, že nikdy není
pozdě s ní začít. Souhlasím, že není nikdy pozdě začít, ale je důležité pro
sebe najít vhodný typ cvičení i lektora. V dnešní době existuje spoustu směrů jógy, a ne všechny jsou
pro každého vhodné.

ré by vzniklo, pokud byste se za každou
cenu chtěli dostat do pozice, na kterou
vaše tělo ještě není připraveno.
Důležitá věc, na kterou často zapomínáme, jsou nejenom naše zdravotní ome-

Jak poznám, že pro mě
bude zrovna to či ono
cvičení vhodné?

Pokud již máte nějaké zranění, jste
po operaci nebo máte nějaký dlouhodobý problém, tak bych doporučila spíše klidnější styl terapeutické
jógy, který se na takováto omezení zaměřuje. Pokud zranění nemáte a hledáte
dynamičtější styl, vnímejte, jak se cítíte
během lekce i po ní, a zda se váš stav nezhoršil.
Před samotnou lekcí upozorněte lektora na svá zranění a omezení, zkonzultujte s ním, zda je lekce jógy, kterou
vyučuje, vhodná i pro váš aktuální stav
či nikoliv. Ověřte si předem, zda lektor
umí pracovat s vaším konkrétním zdravotním omezením. V lekci se nikdy nesrovnávejte s ostatními praktikujícími,
vnímejte především své tělo a jeho nastavení. Předejdete tím tak zranění, kte-

zení či zranění, ale také specifické dispozice našeho těla, které mnohdy vůbec
nemáme možnost ovlivnit. Byť máme
všichni zdánlivě podobná těla, tak určité odlišnosti má každý z nás. A to, že
někdo neudělá například hluboký předklon, nemusí být vůbec z důvodu zkrácených svalů, ale kvůli specifickému tvaru
kostí a jejich uspořádání v těle, jež brání
v provedení daného pohybu.
Znám příběh jedné ženy, která je jógovou lektorkou a dlouhé roky se snažila
o pozici upavistha konásana – předklon
v sedu roznožném. Až teprve jeden z jejích učitelů, který měl dostatečné znalosti anatomie, jí upozornil na její anomá-

lii, deformitu v oblasti kyčlí, a vysvětlil
jí, že právě z tohoto důvodu není v jejím
případě možné tuto pozici nikdy provést.
Ženě se ulevilo a začala praktikovat jemněji, již bez násilí v oblasti kyčlí, které
do té doby provázelo její praktikování, protože si myslela, že jsou to
její svaly, které ji do pozice nepouští. Pokud si tyto souvislosti neuvědomíme a snažíme se stále stůj co
stůj do dané pozice dostat i za cenu
přetížení, tak pomalu, ale jistě nevědomě pracujeme na zvýšeném
opotřebení a ničení vlastního těla,
které může vést až k nevratným
změnám.
Jak ale zjistit, jestli praktikuji
správně? Řešení je velmi jednoduché.
Vnímat své tělo a nedělat nic násilně.
V józe by mělo být praktikováno nenásilí, tzv. ahinsá (patří pod jamu a nijamu,
což jsou určitá jógová doporučení a návody). Nenásilí je v józe chápáno celistvě
jako úcta ke všemu živému, neubližování činem ani slovem, neubližování sobě
ani jiným.
Během lekce i po lekci bychom měli
vnímat příval energie, lehkost, stabilitu,
pevnost a po každé lekci bychom se měli
cítit lépe než na jejím začátku.
Přeji vám příjemnou a smysluplnou jógovou praxi v každém dni nového roku!
www.studiomandala.cz

SLAVNOSTI
MORANY
28. března

13:00 až 18:00

Dobřichovice
605 205 755

Přihlaste se do soutěže o nejkrásnější Moranu

Soutěž
o nejkrásnější
Jdeme za vámi.
Moranu z obcí Dolní Berounky
| Jste škola, školka, spolek, nebo jen parta kreativních lidí, kteří rádi tvoří?
| Máte rádi lidové tradice a rádi se bavíte?
| Jste z regionu Dolní Berounky nebo nejbližšího okolí?

POKUD ANO a máte chuť, přihlaste se, vytvořte krásnou Moranu,
prezentujte ji a vyhrajte pohár a věcné ceny.
Více informací na tel.:

605 205 755

dobnet
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ČESKO – ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK
Do našeho týmu hledáme

UČITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Elektronické zabezpečovací systémy

na 3 až 5 dní v týdnu.

Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron
v drátovém i bezdrátovém provedení.

Montessori a pedagogické vzdělání výhodou.
Respektující přístup k dětem podmínkou.
Volejte 777 009 945

Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou
unikátní celkové ochrany.

Více informací: K Třešňovce 64, Karlík 252 29
tel.: 777 009 945, e-mail: zvonecekmontessori@gmail.com

w w w. mo n te s s o r i s k o l k a . c z

•
•
•
•
•
•
•
•

JABLOTRON 100
CSc COMPUTER SERVICES s. r. o.
Brunšov č. p. 508, 252 31 Všenory
Tel.: 602 208 708 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz

účetnictví a daňová evidence
mzdové účetnictví a personalistika
účetní a daňové poradenství
daňová přiznání
auditorské služby
likvidace společnosti
ekonomické poradenství
zastupování na úřadech

daně a účetnictví
Praha, Dobřichovice

lukkaro s. r. o.
Anežky České 1119, 252 29 Dobřichovice | 739 039 551 | 734 300 274 | hanak@lukkaro.cz | www.ucetnictvi-lukkaro.cz

s rámečkem bez spadu

ÚNORA
DO KONCE A SERVIS
AN
30% SLEV
•
•
•
•
•
•

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
www.idobnet.cz

info@kola-sport.cz | tel. 257 721 313
Komenského 92, Řevnice
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Dvojboj nalákal gymnasty z celé republiky

Tipy na akce
Běh v Litni
V sobotu 18. ledna odstartuje osmý
ročník Zimního běhu Litní a zámeckým parkem. Prezentace je v prostoru bývalého učiliště Pode Zděmi 402
od 8:30 hodin. Jde o veřejný závod,
měřící zhruba osm kilometrů, který je
součástí Brdského běžeckého poháru.
Přihlášky jsou na webu behLitni.cz.

Vlci na domácí palubovce

Foto Petr Sládek

Na konci loňského roku se do sportovního centra JojoGym Dobřichovice sjeli gymnasté a gymnastky z okolních
i vzdálenějších oddílů na čtvrtý ročník
závodu Poberounský dvojboj.
Chlapci a dívky se sešli v rekordním
počtu 206 závodníků. O ceny se utkali
ve dvou gymnastických disciplínách:
přeskoku a prostných. Největší úspěchy
zaznamenal Gym Jaroměř a domácí Gym
Dobřichovice, z něhož závodilo okolo 60

—

závodníků a závodnic. Spoustu ocenění
si odvezli také gymnasté z Jaroměře, Příbrami, Žlutavy a mnoha dalších.
Kromě závodu jednotlivců změřily
dvě nejstarší kategorie síly zároveň jako
družstva, kdy se oddílu počítaly vždy
dvě nejvyšší známky z každé kategorie.
Z této soutěže si odvezly zlato dívky z Jaroměře, v těsném závěsu za nimi skončil Sokol Vyšehrad a na 3. místě domácí
gymnasté z Gymu Dobřichovice.
(ab)

Nejbližší utkání radotínských Wolves
si poznačte na začátek druhého měsíce v roce. V sobotu 1. února nastoupí
proti Levhartům Chomutov a následující den proti Sokolu Žižkov. Utkání ve sportovní hale Věry Čáslavské
začínají v sobotu v 17:45 a v neděli
v 16:45 hodin.

Vltava ožije plavci
Pokud jste příznivci zimního plavání nebo chcete fandit otužilcům,
vydejte se v sobotu 1. února na Branické ledy. Akce začne ve 12:30.
Na programu jsou tratě od 100 m
do 1 km. Souřadnice na místo konání: 50.0308889N, 14.4028056E. Další
informace podává Tomáš Prokop
na telefonu 606 754 905.

O třetí adventní neděli 2019 se mladé
volejbalistky zúčastnily druhého kola
krajského přeboru v minivolejbalu
v barvách.
Většina hráček nedávno přešla do vyšších
kategorií. Změny se ale nezalekly a předvedly bojovné výkony, které jim vynesly
několik pěkných umístění. Nejlepším bylo
třetí místo na palubovce TJ Baník Příbram,
jednoho ze sedmi pořadatelů turnajů.
O stupně vítězů se zasloužila trojice
Kristýna Nešporová, Lucie Pivokonská
a Laura Vlčková. Prohrála jeden z deví-

—

Atleti v zimě nespí
Co nejvíce medailí pro Černošice se
na halovém mistrovství Středočeského kraje pokusí vybojovat atleti
z ASK Dipoli. Přebor vypukne 12. ledna na pražském Strahově. Po něm se
sportovci soustředí na kvalifikaci
na atletické mistrovství České repub-

ti zápasů modrého volejbalu a skončila
za vítězným domácím týmem a družstvem z Hořovic.
Další dívky obsadily pěknou šestou, sedmou, desátou a patnáctou pozici. V červeném byly nejvíce vidět čtrnácté Magdaléna Hallmann a Julie Slavíková a ve žlutém
Karolína Hallmann a Andrea Nešporová,
které vybojovaly šestou příčku.
Na konci ledna čeká dobřichovické volejbalistky velký turnaj v Neratovicích,
který je zároveň kvalifikací na celostátní finále.
(ln)
liky, které se koná v Ostravě na konci
února.
Nezahálí ani vedení černošického
klubu, jež chystá novinku: Sportovní
centrum mládeže (SCM). Spustit by ji
měli na konci února. „Hlavním úkolem
SCM bude výběr talentované mládeže od 11 do 26 let, její odborné vedení a dohled nad sportovní přípravou.

Foto archiv

Dobřichovické minivolejbalistky mají bronz

Cílem projektu je umožnit sportování atletům ze sociálně slabších rodin,
ale podchytit i ty, kteří se ocitli v nelehkých životních situacích, jaké s sebou často přináší dospívání, a pomoci
jim,“ vysvětlil vedoucí trenér Tomáš
Vodička. Další informace a přihlášky
nových atletů do 2. pololetí najdete
na webu askdipoli.cz.
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Pozvánky
Komunitní centrum Jeden strom
Karlštejnská 253, Černošice
Více než jen škola
14. 1. od 17:00
Beseda pro zájemce o 1. třídu ve školním roce 2020/2021, pro veřejnost.
Přihlášení není nutné.
Logoprevence u dětí předškol. věku
22. 1. od 16:00
Přednáška a beseda s Mgr. Milenou
Kmentovou, Ph.D., z katedry hudební
výchovy PedF UK. Přednáška je zaměřena na rozvoj řeči u dětí předškolního věku formou hudebních aktivit.
Pro veřejnost, přihlášení není nutné.
100 Kč. Platba na místě

—

Rozsvítili jsme „vnitřní” světlo
Jsme vděční za každý rituál, který se
nám pro naše rodiny v Jednom stromě
a LMŠ Na dvorečku daří udržet. Jedním
z nich je Andělské požehnání a vánoční
sláva besídková. Na chvilku se zastavíme, abychom rodiče a děti provedli
bránou do adventu a cestou k Vánocům.
Advent je časem, kdy se z přírody nejvíce vytrácí světlo, a tak se ho pokoušíme
najít v sami v sobě, aby nám posvítilo
na cestu k soucitu, lásce, blízkosti, přátelství a vzájemné podpoře. My jsme
„vnitřní“ světla rozsvěcovali v Komunitní škole Jeden strom i ve školce Jednoho
stromu na začátku adventu. Rituálem

Areál LMŠ Na dvorečku
Lety u Dobřichovic, Kejnská ulice
Školka v lese?
24. 2. od 17:00
Beseda pro zájemce o docházku
do LMŠ Na dvorečku ve šk. roce
2020/2021.
Pojďte s námi do lesa
26. 3. od 9:30
Chcete vědět, jak to chodí jeden den
v lesní MŠ Na dvorečku? Připojte se!
Centrum Jeden strom
Na Bluku 426, Dolní Černošice
Jak to chodí ve školce Jednoho stromu
26. 2.
Den otevřených dveří, 9:30–11:30,
14:30–17:00. Pro veřejnost, není nutné
se přihlašovat.
Více než jen školka!
26. 2. od 17:00
Beseda pro zájemce o školku a školičku Jednoho stromu ve šk. roce
2020/2021. Není nutné se přihlašovat.
Pro veřejnost.

zapalování adventních svící, které děti
připravily pro své rodiny, jsme provedli celkem 65 rodin. Má smysl zažívat
s dětmi takové momenty. Umožní jim pochopit a procítit, kam patří, kde jsou jejich kořeny i bezpečný prostor. Opakem
zklidnění při Andělském požehnání jsou
pak radostná besídková setkání plná
energie. Napříč školami Jednoho stromu
jste mohli vidět zdařilá divadelní představení Mystérium o jitrnici, Betlémský
příběh, Příběh o stromku či Jak to chodí
na Vánoce. Za výkony dětí a pedagogů by
se nemusel stydět leckterý profesionál.
Radostný vstup do nového roku všem.
Ať vám plamínky vašeho vnitřního světla ozařují cestu nejen k sobě samým.

—

Školka Na dvorečku opět získala certifikát
Dne 2. 12. 2019 proběhlo na katedře andragogiky a managementu ve vzdělávání setkání katedrových škol. Stát se
katedrovou školou obnáší nejen vedení
studentů na praxích, které jsou zaměřeny například na efektivní finanční
management, řízení pedagogického
procesu nebo vedení týmu, ale i účast
na konferencích katedry, vytvoření
podmínek pro výzkum nebo práci s dob-

rými příklady z praxe. Všechny tyto
podmínky splňuje LMŠ Na dvorečku,
a tak jako jediná lesní MŠ v ČR opět získala na další 2 roky certifikát katedrové
školy. Budeme se snažit dostát požadavkům katedry a umožnit jejím studentům
seznamovat se i nadále s fungováním
lesních MŠ a zvyšovat tak do budoucna
povědomí o nich i u odborné veřejnosti.

Jdeme za vámi.

www.idobnet.cz

Mgr. Alena Laláková
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Za bílými rozhledy
na Sněžku

Zajímavé informace:
Nadmořsk á v ýšk a Sněžky:
1 603 m n. m.
Stanice Sněžk a:
1 588,32 m n. m.
Stanice Růžová hor a:
1 339,05 m n. m.
Stanice Pec pod Sněžkou:
828,95 m n. m.

Foto Lucie Hochmalová

Na horách už je konečně sníh, a tak mají
milovníci zimních sportů ideální období, jak trávit volný čas. Patříte ale mezi
ty, které nebaví lyže ani běžky? Pak pro
vás máme tip na pěší výlet na Sněžku.
A pokud nemáte rádi ani turistiku, můžete se tam vydat lanovkou. Ať už se nahoru dostanete jakkoliv, výhled z naší
nejvyšší hory stojí za to!
Naše nejvyšší hora Sněžka měří 1 603
metrů, což asi všichni znáte ze školy.
Možná už ale nevíte, že její povrch je
skalnatý a má rozlohu asi 30 akrů.
Jméno Sněžka se používá od roku 1823.
Původně se hora jmenovala Sněžná a říkalo se jí také Pahrbek Sněžný nebo Sněžovka. Jejím vrcholem přímo prochází
česko-polská hranice.

hledy a upomínkové předměty. V letní sezoně bývá na Sněžce i v Poštovně tolik návštěvníků, že se stěží dostanete dovnitř.

Jak nahoru?

Pokud neholdujete pěším výletům, můžete se na Sněžku vyvézt lanovkou. Nástupní stanice je v Peci pod Sněžkou,
přistoupit můžete také na Růžové hoře.
Od podzimu 2013 tu po rekonstrukci jezdí
nové kabinky, které nahradily legendární sedačky. Stará sedačková lanovka byla
v provozu víc než 63 let a šlo o nejstarší
provozovanou lanovku v naší republice.

Provoz lanové dr áhy:
Celoroční (v dubnu a listopadu pouze
o víkendech) denně od 8 do 18 hodin,
v období 1. 5. až 30. 9. do 19 hodin,
do rychlosti větru 60 km/h.

kde se můžete posilnit před výšlapem,
a Svorovou horu, ta měří necelých osm
kilometrů.
Můžete vyrazit i z Pece pod Sněžkou,
odkud vede nejvíc cest – ta nejkratší
a nejjednodušší je po žluté turistické
trase přes Růžovou horu a pod lanovkou
až na vrchol, celkově ujdete šest a půl kilometru. Chata Růžohorky je vyhlášená
svým domácím jídlem a dobrým pivem.
Z Pece se lze vydat také po červené
a částečně zelené trase přes Richtrovy
boudy, Výrovku a Luční boudu. Oblíbený výlet čítá kolem třinácti kilometrů.

Tři budovy na vrcholu

Když na naši nejvyšší horu vystoupáte, uvidíte několik staveb. Nejstarší je dřevěná rotundová kaple svatého Vavřince ze 17. století, kterou nechal postavit slezský šlechtic
Kryštof Leopold Schaffgotsch. Bývá málokdy otevřená. Najisto jen v den svátku
svatého Vavřince 10. srpna, kdy se tu koná
svatovavřinecká pouť a scházejí se v ní čeští a polští duchovní a poutníci na mši.
Další je Polská bouda s meteorologickou stanicí. Tady si můžete dojít na oběd,
svačinu nebo na toaletu. Počítejte ale
s poplatkem 20 korun, i když si dáte jídlo. Dříve tu stávala také Česká bouda, ale
byla příliš zchátralá, takže musela být
zbourána a dnes už ji připomíná jen kamenný obelisk.
Budova nové Poštovny Anežka stojí nad
stanicí lanovky od roku 2004. Má poštovní směrovací číslo 542 91 a je nejvýše položenou poštou v naší republice. Můžete
se rozhlédnout z její vyhlídkové plošiny,
koupit si drobné občerstvení a také po-

Foto Radek Havlíček

Foto Radek Havlíček

Jednoznačně doporučuji dostat se
na Sněžku po svých. Možností je hodně
a ze všech směrů. Každá trasa je poměrně náročná a v podstatě stále do kopce,
ale všude po cestě jsou boudy a další
místa, kde se dá odpočinout, občerstvit
a načerpat síly.
Nejméně lidí bývá na trase z Pomezních bud v Horní Malé Úpě. Vede po červené turistické značce přes chatu Jelenka,

Foto Lucie Hochmalová

Navíc během něj narazíte na několik občerstvení, nejznámější je asi Luční bouda. Z Pece na Sněžku vede také sedmikilometrová cesta přes Obří důl.
Jde to i ze Špindlerova Mlýna. Nejkratší trasa, o délce osm kilometrů, je
přes Luční boudu. Na naši nejvyšší horu
chodí turisté i z Polska nebo třeba z Černé hory. To je ovšem dost dlouhý výlet
na celý den.
Lucie Hochmalová
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Výherní křížovka s tajenkou

Vše nejlepší, hlavně štěstí
a zdraví (dokončení v tajence)

Soutěž o tatarák pro dvě osoby

722 728 771

Restaurace a Pension Chalupa
Rovina 64

www.restauracechalupa.cz

restaurace a pension

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to
nejpozději do 24. ledna 2020. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.
Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou je poukaz na tatarák pro dvě osoby v restauraci Chalupa, Rovina.
Vylosovanou luštitelkou křížovky z prosincového vydání se stala paní Martina Moravcová, Lety, která vyhrála 5kg vánočního kapra.

Cenu věnovaly Sádky Lety.
Tajenka z minulého čísla: Prodej vánočních kaprů.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 1/2020, jinak cena propadá.

Křížovku připravil Pavel Havlíček
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Staňte se
pilotem
U LT R A L E H K É H O B A L O N U
Nová kategorie balonů, která byla zařazena
do Letecké amatérské asociace České republiky.
Velikost do 1200 m3. Jedno nebo dvoučlenné.
Možnost létat téměř kdekoli. Od 15 let.
Vejdou se do běžného vozu a lze je skladovat doma.
Pilot si může provádět údržbu sám.
První představení veřejnosti
na SLAVNOSTECH MORANY
v Dobřichovicích 28. 3. U LÁVKY

Létáme pro radost

www.balony.cz

K A m e r i c e 2 8 , K o z o l u p y • Te l . 7 2 5 8 0 6 6 6 7

NABÍDKA SLUŽEB
l zpracování daně z příjmů právnických a fyzických osob
l zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
l zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitosti

a daně z nemovitých věcí
l daňové a finanční plánování

Ing. Ivo Dostál: daňový poradce

ev. číslo 5115 | +420 608 40 99 94 | 5115@kdpcr.org
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Jdeme za vámi.
50 Mbps odteď i v Hlásné Třebani, Zadní Třebani,
Podbrdech, Vonoklasech a na Lhotce

DOBNET Zajíc

DOBNET Puma

DOBNET Sokol

Rychlé připojení pro plynulou
práci s internetem
Rychlost až 20 Mbps

Stabilní a rychlé připojení
pro náročné uživatele
Rychlost až 50 Mbps

Nejrychlejší připojení
(ve vybraných lokalitách)
Rychlost až 80 Mbps

0 Kč
1.–3. měsíc

390 Kč
od 4. měsíce

0 Kč
1.–3. měsíc

490 Kč
od 4. měsíce

0 Kč
1.–3. měsíc

590 Kč
od 4. měsíce

První tři měsíce zdarma: ušetříte až 1770 Kč. Bez závazku: snadné ukončení smlouvy. Připojovací poplatek: pouze 1490 Kč

Spojte se s námi, připojíme vás.
Zákaznické centrum Palackého 27, Dobřichovice
Zákaznická linka 277 001 111 — info@dobnet.cz

www.dobnet.cz
www.idobnet.cz

