
dobnet  3/2020

— 
Hurá do školy aneb 
zápisy se blíží 6

— 
Rozhovor s akrobatkou 
Marií Masnerovou  10

— 
Výlet do muzea, 
kde se dotýkáte 
exponátů  17

dobnet  3Časopis Dolní Berounky  
Ročník 14 – Březen 2020  

Zdarma

ZVEME VÁS NA SLAVNOSTI MORANY 244
7. ročník  |  28. března, 13-18 hod.  |  Dobřichovice u lávky 



www.idobnet.cz

2 — INZERCE
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OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX

kamerové systémy 
regulace vytápění

automatizace, ovládání

• 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

s rámečkem bez spadu

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

Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

realitních serverech
� Férové a profesionální jednání
� Právní servis přes certifikovanou advokátní 

kancelář
� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
� Předání nemovitosti novému majiteli
� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Zlatnictví Zmatlíkovi
Slunečná 1326, 252 28 Černošice (autobusová zastávka Vráž – u transformátoru)

Nabízíme kompletní sortiment ze žlutého a z bílého zlata
• velký výběr snubních prstenů, dětských náušnic
• prsteny a náušnice se všemi druhy kamenů
• řetízky, madonky, náramky atd.
• opravy, čištění, zlacení, rhodiování, výkup zlata
• precizní ruční výroba na zakázku

tel.: 251 641 208 | mobil: 736 710 244
info@zlatnictviaz.cz

www.zlatnictviaz.cz

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 14-18
St: 9-11 / 14-18
Čt, Pá: 14-18 | So: 9-11.30

REDUKČNÍ
TĚLOVÉ
OŠETŘENÍ

Drenáž s bioaroma 
Celotělový peeling s krystalky mořské soli
Masáž s lipoactive koncentrátem
Zábal thermoshape se sopečným bahnem
Zpevňující masáž redukčním krémem liposhape

tel: 737 258 018
salon@clementti.cz

www.clementti.cz

www.clementti.cz
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V  březnu se uzavřou dva hlavní tahy 
z dolního Poberouní směrem na Prahu. 
Od pondělí 9. března bude neprůjezdný 
železniční podjezd v  Radotíně. Doprav-
ní omezení souvisí s  optimalizací trati 
a dotkne se nejen vlaků, ale i automobi-
lové dopravy. Na dlouhých devět měsíců 
se uzavře Karlická ulice. „Stavbaři se 
pustí do  výměny konstrukce železnič-
ního mostu. Podjezd zůstane z  bezpeč-
nostních důvodů uzavřen pro auta i pěší. 
Vlaky však budou jezdit i nadále, i když 
s  různými výlukami, jelikož na  mostě 
zůstane v provozu vždy jen jedna kolej,“ 

uvedl starosta této pražské části Karel 
Hanzlík. Objížďka v Radotíně má být ve-
dena kolem tamní cementárny, nájezdem 
na městský okruh a po něm na dálniční 
estakádu na Strakonickou. Práce na opra-
vě železničního mostu mají v rámci opti-
malizace trati trvat až do konce roku.

Od 15. března do 30. dubna bude zce-
la uzavřena také silnice II/116 z Řevnic 
na Mníšek pod Brdy, a to z důvodu sana-
ce záchytného systému podél vozovky. 
Od 1. 5. do 31. 10. se počítá už jen s čás-
tečnou uzavírkou. V uzavřených úsecích 
bude doprava řízena semafory.

— 
Hlavní tahy na Prahu „zmizí“

— 
Včelín vstává z popela

Foto Petra Stehlíková

—
Vše o koronaviru 
na jednom místě
Nejaktuálnější a nejpřesnější rady, infor-
mace a doporučení, jak předcházet mož-
né infekci koronavirem nebo co dělat, 
když na sobě pociťujete náznaky onemoc-
nění, najdete na stránkách Ministerstva 
zdravotnictví a Krajské hygienické stani-
ce. Konkrétně na webu Mzcr.cz, nebo Kh-
sstc.cz. Funguje také infolinka Státního 
zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo 
se potřebuje poradit v souvislosti s touto 
infekcí. K dispozici je denně od 9 do 21 
hodin na čísle 724 810 106.

—
V Mokropsech 
nejspíš vyrostou 
viladomy
Černošičtí radní projednali projekt nové 
výstavby v  centru Mokropes poblíž Ma-
sopustního náměstí. V  první fázi zde 
mají vzniknout čtyři viladomy. V dalších 
etapách dojde k zásadnímu rozšíření ve-
řejného prostoru včetně Masopustního 
náměstí. „Nová výstavba musí dle podmí-
nek územního plánu mít v přízemí neby-
tové prostory, kde budou moci vzniknout 
obchody a  služby,“ uvedl starosta Filip 
Kořínek s tím, že aktuálně probíhají dal-
ší jednání a vyřizování připomínek, aby 
došlo mj. také k rozšíření ulice Ke Hřišti, 
doplnění dalšího chodníku a vybudování 
lepšího stanoviště pro tříděný odpad.

—
Městskou policii 
povede žena
Ženu v  čele městské policie budou mít 
od  března řevničtí strážníci. Velitelkou 
se stane Veronika Matoušková, od dubna, 
po  jednání zastupitelstva města, by měla 
být jmenována oficiálně. „U řevnické poli-
cie je od dubna 2018. Má všechny potřebné 
předpoklady, skvěle zvládá předpisy, pro 
řízení je to velmi vhodná osoba,“ řekl sta-
rosta Tomáš Smrčka. Matoušková nahradí 
velitele Jiřího Dlaska, který po  necelých 
pěti letech odchází do Příbrami. „Do Řev-
nic dojíždím již více než dvacet let a  po-
sledních dvanáct let až ze Sedlčan,“ ko-
mentoval své rozhodnutí Dlask. Vrchním 
strážníkem Městské policie Řevnice byl 
od  prosince 2015. V  současnosti přijmou 
v Řevnicích jednoho nového strážníka.

Dobrá zpráva přišla z  Ořechu. Chystají 
zde slavnostní znovuotevření místního 
včelína, který loni v červnu vyhořel. Bě-
hem půl hodiny bylo tehdy pryč takřka 
všechno, včetně desítek tisíc včel. Polo-
vinu včelstev se ovšem podařilo zachrá-
nit a naštěstí se neztratila chuť dát vše 
opět dohromady. Dobrovolníci přiložili 
ruku k dílu, poskytli materiál nebo tolik 
potřebné finance.

Světový unikát je na dobré cestě k plné 
obnově. Akce, která se koná v  úterý 
31.  března od  16 do  19 hodin, to potvr-
zuje. Čekají vás komentované prohlíd-
ky se zaměřením na  obnovu, vybavení 
a funkci objektu. Vstup je zdarma.

Od  dubna do  června budou spuštěny 
oblíbené prohlídky a  ochutnávky pro 
školy a  skupiny. Celý program včetně 
možnosti pomoci najdete na  webových 
stránkách vcelinorech.cz.

Foto vcelinorech.cz

Do italské prodejny vín a lahůdek La Fontana Dobřichovice
PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE na HPP.  774 535 696

in
zerce
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Program:
Čtvrtek 26. 3.
18:30 | Slavnostní zahájení | kino
19:00 | Loď Sea Watch 3 | 115 min | kino

Pátek 27. 3.
15:00 | Půlnoční rodina | 81 min | kino
17:30 | Autoportrét | 80 min | kino
20:00 | Pro Samu | 95 min | kino
17:00 | Tunel | 90 min | Meandr
20:00 | Svébytná půda | 90 min | Meandr
15:00 | Když rajčata poslouchají
   Wagnera | 72 min | Modrý domeček
16:30 | Kruh | 94 min | Městečko Lety
18:00 | Válka umění | 102 min | Zámeček

Sobota 28. 3.
10:00 | Nomádi ve městě | 81 min | kino 
14:00 | Země medu | 85 min | kino
17:45 | Psí láska | 80 min | hala v býv. Eurovii
15:00 | V té vodě něco je | 70 min | Meandr
Doprovodný program
20:00 | Koncert CheckPoint
    hala v areálu bývalé Eurovie
21:00 | Večírek s diskotékou | občerstvení

—
Uvnitř slaví kulatiny
Výtvarný ateliér Arteradky pořádá desá-
tý ročník výstavy s názvem Uvnitř s pod-
titulem Všechno není tím, čím se zdá 
být. Vernisáž začne 19. dubna v 17 hodin 
na zámku v Dobřichovicích. Na programu 
je Kristián Mensa a  jeho breakdancové 
vystoupení, DJ RubbaDubba, který ovlá-
dá například soul, funk, jazz nebo latino 
hudbu, dále Dobi Boyz s Natálií Němečko-
vou a Jan Peš. Večer zpestří také František 
Buchtele s akordeonem a Erika Stárková 

Foto archiv pořadatele

—
Karlštejn je v TOP 10
Hrad Karlštejn se loni opět dostal mezi 
deset nejpočetněji navštívených pamá-
tek ve  správě Národního památkové-
ho ústavu. A doprovodily ho i další dvě 
středočeské chlouby: zámek Konopiště 
a hrad Křivoklát.

Památky ve  správě NPÚ přilákaly 
v  roce 2019 více než pět milionů ná-
vštěvníků. Nejnavštěvovanějšími se 

staly zámky Lednice, Český Krumlov 
a  Hluboká. Karlštejn se s  212  410 ná-
vštěvníky umístil na 5. místě, Konopiště 
(147 000 lidí) skončilo sedmé a Křivoklát  
(111 000) byl devátý.

Nejsilnějším měsícem co do  návštěv-
nosti byl srpen, v  němž si historické 
objekty přišlo prohlédnout 1,2 milionu 
zájemců, 200 tisíc lidí poté přilákaly spe-
ciální programy v rámci Hradozámecké-
ho adventu, které se konaly v  listopadu 
a prosinci.

Zvýšený zájem o  památky byl v  loň-
ském roce zaznamenán i  ze strany fil-
mařů, výnosy z  pronájmů ve  vazbě 
na  filmování vzrostly meziročně téměř 
o 10 milionů korun. Prostředky z výno-
sů budou použity na opravy a údržbu pa-
mátek, a  to zejména dlouhodobě podfi-
nancovaných, a dále na odstranění škod 
v  parcích a  zahradách, způsobených 
dlouhodobým suchem a škůdci.

s Bárou Valentovou se svou show. Výstava 
bude k zhlédnutí do 2. května 2020.

Foto IPC

Poslední březnová sobota je den, který 
si určitě vyznačte v kalendáři. V Dob-
řichovicích u lávky totiž vypukne sed-
mý ročník Slavností Morany. Tu nej-
krásnější Moranu letos zvolí hvězdná 
porota v  čele s dramatikem Davidem 
Drábkem, jemuž budou sekundovat 
zpěvačka Ewa Farna, malíř Tomáš Bím 
nebo režisér DDS Petr Říha. Nejen oni 
zabaví celou rodinu.

Těšit se můžete na vystoupení Kvarte-
tu Jiřího Stivína, dětí z tanečního studia 
Dobřichovice, dámské vokální skupiny 
Cabinet nebo Hejblíkovic, ti jistě zau-

jmou nejmenší účastníky. Na  pódiu to 
rozjedou také dětský sbor Mifun, Bára 
Valentová a Jan Vlasák se svými písněmi 
a dixielandová kapela Tango jazz Band.

Chlapce i děvčata čekají oblíbené díl-
ničky a kolotoč. Budou mít možnost po-
dívat se na svět z koňského hřbetu, pro-
zkoumat hasičskou techniku a na cestu 
domů si nechat pomalovat obličej. To vše 
v zázemí stánků s občerstvením.

Morany ohodnotí zmiňovaní porotci. 
Výrobci těch nejkrásnějších získají ori-
ginální sošky z dílny Radoslavy Vrabco-
vé a věcné ceny. Autoři vítězné Morany 
(podle hlasování diváků) dostanou dort. 

— 
Přivítejte jaro a vyhrajte let balonem
„Slyšte, lidé Berounce blízcí i vzdálení, od 28. března bude zima jen mámení!“

Radost uděláme i divákům. Ze všech hla-
sujících vylosujeme jedno dítě a odmění-
me ho věcnými cenami. A k tomu ještě 
jednoho dospělého, na nějž čeká let balo-
nem (v termínu dle domluvy).

K večeru Morany zapálíme a hodíme 
do  řeky jako symbol odcházející zimy 
a  příchodu jara. Pokud bude hezky, 
vzlétnou balony.

Soutěž o nejkrásnější Moranu stále běží! 
Pokud jste z regionu Dolní Berounka či blíz-
kého okolí a máte chuť se zapojit, přihlas-
te se! Šanci máte do  15. března. Ozvěte 
se na  e-mail petra.stehlikova@dobnet.cz 
nebo zavolejte na 605 205 755.

| 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

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

Soutěž 
o nejkrásnější 
Moranu z obcí Dolní Berounky

www.idobnet.cz
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Desatero domácí jógové praxe
Velmi často chceme začít vlastní jógovou 
praxi a  přemýšlíme, jak vlastně na  to. 
Doma se nám to příliš nedaří, protože neví-
me, jak začít. Pokud již chodíme do jógové-
ho studia, pak tím můžeme vlastní domácí 
praxi podpořit. Vaši vlastní jógovou praxi 
vám mohou usnadnit následující kroky:

1. Zvolte si vhodnou jógovou podlož-
ku, která neklouže a na které bude-

te pouze praktikovat jógu. Doporučuji 
na ní nedělat nic jiného a používat ji pou-
ze k  těmto účelům. Pokud máte hodně 
prostoru, pak můžete jógovou podložku 
nechat stále rozloženou, což velmi dopo-
ručuji. Pokud však prostor doma nemá-
te, tak podložku po cvičení zase uložte.

2. Pokud používáte pomůcky, jako je 
pásek, bločky, bolster, deka, židle, 

jógové kolo – wheel aj., mějte je vždy 
ještě před samotnou praxí někde poblíž 
podložky, ať nemusíte odbíhat.

3. Vyberte si místnost, kde budete chtít 
praktikovat. Takovou, kde budete cí-

tit klid a bezpečí, kde vás nic nebude ru-
šit (např. televize). Ložnice pro tyto účely 
není zcela vhodná, přeci jen zde své tělo 

ukládáme ke  spánku, a  tak máme tuto 
místnost spojenou s jinou činností.

4. Vyberte si vhodnou hudbu, která 
bude vaši praxi doprovázet. Měla 

by být spíše klidnější a pohodová.

5. Vyhraďte si pravidelný čas. Nemusí 
to být každý den, ale dodržujte pra-

videlnost, velmi rychle si pak vytvoříte 
návyk pro svoje praktikování.

6. Vypněte mobilní telefon! Naplánuj-
te si cvičení tak, abyste nemuseli 

telefon zvedat a vyřizovat pracovní ho-
vory během praktikování. Pokud telefon 
nemůžete vypnout, tak alespoň vypněte 
zvuk nebo jej alespoň ztlumte.

7. Během samotné praxe neodbíhejte. 
Vše, co musíte nutně udělat, uděláte 

až docvičíte!

8. Věnujte cvičení dostatek času. Vy-
hraďte si čas, který bude jen váš 

a který skutečně dodržíte podle předem 
stanoveného plánu. Například 60 minut 
nebo 45 minut apod.

9. Každá část vaší praxe se počítá. Po-
kud se vám právě dnes podaří pro-

vést např. jen 3 cviky, které jsou pro vás 

ale klíčové, může to být dobrý začátek 
vaší praxe. Nevadí, že zpočátku neodcvi-
číte celou sestavu, můžete se k ní postup-
ně propracovat.

10. Pokud se vám pravidelné prová-
dění vaší praxe nedaří dodržet 

po celou dobu, neobviňujte se, že jste to 
nezvládli, nepěstujte v sobě pocity selhá-
ní, ale pochvalte se i za  to málo, co jste 
dokázali právě dnes nebo co se vám po-
dařilo zvládnout v daném týdnu! I kdy-
by to byly jen techniky dýchání. Určitě 
se to postupně bude zlepšovat. Ideálně si 
svoji praxi pravidelně zaznamenávejte, 
abyste věděli, jak často a v jakém rozsa-
hu se vám daří praktikovat. Na základě 
toho pak můžete učinit další opatření, 
abyste se posunuli vpřed.

A aby vaše praxe byla úspěšná, choďte 
na lekce, kde vám poradí, jak cviky správ-
ně provádět, abyste si je pak mohli doma 
zařadit do  svého programu. Radujte se 
z maličkostí i z každého drobného pokro-
ku a přijďte sdílet svoji radost mezi ostat-
ní praktikující. www.studiomandala.cz

SMRK
2m POLENA

500

PALIVOVÉ DŘEVO
PODBRDY

777 264 266
p r o d e j p a l i v o v e h o d r e v a . e u

Kč/
PRM

www.sportclubrevnice.cz

LETNÍ KEMP
PRO DĚTI 6-12 let

ŠKOLA SPORTŮ
CO UČÍME: základy míčových 
her i jiných sportů 

KDY: 7.-10. 7. 2020

KDE: nový sportovní areál  
 v Řevnicích za vodou

Informace a přihlášky (do 30. 4.) na: 
info@sportclubrevnice.cz
 602 216 747

KATKA RÁŽOVÁ

 731 147 156
Studio Mandala

Relaxační masáže
Aroma masáž

Masáž spojená 
s lávovými kameny
www.studiomandala.cz

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách
práce s plošinou
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Hurá do školy  
aneb zápisy se blíží 

Zápisy do státních škol v našem okolí se 
konají během dubna a školy se na ně již 
pilně připravují. Stejně jako děti, které 
zanedlouho čeká velký životní krok. Ně-
které školy ale nemohou vyhovět všem zá-
jemcům. Například dobřichovická nebo 
všenorská škola přijímají pouze míst-
ní a  spádové děti, naopak v  Litni nebo 
v  Zadní Třebani zatím takové problémy 
nemají. Velký zájem je také o  soukromá 
zařízení v regionu, vyšší počet přihláše-
ných eviduje například Komunitní škola 
Jeden strom nebo Naše škola v Litni. 

Co bude u zápisu? 
Zápis musí absolvovat každé děvče 
i chlapec, i když nakonec do školy z růz-
ných důvodů nenastoupí. Je velmi důle-
žitý nejen pro dítě samotné, které u něj 
musí prokázat své schopnosti, ale také 
pro rodiče a učitele. „U zápisu paní uči-
telky nenásilně ověří základní předpo-
klady dítěte pro vstup do školy, tedy že 
se umí představit, napočítá, pozná zá-
kladní barvy, ví, kde bydlí... Je ale také 
důležité, aby se dokázalo odpoutat od ro-
dičů, což se snažíme usnadnit projektem 
Hurá do  školy, který je určen pro děti 
z  naší i  z  jiných mateřských škol,“ říká 
ředitelka zadotřebaňské malotřídky Te-
reza Macourková. 

„Požadujeme sebeobsluhu, samostat-
nost, znalost svého jména, bydliště, bás-
ničku nebo písničku, správnou výslov-
nost,“ vyjmenovává požadavky k zápisu 
zástupkyně pro 1. stupeň ZŠ Dobřichovi-
ce Petra Mejstříková Sulková. Podle Ive-
ty Černé, ředitelky ZŠ F. J. Řezáče v Litni, 
je důležité zjistit při rozhovoru s dítětem 
jeho samostatnost, zralost, správnou vý-
slovnost a schopnost spolupracovat. 

Ze zkušeností ředitelek a učitelek škol 
se nedá říct, zda jsou dnes děti obecně ši-

kovnější, či naopak. Jsou dobře připrave-
né, bývají však emočně a sociálně nezra-
lé. Podle ředitelky Terezy Macourkové 
se mění přístup žáků ke škole a k autori-
tám. „Děti nejsou příliš ochotné reagovat 
na pokyny a rády o všem diskutují,“ říká 
Macourková. Petra Mejstříková Sulková 
dodává: „Čím dál tím častěji se vyskytují 
vady řeči, špatný úchop tužky, emoční 
a sociální nezralost.“ 

Odklad ano, či ne? 
Kterého rodiče by aspoň jednou nena-
padla myšlenka, že je dítě na školu ještě 
malé a zda by nebylo lepší prodloužit mu 
dětství odkladem? Ve skutečnosti takové 
případy moc nejsou. Tento stav potvrzu-
jí ředitelé škol, kteří nepociťují nárůst 
podobných požadavků. Pokud ale dítě 
opravdu není na  školu vyzrálé, což po-
tvrdí odborník z pedagogicko-psycholo-
gické poradny, pak je odklad školní do-
cházky na místě. 

„U  nás vyřizuji jeden až dva odklady, 
ale rodiče spíše usilují o to, aby jejich dítě 
nastoupilo do prvního ročníku v řádném 
termínu. A  pokud o  odklad žádají, je to 
obvykle důvodné. Jde například o sociál-
ní nezralost, nedostatečnou koncentraci 
pozornosti nebo logopedické vady,“ uvádí 
Tereza Macourková ze ZŠ Zadní Třebaň. 
Petra Mejstříková Sulková z dobřichovic-
ké ZŠ přidala další důvody: „Celková ne-
vyzrálost pro zahájení školní docházky 
hlavně v  oblasti emoční, sociální a  pra-
covní. Dále pak velmi časté a  výrazné 
vady řeči, poruchy grafomotoriky, sníže-
ná odolnost vůči zátěži a nedostatečná se-
bekontrola. Pro odklad musí rodiče podat 
žádost, kterou doloží doporučením pedi-
atra a  poradenského centra nebo škol-
ního psychologa, tím je v našem případě 
Mgr.  Jana Pelinka Doksanská.“ Podobně 
to vidí i  ředitelka liteňské školy Iveta 
Černá, podle níž je nejčastějším důvodem 
k odkladu školní nezralost. 

Soukromé školy 
Rodiče mají možnost zapsat své dítě také 
do soukromých škol, kterých je v našem 
okolí hned několik. A  je o  ně poměrně 
velký zájem. „Pro nás je důležité blíže se 
seznámit s novými zájemci. Přednostně 
bereme děti, které docházely do  někte-
ré z  našich školek, a  sourozence již do-
cházejících. Šanci uspět má ale každý,“ 
sdělila Alena Laláková, ředitelka školy 
Jeden strom, z. ú. 

Podle ní je tato komunitní škola posta-
vena na vztazích, bezpečném prostředí,  

Všechny děti jednou dospějí do věku, kdy jsou školou 
povinné. Ještě předtím je ale musí rodiče do školy 
zapsat. A přicházejí první starosti: Kam dítě bude 
chodit? A nebylo by lepší ještě rok počkat?

6 — TÉMA

Děti jsou na školu připravené většinou dobře
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respektu a  individuálním přístupu 
ke každému jedinci. Proto toho u zápisu 
moc nepožadují. „Chceme se hlavně s ro-
diči a dětmi potkat. Popovídat si s nimi, 
pohrát si nebo společně plnit nějaké úko-
ly. Obvykle probíhá zápis jako hra pro 

dítě, které přichází.“ Paní Laláková nemá 
profesní zkušenost, že by na tom součas-
né děti byly u zápisu hůř než v minulosti. 
„Nelze si však nevšimnout, že došlo k ná-
růstu logopedických vad u předškoláků 
a neschopnosti unést zátěž.“ 

Zájem rodičů o  odklady vnímá Alena 
Laláková v posledních deseti letech. Podí-
lí se na něm několik faktorů. „Kromě výše 
zmíněného je častým výrokem ze strany 
rodičů, s nimiž se setkávám, ať si dítě ješ-
tě užije dětství, učit se bude celý život. Ob-
čas vnímám i snahu dospělých ještě se vy-
hnout povinnostem, které s sebou nástup 
potomka do  školy přináší. Na  druhou 
stranu jsem však v poslední době i svěd-
kem opačných snah, kdy za mnou na kon-
zultace přicházejí rodiče kvůli dřívější-
mu nástupu do školy. V obou případech je 
však nutné uvést, že bez doporučení škol-
ského poradenského pracoviště to nejde.“ 

S  narůstajícím počtem zájemců se 
musí vypořádat také ředitel Naší školy 
v Litni Jan Jícha. 

„U  zápisu sledujeme nejen školní zra-
lost, dovednosti a  vědomosti, ale také 
chování ve  skupině, schopnost reagovat 
na  pokyny, spolupracovat s  ostatními 
apod. Já jako ředitel si mezitím povídám 
s rodiči, vysvětluji jim specifika Naší ško-
ly a upozorňuji na překážky, které mohou 
nastat a o nichž ze zkušenosti víme.“ Pod-
le něj se u zápisů objevuje daleko víc bu-
doucích žáků s logopedickými vadami než 
dřív. A také řeší víc odkladů. „Vloni jsme 
měli čtyři odklady na dvanáct zájemců.“

„V době, kdy byl vypsaný konkurz, jsem 
už několik let pracovala mimo školství, 
původně rozhodnutá se do něj již nevrá-
tit. Ale zastesklo se mi po něm. Tak jsem 
do  toho šla,“ říká paní ředitelka Barto-
níčková. 

Co všechno se za tu dobu ve škole 
změnilo? 
Atmosféra, pohled na vzdělávání, spolu-
práce s rodiči. Je to fajn a velmi si vážím 
vztahů, které mezi námi všemi ve škole 
panují. Dobře vím, že to není samozřej-
most. Říkáme ve škole, že nám společná 
práce připomíná dobře promazané sou-
kolí. A proto se můžeme pouštět i do ne 
úplně snadných pedagogických kroků, 

které postupně vedou ke zvyšování na-
šich odborných dovedností. 

Je o vaši školu zájem? 
Naši základní i  mateřskou školu máme 
zcela naplněny. Nespádové zájemce bo-
hužel odmítáme. Během příštích let se 
ale začne blýskat na lepší časy a budeme 
moci přijímat i děti nespádové. 

Jak jsou na tom u zápisu dnešní děti? 
Jsou šikovnější, nebo naopak? 
Každá doba s sebou nese určitá specifi-
ka, která ovlivňují dovednosti dětí. V po-
sledních letech sledujeme nejčastější 
problémy v prostorové orientaci, použití 
slov před, za, vedle, v přímé komunikaci 

a také obtížnější vyjadřování myšlenek. 
Na druhou stranu mají děti celkově lepší 
všeobecný přehled. 

Dá se říct, kolik rodičů chce nakonec 
odklad školní docházky? 
Každý rok několik odkladů udělujeme, 
počet se výrazně nemění. Protože sou-
částí naší školy je mateřská škola, každo-
ročně testujeme školní zralost a násled-
ně spolu s pedagogy a rodiči probíráme, 
co je pro dítě nejlepší, doporučujeme 
další postup, případně práci s  dítětem 
do doby nástupu do školy. 

Je v současné době trend školní 
docházku odkládat? 
Podle našich zkušeností to tak nevidí-
me. Většinou mají odklad opravdu jen ti, 
jimž ho doporučí pedagogicko-psycholo-
gická poradna a rodiče toto rozhodnutí 
respektují. 

Jaké jsou nejčastější důvody 
odkladů? 
Školní a  sociální nezralost, řečové pro-
blémy.

— 
Desátý rok ve všenorské škole
Jednou ze škol našeho regionu, o niž mají rodiče 
v poslední době zájem, je Základní škola a mateřská 
škola Josefa Kubálka Všenory. Ředitelkou je zde už 
desátým rokem Renáta Bartoníčková.

Foto Alena Vanžurová
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Přijďte se podívat na náš
dopolední program včetně plavání !
+ školka s plaváním a angličtinou
+ přijímáme děti od 2,5 do 6 let

+  profesionílní tým lektorů
+  sousta legrace, tvoření, sportování

a dobré nálady
+  pro děti od 7 do 12 let

NOVINKA: Pobytový tábor v Dolní Suché
Pro bystré hlavičky: 15. 8. až 22. 8.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
OTTOMÁNEK

 www.ottomanek.cz
603 745 576

Den 
otevřených 
dveří

MŠ Ottománek
Střední 2121
Černošice

Úterý 
21. dubna 2020

8–12 hodin

Sportovní tábor 
s plaváním                                        
29. 6. až 3. 7.

Fotografi cko-
plavecký tábor           
7. 7. až 10. 7.

Svět pokusů 
a objevů                                                   
13. 7. až 17. 7.

Keramicko-
výtvarný tábor 
20. 7. až 24. 7.

Zázraky přírody                                                          
1. 7. až 24. 7.
pro předškoláky

INFORMACE

Příměstské
tábory 2020

POZVÁNKA

 Boženy Němcové 1415, Černošice 
 774 444 144   cernosice@kindergarten.cz 

www.kindergarten.cz

ANGLICKÁ ŠKOLKA
KINDERGARTEN ČERNOŠICE

Den otevřených dveří

24. 3.   8–15 hodin

• Otevřeno 7:30-17:30 hod.
• Pestré aktivity a kroužky 

• Individuální přístup
• Předškolní příprava v ČJ

• Příjemné prostředí rodinné vilky
• Pro děti již od 20 měsíců

• Osvědčená metodika výuky
• Již od roku 2009 v Černošicích

• Akreditace MŠMT
• Rodilí mluvčí

DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice

HLEDÁ
VYCHOVATELE DO DDŠ
Vzdělání vysokoškolské, dle zákona o pedagogických 
pracovnících pro vychovatele. Nabízíme přátelský 
pracovní tým, supervize, příspěvek na stravování  

a vzdělávání, FKSP.

Životopisy zasílejte na
svpd@svpd.cz

Bližší informace na tel.:

775 440 703
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Vnímáte za poslední léta nějaké změ-
ny v přijímání dětí do prvních tříd? 
Změny nevnímám. Pracuji v  regionu 
dvacet let. V místních mateřských a zá-
kladních školách jsem nastavila službu 
psychologického poradenství v  proble-
matice školní zralosti. Její využívání 
odráží obsah toho, co poskytuji, tedy to, 
jak jsem službu nastavila. Mým cílem je 
objektivně posoudit stav vyzrávání dí-
těte s výhledem na osvojení si role žáka 
a  vzdělávání. Nemám ani pocit, že by 
byla zneužívána možnost dávat odklad 
ve větším počtu, než by bylo zdrávo. 

Chodí k vám rodiče s dětmi ještě 
před zápisem? 
Probíhá to tak, že před zápisy dělám de-
pistáž školní zralosti v prostředí mateř-
ské školy. Jedná se o práci dítěte v malé 
skupince, kde plní předem stanovené 
úkoly. 

Je to hrubé síto, v němž předvyberu ty, 
kteří působí jako školsky nezralí. Tuto 
informaci vysvětlím rodičům osobně 
a  v  kombinaci s  jejich postoji a  názory 
se domlouváme na  hloubkovém posou-
zení školní zralosti. Není to tedy jed-

nostranné rozhodnutí rodičů, například 
s cílem, že dítěti prodlouží dětství, nebo 
že by bylo dobré využít, že se syn naro-
dil v  červenci. Vždy jde o  trojstrannou 
dohodu rodič–učitel–psycholog. Nikdy 
nedávám odklad školní zralosti, když 
není indikovaný. Nejsem tedy psycholog, 
který by vyhověl rodičům napříč potře-
bám dítěte. A protože jsem tento způsob 
nastavila už před dvaceti lety, nechodí 
ke mně rodiče s jinou pohledávkou, než 
opravdu diagnosticky zhodnotit vývoj 
dítěte. 

Je pro dítě důležitý zápis 
do školy? 
Jsem přesvědčená, že zápis je dů-
ležitý pro všechny zúčastněné. 
Pro předškoláka je to zdroj infor-
mací, jak škola vypadá, co tam 
bude dělat, jaký je kontakt s uči-
telkou, který do  té doby nemá. 
Teprve při zápisu přichází osobní 
zkušenost. Velmi důležitý je také 
ukazatel pro učitele, jestli dítě 
zvládne situaci emočně i v rámci 
myšlení (tedy přijímat informace, 
vyhodnocovat a  reagovat na  ně) 
a zda reakce má kvalitu. A záro-
veň je to zpráva pro rodiče, pro-
tože pokud osobně nezažijí své 
dítě v  nepředplánované situaci, 
mohou se jen domnívat. I z tohoto 
důvodu nejsem zastánce formál-
ních zápisů. 

Myslíte, že paní učitelka u zápisu 
pozná, zda je dítě do školy 
připravené? 
Důležité je, aby bylo schopno emočně 
mobilizovat své síly, aby reakce měla 
nějakou kvalitu a ještě při tom dokázalo 
přemýšlet. A to se dá zjistit během dva-
ceti minut. 

Jak to v dnešní době je – jsou děti 
u zápisů šikovnější než dříve? 
Na  takovou otázku se nedá odpovědět. 
Obecně jsou děti více informované, ale 

informace ještě není poznatek. A v tom je 
velký rozdíl. Dříve měly děti méně infor-
mací, ale dokázaly z nich vytvořit systém 
a  používat je. Dnes jsou jimi přetížené, 
ale neumí je využít. Jsou také velmi nesa-
mostatné v rozhodování a v sebeobsluze. 

Dá se říct, kolik dětí tedy nakonec 
dostane odklad? 
Řeknu vám to asi tak. V běžné třídě ma-
teřské školy je 27 dětí a 4 až 6 z nich do-
poručím ke  komplexnímu vyšetření. 
Z  toho bývá 1 až 2 opravdu na  odklad. 
Další děti potřebují ve zbývajících měsí-
cích (do  září) systematičtější průpravu, 
ale školní docházku nastoupí v řádném 
termínu.

A nejčastější důvody odkladů? 
Důvody se mění. V tuto chvíli je nejčas-
tější emoční a sociální nezralost, tedy ne-
schopnost adaptovat se na novou situaci. 
Dříve to bylo tak, že dítě bylo zanedbané 
buď ve smyslu vědomostí, nebo pracov-
ních návyků (například ve schopnostech 
soustředit se, pracovat s cílem dokončit 
úkol). Dnes je velká část dětí nesamostat-
ná, zvyklá na úzký a přímý kontakt s do-
spělým. Bez něj nedokážou využít svůj 
potenciál. Při vzdělávání ve  velkých 
a opravdu variabilních skupinách se vý-
razně zvyšuje pravděpodobnost přetěžo-
vání dětí jak na úrovni vzdělávání, tedy 
informacemi, tak na úrovni osobnostní-
ho vývoje. Výsledkem je narůstání po-
ruch afektivního rázu u  dospělé popu-
lace a  pokles adaptability na  prostředí 
u dospívajících a dospělých.

Téma připravila Lucie Hochmalová 

Kdy a kam k zápisu? 
• ZŠ Dobřichovice:
  21. dubna 14 až 19 hodin 

• ZŠ Řevnice:
  2. dubna 14 až 19 hodin 

• ZŠ a MŠ Všenory:
  21. dubna 

• ZŠ Černošice:
  2. dubna 14 až 19 hodin

• ZŠ Zadní Třebaň:
  7. dubna 

• ZŠ Liteň:
  16. dubna 13:30 až 18 hodin

• ZŠ Mořina:
  2. dubna 14 až 17:30 hodin

• Komunitní škola Jeden strom:
  24. března 15 až 17:30 hodin 

• Naše škola Liteň:
  27. dubna

TÉMA — 9

— 
Odkladů školní docházky 
nepřibývá, mění se ale důvody

Mgr. Jana Pelinka Doksanská se dlouhodobě 
věnuje tzv. školní psychologii. Nyní působí 
v Základní škole Dobřichovice.

Foto Lucie Hochmalová
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Jak se vlastně oficiálně jmenuje 
sport, kterému se věnuješ?
V mezinárodním názvosloví je to aerial 
hoop, česky tomu můžeme říkat třeba 
vzdušná akrobacie na kruhu.

A tvoje cesta k němu?
Dřív jsem dělala pole dance, což je ak-
robacie na  tyči. Předtím jsem chodila 
do Rebels O.K., které trénují závodní ská-
kání přes švihadlo. Když jsem musela se 
švihadly skončit, protože to nešlo sklou-
bit se školou, chtěla jsem dál něco dělat. 
Chyběla mi fyzická aktivita. Jednou jsem 
v Berouně uviděla letáček lákající na pole 
dance. Řekla jsem si, že ho zkusím. Potom 
jsem jela na  rok studovat do  Švýcarska 
a  chtěla jsem v  pole dance pokračovat. 
Našla jsem si studio, kde kromě tyčí měli 
i kruhy. Ty mě okamžitě uchvátily.

Myslíš, že by ses k nim dostala, nebýt 
švýcarského pobytu?
Nevím, asi ano. V  Berouně sice nebyly, 
ale v pražských studiích ano. Kruhy jsou 
čím dál populárnější.

Co ještě ti studium v zahraničí dalo?
Moc věcí. Bylo mi sedmnáct a já se nau-
čila fungovat sama za sebe. Kromě toho 
jsem se naučila francouzsky. V životě mě 
to moc posunulo, neboť jsem zažila různé 
situace, které jsem musela sama vyřešit.

Vraťme se k akrobacii. 
Jak často jsi trénovala?
Nejdřív jsem chodila jednou, pak dvakrát 
týdně na  tréninky, koncipované jako 

kurzy. Většinou tříměsíční. Tréninky 
probíhají tak, že se zahřejeme, protáhne-
me, následuje posilování na kruhu, pak 
se učíme nové prvky nebo kombinace. 
Ve Švýcarsku jsem se za rok naučila zá-
klady. Potom jsem se rozvinula a pokra-
čovala tady.

Můžeš přiblížit, jak cvičení vypadá 
v praxi? Kruh visí ze stropu…
Ano, volně se houpe, což je obtížné. Nej-
dřív se proto učí, jak se na kruh vůbec 
dostat. Pro začátečníky je kruh většinou 
ve výši hrudi, na soutěžích už bývá kou-
sek nad hlavou.

Čeho člověk pro tento sport 
potřebuje nejvíc?
Vyžaduje kombinaci síly a flexibility. Si-
lově je nejvíc namáhaná vrchní polovi-
na těla. Posilují se ruce, záda, břicho, ale 
i nohy. Co se flexibility týče, jde hlavně 
o nohy, záda a ramena.

Kdy ses rozhodla zkusit štěstí 
v soutěžích?
Hned, když jsem se vrátila v roce 2018 ze 
Švýcarska, jsem na  podzim pokračovala 
v kurzech v Praze. Na první soutěž jsem se 
přihlásila loni na jaře. Šlo o spíše umělec-
kou soutěž Airy Fairy. Ta byla donedávna 
jedinou akrobatickou soutěží v Česku, kde 
se hodnotí i kostýmy, téma. Skončila jsem 
pátá ve své kategorii amatérů. 

Jak probíhala tvoje příprava?
Přesně jsem se neorientovala v tom, co 
se po mně bude chtít, co budou hodno-
tit. Absolvovala jsem pár soukromých 
tréninků, kde mi pomohli se stavbou 
choreografie. Kostým jsem si zařídila 
sama. Cvičila jsem na skladbu Markéty 
Irglové, což bylo dost jemné. Možná až 
moc.
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—
Marie Masnerová (20)
• Narodila se v roce 2000 ve Švýcarsku, 

ale s rodiči žije odmala v Řevnicích.

• Vystudovala Gymnázium J. Barranda 
v Berouně.

• Prvním rokem studuje vysokoškolský 
pedagogický obor.

• Je dlouholetou členkou, nyní vedoucí 
skautského oddílu Bobři.

— 

Na kruhu nemůžete 
myslet na nic jiného
Za dva měsíce bude dvacetiletá Řevničanka Marie 
Masnerová bojovat o titul na mistrovství Švýcarska 
ve vzdušných sportech. Závěsné akrobacii na kruhu 
se začala věnovat během svého studijního pobytu 
ve Švýcarsku před třemi lety. Hned na své druhé soutěži 
získala titul mistryně ČR a SR v kategorii amatérů.

nám. Krále J. z Poděbrad 626, Řevnice

 608 858 758
www.regenerace-shiatsu.cz

SHIATSU TERAPIE
MASÁŽE

Péče o zdraví v duchu 
celostní medicíny.

Systém masážních  
technik původem  
z Japonska.

NOVĚ OTEVŘENO!

Únor a březen akce! 

SLEVA 10 %

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN
SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL 
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

F.L.Y. 24 / 8,9 kg

F.L.Y. 20
7,9 kg

vyrobeno v ČR

do 8 990 Kč

do 10 990 Kč
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Druhou soutěž už jsi loni  
na podzim vyhrála…
Bylo to v říjnu a šlo o vůbec první ofici-
ální mistrovskou soutěž v  aerial sports 
pořádanou pro Českou a Slovenskou re-
publiku. Tam se mi v kategorii amatérů 
podařilo zvítězit.

V čem ses oproti  
první soutěži zlepšila?
Ve  všem. Když občas porovnám ta dvě 
videa, mezi nimiž je rozdíl půl roku, při-
padá mi, že jsem udělala velký pokrok. 
Přihlášení do  soutěže mě vždy velmi 
motivuje. Snažím se trénovat nové věci. 
Stejné to bylo i u mistrovství, kde moje 
choreografie musela navíc obsahovat 
určitý počet povinných prvků. Snažila 
jsem se vybrat všechny za  co nejvyšší 
počet bodů. Musela jsem na to hodně tré-
novat.

Lze popsat některé cviky?
Existují čtyři kategorie: flexibilní, silo-
vá, dynamická a  balanční. Třeba flexi-
bilní znamená, že někde na kruhu udě-
láte provaz, ještě se hodnotí úhel nohou. 
Během sestavy se posuzuje vše možné, 
flexibilita, síla, plynulost choreografie, 
roztočení kruhu…

Co bylo nejnáročnější?
Asi jeden prvek, při kterém člověk ba-
lancuje na  ramenou, byl těžký hlavně 
v točení. Nebo dynamické cvičení, které 
tvoří kontrolované pády. Člověk se ně-
kde pustí a jinde chytí. Pro mě je to hod-
ně o psychice.

Už jsi někdy spadla?
Ano, přihodilo se mi to na tréninku, na-
štěstí se mi nic nestalo. Měla jsem pod 
sebou žíněnku.

Sama už jsi trenérkou.  
Kde a koho vedeš?
Ozvala se mi majitelka studia z Roudnice 
nad Labem. Řekla jsem si, že je to velká 
příležitost, takže stojí za  to tam jednou 
týdně jezdit. Mám 4 hodiny. Vedu kla-
sické kurzy pro skupiny, kde bývá maxi-
málně šest lidí, a pak soukromé lekce. Mé 
nejmladší cvičence je 9 a nejstarší 58. 

Co tento sport lidem přináší?
Posiluje celé tělo jinak než při chození 
do fitka nebo zvedání činek. Vidím smy-
sl i v tom, že člověk vnímá a vidí, co do-
káže, v čem se posunul. Navíc to vypadá 
hezky. Rozvíjí se flexibilita, překonáváte 
sami sebe. A navíc je to skvělé odreago-

vání, protože na  kruhu nemůžete my-
slet na  nic jiného, musíte se soustředit 
na přítomný okamžik.

Jaké máš další sportovní cíle?
Jednak dovést svou dvanáctiletou svě-
řenkyni na  soutěž Airy Fairy. Také mě 
oslovila kamarádka, jestli nechci zku-
sit soutěž dvojic. V květnu plánuji účast 
na  mistrovství Švýcarska, neboť mám 
dvě občanství.

Znovu v kategorii amatérů?
Tím, že jsem u  nás mistrovství v  ama-
térské kategorii vyhrála, a navíc trénuji, 
jsem se posunula k profesionálům. Mis-
trovství se koná 9. a 10. května, bude to 
velká výzva. Tím spíš, že jsem zvyklá 
cvičit na kruhu omotaném páskou, aby 
méně klouzal, a pověšeném za jeden bod. 
Ve Švýcarsku se bude soutěžit na neomo-
taném a dvoubodově zavěšeném kruhu. 
Pořídila jsem si podobný a budu ho teď 
na tréninky do studií nosit.

Jak často budeš trénovat?
Teď se snažím být na kruhu alespoň dva-
krát týdně, i víc. Kromě toho dělám i dal-
ší posilování, protahování, základy ka-
listeniky, což je cvičení s vlastní vahou. 
Chtěla bych ale začít trénovat alespoň 
třikrát týdně. 

Věnovat se ale musíš i svému studiu…
Ano, dělám vysokou školu pedagogickou, 
obor speciální pedagogika v  kombinaci 
s češtinou. Jsem tam po prvním semest-
ru moc spokojená, víc, než jsem čekala. 
Je to super, baví mě to. Kromě toho dělám 
osobní asistentku v  berounském dět-
ském domově pro děti s kombinovaným 
postižením. K tomu všemu se ještě věnuji 
vedení skautského oddílu v Řevnicích.

Pavla Nováčková

in
zerce

FINANCE PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
Tvorba podnikatelských plánů a kalkulací na míru
Financování podnikatelských plánů (START-UP)

Dotace EU

tel.: 776 636 178 | e-mail: info@afgp.cz | www.afgp.cz
AFGP, s. r. o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 626, Řevnice

Hledáme nové posily pro náš tým.

FIRMA DRŮBEŽ
NABÍZÍME

10týdenní slepičky SABROWN: 
prodej od 13. 3. (Malé Přílepy)

ISA a MORAVIA:  
prodej od 3. 4. (Libečov)

Krůťata k výkrmu, 6týdenní: 
prodej od pol. května

Volný prodej bez objednávky, 
do vyprodání.

Jiří Dvorský
 311 672 358
Zuzana Prečanová
 605 805 223

Krásné zboží
z Anglie a Itálie máme,

za bezkonkurenční 
ceny prodáváme.

mmfashion.cz

DÁMSKÁ 
MÓDA

Anežky České 1118/14, 
Dobřichovice

Foto archiv M. Masnerové
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Pozvánky
Neděle ve znamení pohádek
V neděli 22. března je v 16 hodin v čer-
nošickém Club Kině na  programu 
loutková pohádka O Malence v podá-
ní Ilegumovy divadelní společnosti. 
A na zámku v Dobřichovicích v Bear 
Place začínají Mikulkovy pohádky 
v 17 hodin. Potěší jimi divadelní spo-
lečnost Elf.

Töpferovou doprovodí 
argentinské trio
Koncert Marty Tӧpferové, která u Be-
rounky zpívala loni po boku chilské-
ho hudebníka Alejandra Lacosteho, 
zazní v  pondělí 23. března od  19:30 
v Bear Place na zámku v Dobřichovi-
cích. Tentokrát s argentinským triem 
Gabo Naas. Uslyšíte argentinské písně 
ve stylech chacarera, zamba, chama-
né, gato.

Rukojmí bez rizika

Pytel uloupených peněz dokáže oživit 
i  sebevraha. Jenže policii taky. Tak 
zní podtitul komedie francouzského 
spisovatele a dramatika A. R. Fourto-
na Rukojmí bez rizika, kterou uvidíte 
v  berounském kulturním domě Pl-
zeňka 25. března od 19 hodin. Těšit se 
můžete na Václava Vydru, Jana Šťast-
ného, Janu Bouškovou a další.

S houslemi po světě
Světoznámá rodačka z Řevnic Barbo-
ra Kolářová se znovu chystá vystou-
pit před svým domácím publikem. 
Základní umělecká škola Řevnice 
pořádá recitál houslistky a jejích hos-
tů 20. března od 18 hodin. Proběhne 
v  rámci druhého komunitně osvěto-
vého setkání nazvaného S  houslemi 
po světě v řevnickém Zámečku.

Možná přijdou i Jů a Hele
Pohádka s prvky černého divadla na-
zvaná Na  kouzelném paloučku v  po-
dání Loudadla se hraje 29. 3. od 14:00 
v berounském KD Plzeňka. Jako hosté 
se v pořadu objeví Jů a Hele.
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— 
S Hejblíkovic se děti protáhnou i vzdělají

— 
Ve sklepení se bude přednášet 
o pověstech, skalničkách i válce

— 
Plesová sezona jde do finále s Klíčkem a Notičkami

Zábava pro děti, pohyb, veselé písně 
i učení. To vše dohromady jsou Hejblíko-
vic. Tedy dva sourozenci Hejblík a  Hej-
blička, kteří dětem zpestří nedělní dopo-
ledne 29. 3. v dětské kavárně Městečko. 
Akci tam od 10:30 hodin pořádá Rodinné 
centrum Leťánek. 

„Hejblíkovic jsou sourozenci, kteří 
o světě už leccos vědí a sdílejí to se svými 
mladšími kamarády. Jsou to prostě nor-
mální kluk a holka. Hlavní myšlenkou je 
nabídnout především předškolním dětem 
zábavný obsah, který je zvedne od table-
tu a ještě je něco naučí, a to přirozeným 
způsobem, jenž je rozvíjí a  podněcuje 
jejich fantazii,“ uvedla jedna z  autorek 
projektu Jitka Nosková s  tím, že Hejblí-
kovic již mají na kontě pět natočených vi-
deoklipů, z nichž čtyři jsou na YouTube. 
Rovněž tam najdete dokumentační video 
z vystoupení v řevnické školce. Písničky 
jsou veselé, hravé a dětem se líbí, snadno 
si je zapamatují a mohou u nich společně 
s  Hejblíkovic dovádět. „Princip je stále 
stejný: jednoduchost, jasná struktura, 
opakování a  prožitek, ať už pohyb nebo 
gesto spojené s významem slova,“ vysvět-

luje Jitka Nosková s  tím, že Hejblíkovic 
nyní chystají vystoupení na Slavnostech 
Morany, k vidění budou také na festivalu 
Mezi ploty nebo na Pigyádě.

Plesová sezona v  Řevnicích vyvrcholí 
na  přelomu března a  dubna dvěma vy-
hlášenými plesy. Nejprve se symbolicky 
na  Den učitelů 28. 3. uskuteční ples Zá-
kladní školy Řevnice a folklorního soubo-
ru Klíček. Koná se v  řevnickém Lidovém 
domě a čeká vás řada předtančení i tombo-
la. Řevnická dětská lidová muzika Notičky 
pořádá 19. ročník svého Hudebního ple-
su v sobotu 4. dubna od 19 hodin rovněž  

v Lidovém domě v Řevnicích. K tanci i po-
slechu zahraje vedle hostitelského soubo-
ru již tradiční plesová kapela idealBAND 
z Rakovníka. Návštěvníci zažijí dvě pleso-
vá překvapení a novou moderátorku, jíž je 
bývalá členka a studentka pražské DAMU 
Lucie Flemrová. Chybět nebude oblíbená 
dámská volenka, půlnoční slosování vstu-
penek o hodnotné ceny i soutěž o nejkrás-
nější krojovaný pár z řad plesových hostů. 

Hned několik přednášek je pro zájemce 
připraveno ve sklepních prostorách Bear 
Place v areálu dobřichovického zámku.

V  neděli 15. března zde od  17 hodin 
bude Alena Šarounová přemítat nad tím 
co Bylo/nebylo. Na programu je hledání 
pravdy, legend, kamenné doklady, Kos-
mas a ti druzí. V sobotu 21. března od 17 
hodin jsou zváni milovníci zahradni-
čení. Čeká je přednáška skalničkáře 

Zdeňka Zvolánka nazvaná Trvalky pro 
nezalévané zahrady. Ve čtvrtek 26. břez-
na od  19:30 spisovatel a  badatel Filip 
Vojtášek pohovoří na téma Dobřichovice 
pod palbou hloubkařů v roce 1945. Bude 
možné zakoupit stejnojmennou knihu 
Pod palbou hloubkařů i s podpisem au-
tora. Vstupné je ve všech případech dob-
rovolné, pořádá Kulturní centrum měs-
ta Dobřichovice. 

Foto archiv

Foto archiv
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Klíma pohovoří o zločincích
Dějiny českého zločinu očima Josefa 
Klímy je název přednášky, která se 
v rámci černošické Občanské akademie 
uskuteční 29. března. Začíná v 19 hodin 
v  Club Kině. Investigativní žurnalista 
Josef Klíma osobně pamatuje všechny 
velké zločince od  roku 1989. Zajímá 
vás, kdo a proč volil Babiše? Kdo je nej-
lepší český zločinec? Názor na Kajínka? 
Přijďte o tom diskutovat s autorem kni-
hy Zločin, jak ho pamatuji. 

Tutte Le Note zpívají Martinů
Koncertní oddělení Tutte Le Note pod 
vedením svého uměleckého vedoucí-
ho Martina Vydry zazpívá Otevírání 
studánek Bohuslava Martinů, doplně-
né o písně Petra Ebena, za doprovodu 
smyčcového tria a  klavíru. Koncert 
se koná 29. 3. od 17 hodin v Městském 
sále na Vráži.
Dvoustranu připravila Pavla Nováčková
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Tři osobité zpěvačky se během břez-
na vystřídají v  černošickém Club Kině. 
Středa 11. 3. je určena především milov-
níkům jazzové hudby. Od  20 hodin se 
v  prostorách útulného klubu představí 
Marianne Solivanová z USA, kterou do-
provodí vynikající Walter Fischbacher 
(USA), piano; Petr Dvorský (ČR), kon-
trabas; Ulf Stricker (USA), bicí. Neomyl-
ný swing Elly Fitzgeraldové, odvahu 
Betty Carterové a střídmou věcnost Car-
men McCrae, to vše najdete v hlase Ma-
rianne Solivanové, newyorské rodačky. 

Na počátek jara, 21. 3. od 20 hodin, je 

do klubu naplánován koncert Ester Ko-
čičkové. Přiveze šansony s  vlastními 
texty a  s  hudbou skladatele Lubomíra 
Nohavici, jenž ji doprovodí na klavír. 

Mnozí znají Eriku Stárkovou především 
jako postavu kultovního seriálu Most! 
Erika je ovšem skvělá zpěvačka. Doká-
že vám to na koncertě 27. 3. V Club Kině 
vystoupí s kapelou Bill Candy Band. Ona, 
energická zpěvačka zaměřená na  soul, 
funk a  jazz se strhujícím projevem a ob-
rovským proudem energie, oni, dlouhole-
tí kolegové: multiinstrumentalisté a hrá-
či, kteří neustále vyhledávají nové výzvy.

— 
Jaro patří v Club Kině osobitým zpěvačkám

— 
Česká slečna Marplová zavítá do Letů

— 
Čechomor poprvé míří do Černošic

Milovníci slečny Marplové si tuto akci 
nemohou nechat ujít. V rámci Letovské 
akademie totiž do  sálu U  Kafků dora-
zí herečka, spisovatelka, a  především 
dabérka Ivanka Devátá, která postavu 
slečny Marplové dabuje s  chutí a  šar-
mem sobě vlastním. Na otázku, zda má 
s postavou známé anglické dámy něco 
společného, kdysi odpověděla: „Mys-
lím, že jeden rys s  ní určitě společný 
mám. Ona totiž žije sama, ale vůbec 

nemá pocit osamělosti, je živá a účast-
ní se společenského života. Má ráda 
život a je schopna i ironie a sarkasmu. 
Myslím si, že veselou povahu a nestýs-
kání si máme určitě společné.“ Do Letů 
přijede Devátá besedovat ve  středu 
11. 3. od 17:30 hodin. V sále U Kafků si 
vychutnáte smršť jejích historek a po-
střehů z  hereckého, spisovatelského 
i  osobního života. Ivanka Devátá po-
chází z umělecké rodiny. 

Nenechte si v pátek 24. dubna od 20 ho-
din ujít kapelu Čechomor v rámci 19. roč-
níku festivalu Vítání jara. Poprvé v nové 
hale Věry Čáslavské v Černošicích. 

Místo není náhodné. Organizátor totiž 
před šesti lety uspořádal v  Divadle Hy-
bernia pod patronátem Věry Čáslavské 
tříkrálové koncerty bratří Ebenů, jejichž 

součástí byla vůbec první sbírka na pod-
poru výstavby černošické sportovní haly.

Vlakové spoje jezdí v čase před začát-
kem koncertu od Prahy i od Berouna při-
bližně každou čtvrthodinu. Po skončení 
koncertu každou půlhodinu, cca 250 m 
pěší chůze od nádraží. Občerstvení na 
místě zajištěno.

Foto archiv organizátora 
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Jedna z  provozoven mateřské školy 
a  dvě dětské skupiny se nacházejí pří-
mo ve vašem regionu, a  to v Řevnicích, 
v místě zrození Bambinária.

Jelikož čas běží a do regionu se neu-
stále stěhují nové mladé rodiny s  dět-
mi, je možná aktuální se vám, milí 
rodiče, připomenout. Naše dětské sku-
piny jsou hygienicky prověřená, mini-
sterstvem práce registrovaná zařízení, 
která svou činností nabízejí mamin-
kám podobné služby jako v  minulos-
ti jesle. Přijímány jsou děti od 1 roku. 
Program a  režim jsou velmi podobné 
programu mateřských škol, pouze ob-
sah a tempo jsou přizpůsobeny věkové 
kategorii dětí. V dětských skupinách je 
menší kolektiv dětí. Pečují o ně kvalifi-

kované učitelky nebo chůvy. Při tomto 
nízkém počtu dětí mají učitelky a chů-
vy velký prostor k milému individuál-
nímu přístupu a přechod dětí z domá-
cího prostředí bývá snazší a  většinou 
je bezproblémový. 

Vzhledem k tomu, že celý program dět-
ských skupin je dotovaný, ceny za služby 
jsou symbolické. 

Pokud máte děti starší 2 let, můžete 
využít naši soukromou mateřskou ško-
lu v  ulici Čs. armády 139, která je tady 
již od roku 2006. Dlouholeté zkušenosti 
nám umožnily posunout kvalitu služeb 
na nejvyšší úroveň, srovnatelnou se sou-
kromými pražskými školkami. Máme 
stabilizovaný tým profesionálů, velmi 
zajímavé, bohaté motivační programy, 

partnerský přístup k dětem a rodičům, 
účast v  celorepublikových projektech, 
pravidelná měsíční zábavná odpoledne 
a akce pro děti a rodiče.

Nejstarším dětem nabízíme program 
Výlety podle abecedy, který přináší mi-
nimálně 1x týdně zajímavý výlet přímo 
do Prahy za kulturou, výstavami, diva-
delními představeními atd. Originální 
pracovní sešity, které si každý měsíc 
necháváme aktuálně tisknout. Písemná 
hodnocení dětí, která předávají učitelky 
každý měsíc rodičům. 

Velkým přínosem pro naši školku je 
rodilý mluvčí, jenž vede anglickou výu-
ku a  jednotlivé činnosti v anglickém ja-
zyce každý den v dopoledních hodinách, 
a  to nenásilnou formou vedle českého 
programu. Za  dlouhá léta jsme zjistili, 
že tato forma výuky je nejefektivnější, 
jelikož děti se potkají nejen s  edukační 
formou cizího jazyka ve  vzdělávacím 
kroužku, ale především komunikují celé 
dopoledne s anglicky mluvícím učitelem, 
s  nímž spolupracují i  při běžných prak-
tických činnostech a denních aktivitách. 

Zdravý životní styl a duševní hygienu 
dětí rozvíjíme každodenním pobytem 
na čerstvém vzduchu, a to i při nepřízni-
vém počasí. Pobyt venku se uskutečňuje 
převážně formou výletů s batůžkem, vy-
cházek do přírody a okolí. Při vzájemné 
komunikaci a vzdělávání používají naše 
učitelky otevřený partnerský přístup 
a  velkou trpělivost, vycházející z  prvků 
alternativního vzdělávání Marie Mon-
tessori. V  oddělení nejmladších dětí jde 
pak přímo o  mateřský přístup. A  to, že 
ve  stravování upřednostňujeme hodně 
zeleniny, vodu a  čaje, ochucené pouze 
ovocem, svačiny, připravované často 
z  produktů místních prodejců, a  obědy, 
kde nesmějí chybět ryby a zdravé produk-
ty, dovážené společností Bionea,  s.  r.  o., 
není v dnešní době již překvapením.

Síť soukromých česko-anglických mateřských škol pro 
předškolní děti od 2 do 6 let a také dětských skupin pro 
děti od 1 roku pod společným jménem Bambinárium 
je tady už 14 let. Na začátku v roce 2006 to bylo malé 
mateřské centrum, kde bylo jenom 7 dětí. V současné době 
se jedná o 3 soukromé mateřské školy s kapacitou 150 dětí 
a 3 dětské skupiny s možností umístění až 49 dětí.

— 

Milé maminky, tatínkové, milé děti: 
Bambinárium je tady pro vás už 14 let

.czwww.tel.: 775 665 090  |  602 115 192 • e-mail: msbambirevnice@volny.cz • www.bambinarium.cz



dobnet  3/2020

SPORT — 15

Zhruba třicet závodů má letos v  plánu 
Brdský pohár. Sezonu začal zčerstva 
hned v  lednu. Je jedno, zda je vaším cí-
lem absolvovat celý seriál, nebo jen část. 
Zazávodit si můžete kdykoliv.

Série nejbližších běžeckých výzev po-
kračuje 21. března v  Cerhovicích, kde 
proběhne tzv. Josefský běh. Určen je všem 
příznivcům přespolního běhu včetně těch 
nejmenších. Koná se za  každého počasí. 
Prezentace začne v 8 hodin v budově míst-
ní základní školy. Nejmladší vypsanou ka-
tegorií je žactvo od 6 do 7 let, které změří 
síly na trati dlouhé 550 m. Ještě mladší nad-
šenci absolvují 80 metrů. Nejstarší katego-
rie sdružuje 70leté a starší sportovce, kteří 
poběží 3,5 km. Hlavní trasa měří sedm ki-
lometrů. V cíli bude připraven čaj, sladkost 
a za příznivého počasí opékání buřtů.

V  rámci Brdského poháru se můžete 
těšit také na Jarní běh Dražovkou v Ho-
řovicích. Koná se v  terénu 4. dubna. 
Silniční běh Rožmitál–Březnice vypsa-
li pořadatelé na  12. dubna. Vše najdete 
na webu brdskypohar.cz.

Kombinaci turistiky a  běhu nabíze-
jí dálkové soutěže. V  sobotu 28. března 
odstartuje Středočeská šedesátka. Začá-
tek je v Hořovicích na železniční stanici, 
cíl v  místní restauraci Srub. Nejkratší 
okruh čítá 10 km, nejdelší 63. Ten vede 
trasou Hořovice – Rpety – Lhotka – Ple-
šivec – Hostomice – Studený vrch – Do-
minikální Paseky – Drahlín – Slonovec 
– Jince – Felbabka – Podluhy – Hořovice. 
Počasí opět nehraje roli. Chlapci a děvča-
ta pod 15 let musí mít doprovod dospělé 
osoby. Podrobné instrukce jsou na webu 
Trilobitbarrandov.eu/brezen.

A  samozřejmě musíme uvést slavnou 
Brdskou stezku, tradiční česko-sloven-
ský pohár v  ultratrailu. Čtvrtý pod-
nik 53.  ročníku soutěže chystá zhruba 
120 km s převýšením 3,5 km pod názvem 
Fabiánova stezka. Startuje v pátek 3. dub-

na zhruba o  půlnoci od  ZŠ Mníšek pod 
Brdy. Registrace na  místě začíná v  osm 
večer. Účastníci by se měli do cíle dostat 
do 12 hodin v neděli 5. dubna. Na své si 
ale mohou přijít i  milovníci poloviční 
vzdálenosti. Mníšecká šedesátka přivítá 
své příznivce v sobotu 4. dubna na stej-
ném místě v  7 hodin ráno. Na  zhruba 
66 kilometrech soutěžící dosáhnou 2km 
převýšení. Registrace a  vše potřebné 
uvádí web brdskastezka.cz.

— 
Běžecké boty, hurá do terénu!

Mladé volejbalistky Sokola Dobřichovi-
ce se prosadily na  mezinárodním tur-
naji, který na závěr soustředění v Bran-
dýse nad Labem pořádala vyhlášená 
německá mládežnická akademie SSC 
Schwerin.

Laura Vlčková, Kristýna Nešporová 
a  Lucie Pivokonská obsadily v  modrém 
minivolejbalu výborné čtvrté místo, 
a to v konkurenci kvalitních německých 
týmů z  Berlína, Porýní-Falce, Branden-
burgu a SSC Schwerin a tuzemských zá-
stupců z Olympu Praha a Kralup. Zástup-
kyně dobřichovického Sokola se výborně 
přizpůsobily nezvyklému formátu. Hrá-
ly na širším hřišti než na běžných kraj-
ských turnajích a také mnohem delší zá-
pasy. V sobotu 15. února zvládly hned pět 
náročných duelů. Odvážnou hrou s apli-
kací řady nových dovedností nechaly 

za sebou v základní skupině týmy z Ber-
lína a  pražského Olympu a  vybojovaly 
postup do čtvrtfinále. V něm porazily je-
den ze čtyř výběrů klubu SSC Schwerin, 
kde působí český trenér Radek Krpač, ak-
tuální šéftrenér německé mládeže.

V nedělních bojích o medaile sice dob-
řichovické hráčky dvakrát prohrály, ale 
i konečné čtvrté místo je v nabité konku-
renci velkým úspěchem. V mezinárodní 
konfrontaci navíc získaly spoustu neo-
cenitelných zkušeností, z  nichž mohou 
těžit při dalších turnajích a  zápasech.
 (kab)

— 
Volejbalové naděje měly stupně vítězů na dosah

Jaro ťuká na dveře a s ním 
i značný počet běžeckých 
závodů. V Brdech a okolí se 
jich koná hned několik.

— 
Míček „provětrají“ v Zadní Třebani
Fanoušci pingpongového míčku mají 
opět zelenou. V  zadotřebaňském Spole-
čenském domě se připravuje Ping-pong 
Open 2020.

Dvacátý ročník turnaje, organizova-
ný místním klubem českých turistů, 
vypukne v  sobotu 14. března. Prezence 

bude zahájena v 9:30, souboje vypuknou 
v 10 hodin.

Vítáni jsou všichni milovníci stolního 
tenisu včetně rekreačních hráčů. Ti nej-
lepší obdrží medaile, diplomy a  trička. 
A jak organizátoři s úsměvem dodávají: 
„I letos přivítáme vzácného hosta.“

Foto icponline.it
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O  tom, jak děti uspějí ve  škole, rozho-
duje do značné míry i to, jak je formuje 
a  připraví školka. Naše montessori pe-
dagogika využívá tzv. senzitivních fází, 
což je doba, v níž je dítě obzvláště citli-
vé a  připravené pro získávání určitých 
schopností a dovedností. Není-li takové 
období využito, senzitivita zaniká. Na-
ším úkolem je tuto fázi odhalit a  dítě 
v ní podporovat. Dítě je pak zcela pohl-
ceno činností, kterou právě vykonává, 
a je schopno se intenzivně a dlouhodobě 
soustředit na práci i několik hodin.

Díky tomu přestává být vzdělávání ná-
silnou a podmíněnou zkušeností a v dě-
tech přirozeně vyvstávají kvality, jež se 
jim jinak musí vštěpovat zvnějšku, jako 
je samostatnost, zodpovědnost, sebeo-
vládání, trpělivost, empatie, spolupráce, 
disciplína, a  hlavně soustředění. Více 
o  montessori metodě naleznete na  na-
šich webových stránkách www.mon-
tessoriskolka.cz. Důležitým faktorem je 
i přístup našich průvodců. Všichni naši 
průvodci mají potřebné vzdělání, ak-
tivně se zajímají o  zdravý životní styl, 
vlastní osobnostní a profesní růst a mají 
respektující přístup k dětem. 

Česko-anglická montessori 
školka Zvoneček je 
určena dětem ve věku 
od 2 do 6 let. Nachází 
se v klidném prostředí 
karlického lesa. Celodenní 
provoz školky je od 7:30 
do 17:00. 

— 

Česko-anglická 
montessori školka Zvoneček

Ve třídách jsou vždy minimálně 2 až 
3 průvodci, z toho jeden rodilý anglic-
ký mluvčí ve  starší třídě. Děti se tak 
setkávají s  dvojjazyčným prostředím 
a přicházejí do přímého kontaktu s ci-
zím jazykem již od útlého věku. K vět-
šímu prohloubení anglického jazyka 
zařazujeme dvakrát týdně anglický 
výukový program Helen Doron. 

Vstup do MŠ je pro mnohé děti prv-
ním kontaktem s  novým prostředím 
a  novou sociální zkušeností. Vyrov-
návají se s  odloučením od  rodičů, 
s denním režimem MŠ, učí se fungovat 
v  kolektivu vrstevníků. Snažíme se 
dětem a  rodičům tuto nelehkou situ-
aci ulehčit. Umožňujeme přítomnost 
rodičů v první dny po nástupu do MŠ, 
prodlužujeme délku pobytu postupně, 
využíváme adaptačního plánu, kde je 
stanovena organizace docházky. 

Pro děti v  posledním roce předškol-
ního vzdělávání je každodenně zařa-
zována předškolní příprava, kde vy-
užíváme metody kritického myšlení, 
Feuersteinovo instrumentální oboha-
cování a  podporujeme jejich grafomo-
torický vývoj. V případě nutnosti máme 

k dispozici interního asistenta logope-
da, využíváme spolupráci se speciál-
ním pedagogem a s psychologem. 

Dále spolupracujeme s rodiči formou 
workshopů, pozorování dětí ve  třídě, 
pořádáme výlety a  společné aktivity 
pro rodiče a děti. Dvakrát do roka ro-
diče obdrží souhrnnou zprávu o vývo-
ji dítěte.

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

www.montessoriskolka.cz

Ve dnech

6. 3,
24. 4. a 5. 6.
vždy

od 9:00 do 11:00
jsme pro vás připravili

dny 
otevřených 
dveří.
Těšíme se na vás!
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Tajemný divadelní a výtvarný svět plný 
loutek, hraček a  různých hejblátek mů-
žete navštívit v  Příbrami, a  to v  rámci 
výstavy Imaginárium bratří Formanů. 
Pozor, v tamní Galerii Františka Drtiko-
la je k vidění už jen do 1. dubna.

Výstava putuje s  velkým úspěchem 
po vlastech českých již několik let, navští-
vila ale například i Paříž. Teď ji máme do-
slova za humny – v Příbrami. Autem jste 
tam z dolního Poberouní za půl hodiny.

Během prohlídky interaktivní expo-
zice propadne každý bez rozdílu věku 
kouzlům a tajům pohádek a bude je chtít 
objevit. „I dospělí v sobě zas najdou kou-
sek hloubavého dětského diváka. Zatočí 
se kličkou a na scéně se rozsvítí,“ popsal 
spoluautor výstavy, principál, divadel-
ní režisér a  výtvarník Matěj Forman. 
Myšlenka vytvořit Imaginárium se 
v  hlavách bratří Formanů zrodila před 
více než deseti lety na  Mezinárodním 
festivalu loutkového a  alternativního 
divadla Skupova Plzeň, kde vystavovali 
vyřazené dekorace a loutky. Napadlo je, 

že přitažlivý divadelní svět může ožít, 
a pokusili se mu dát nádech „herny“.

Expozici vytvářela skupina výtvar-
níků, řemeslníků a  umělců. Vystaveny 
jsou obludární postavy a  malované pa-
nely Josefa Sodomky, fotografie Ireny 
Vodákové nebo hybohledy a inspectákly 
Pavla Macka. Nepředstavují tu ovšem 
jen poetiku Divadla bratří Formanů. Do-
plňují ji další objekty, hračky a  loutky 
od Stáni Stuchlé, Jany Paulové, manželů 
Lhotákových, Terezy Komárkové nebo 
obrázky Tomáše Paula.

Uvidíte loutky, divadelní dekorace 
či různá hejblátka. Na  rozdíl od  jiných 
výstav, kde na  každém kroku narazíte 
na cedulky Nedotýkat se, je tady povoleno 
takřka vše. Nepotřebujete žádný návod, 
téměř na všechno je dovoleno sahat, krou-
tit s  tím nebo točit. Do pohybu tak může-
te uvést třeba loutky na  Karlově mostě, 
v hostinci se před vašimi zraky rvou štam-
gasti jako na obrazu Josefa Lady, na moři 
se kolébá velrybářská loď a námořníci se 
snaží ulovit obrovskou bílou velrybu.

Exponáty rozvíjejí vaši fantazii. Pro-
zkoumat můžete roztodivné artefakty, 
objekty, obrázky, hračky, nechybějí foto-
grafie i důmyslné mechanismy. „Nepře-
stáváme věřit, že i dnešní lidé, obklope-
ní technologiemi a digitálními formami 
komunikace, chtějí cítit radost z  umění 
a  dotknout se ‚skutečných‘ věcí všemi 
smysly a  vlastníma rukama,“ podotýká 
Matěj Forman.

Galerie Františka Drtikola se nachází 
v  historické budově příbramského Zá-
mečku Ernestinum, jedné z  historicky 
nejvýznamnějších staveb Příbrami. Pů-
vodně šlo o  dřevěnou tvrz církevních 
majitelů panství, tyčící se několik desítek 
metrů od  náměstí T. G. Masaryka. Pře-
stavba dřevěné tvrze v kamenný hrádek, 
jádro dnešního Zámečku Ernestinum, 
je věrohodně prokázána od  poloviny 
14.  století. Souvisí s  četnými aktivitami 
snad nejslavnějšího majitele panství, 
arcibiskupa Arnošta z  Pardubic. Stavba 
citelně utrpěla za husitských válek, dále 
v  16. století při nepokojích měšťanů na-
mířených proti vrchnostenské správě, 
v době třicetileté války a také mnoha ne-
vhodnými stavebními úpravami.

Galerie získala jméno po  zdejším ro-
dákovi, světově proslulém fotografovi 
Františku Drtikolovi, který se v Příbra-
mi narodil roku 1883. Najdete zde pro-
to i  stálou expozici věnovanou tomuto 
věhlasnému umělci. Obsahuje slavné 
psychologické portréty, jedinečné akty, 
četné krajinné kompozice i  další foto-
grafické žánry a  umožňuje odnést si 
ucelenou představu o rozsahu i hloubce 
uměleckého odkazu Františka Drtikola. 

Do třetice se tu nachází Muzeum III. od-
boje. Dokumentuje průběh protikomuni-
stického odboje a jeho důsledky v období 
let 1948 až 1989. Návštěvníci si zde mohou 
prohlédnout celkem tři expozice: Politič-
tí vězni v  uranových dolech 1948–1968, 
Ženy ve  III. odboji a  za  mřížemi věznic 
1948–1968 a Z Čech do sibiřských gulagů. 

 Pavla Nováčková
Foto archiv galerie

— 

Dotýkat se  
exponátů je povoleno!

 Výstava Imaginárium je otevřena 
každý den v týdnu kromě pondělí 
od 8 do 18 hodin, a to do 1. 4. 2020.

 Vstupné: základní 70 Kč, 
snížené (děti, studenti,  
senioři) 50 Kč a rodinné 
(2 dospělí + 2 děti) 200 Kč
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Jedna ze tříd je určena dětem již od dvou 
let věku. Ale bez obav, i starší děti se mají 
u nás báječně. Zakladatelky a majitelky 
školinky NONA, zkušené ženy, několi-
kanásobné maminky a  dlouholeté ka-
marádky Michaela Kotěrová a  Karolína 
Benešová nám v  tomto rozhovoru blíže 
představí svou rodinnou školku.

Co vás vedlo k založení vlastní 
školky? Obě jste zanechaly svých 
původních profesí (pozn.: Karolína 
dříve pracovala jako zdravotní sestra 
a Michaela jako manažerka).
Michaela: Díky vlastním dětem jsem 
se začala střetávat se státním školským 
systémem. Pociťovala jsem, že mi v tom-
to prostředí chybí rodinná atmosféra, 
klid, trpělivost. Věděla jsem, že tyto po-
city nemám jen já. Myslím si, že malé 
děti potřebují jistotu a  menší kolektiv, 
který jim pomůže v dobré náladě a bez 
stresu zvládnout čas bez rodičů.
Karolína: A  tak jsme si řekly, že u  nás 
v  Letech založíme takovou rodinnou 
školku, kde se budou děti cítit jako u ba-
bičky (pozn.: nonna znamená v italštině 
babička). Naším záměrem bylo vytvořit 
přátelské místo pro děti od 2 do 6 let, kde 
se jim dostane takové péče a lásky téměř 
jako od těch nejbližších v rodině.

Jak to u vás v NONĚ chodí?
Michaela: Náš režim i  program už se 
po 7 letech ustálily v osvědčený a zdravý 
rytmus. Fungujeme celotýdenně od pon-

dělí do pátku, každý den od 7:30 do 17:00. 
Máme dvě třídy se svou vlastní pedagož-
kou a s asistentkou. Ve třídě Kočiček jsou 
děti od 2 let věku a ve třídě Pejsků od 3,5 
roku. Mladší i starší děti však tráví mno-
ho času spolu. Vedeme děti k  empatii, 
ke vzájemné pomoci a k soudržnosti.
Karolína: V  tomto školním roce máme 
zapsáno celkem 40 dětí. V praxi to vypa-
dá tak, že některé děti k  nám docházejí 
na  každý den v  týdnu a  jiné třeba jen 
na několik dní či dopolední. Děti mají vel-
mi rozmanitý a zábavný program. Všech-
ny dny však spojuje pro děti i dospělé bla-
hodárný řád, o nějž se vždy mohou opřít 
a který dává bezpečné hranice a jistotu.

Můžete přiblížit váš program?
Karolína: Každé pondělí začínáme po-
hádkovým příběhem, který nám již 
několik let chodí vyprávět pedagožka 
a spisovatelka knížek pro děti Pavla So-
letka Krátká. Pavla se věnuje jazykové 
propedeutice a  výuce jazyků, takže její 
vyprávění jsou zaměřená na rozvoj citu 
pro jazyk, rytmiku a  podporu fantazie. 
Zároveň se tímto příběhem navodí celo-
týdenní téma, které pak v dalších dnech 
rozvíjíme: pohybově, výtvarně, hudeb-
ně, prostě tak, abychom zapojili všechny 
smysly. Často s dětmi pečeme. Chodíme 
cvičit do Sokola, do kterého to máme co 
by kamenem dohodil. Jezdíme na tema-
tické výlety za kulturou i do přírody. 
Michaela: Obě třídy chodí pravidelně 
na  lesní výpravy, třída Pejsků dokonce 
každý čtvrtek téměř za každého počasí. 
Je pro nás důležité, aby děti trávily hod-
ně času venku, v terénu, v přírodě. Aby 
poznaly krásy našeho okolí a utvořily si 
vřelý vztah k přírodě a ke svému kraji. 

777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

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

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

PALIVOVÉ
KRBOVÉ
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

DŘEVO

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

Kineziolog, kouč s dlouholetou 
praxí nabízí konzultace v oboru 
kineziologie a osobního rozvoje.
kamilaburdova.cz

Semináře na ostrově Santorini
novyseminar.cz

 Růžová 184, Lety u Dobřichovic
 kamiburdova@seznam.cz

 603 992 633

in
zerce

— 
Motto: V NONĚ jsme jako doma!
Školinka NONA je soukromá školka fungující od září 
2013 v budově krásného zrekonstruovaného statku 
přímo na návsi v Letech. Praktická poloha, přátelské 
prostředí, stabilní zázemí, vřelé vztahy mezi pedagogy, 
dětmi a rodiči. Co víc si přát pro své dítě, které dělá 
první krůčky mimo rodinu?

Školinka NONA, z.s.
Na Návsi 21, Lety

 606 909 348
www.skolinkanona.cz
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KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

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

PŘEDSEZONNÍ 
SLEVY KOL A 
ELEKTROKOL

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

Pracoviště ČERNOŠICE

REFERENT/KA ODBORU INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU 
(administrativní pozice)

REFERENT/KA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Pracoviště PRAHA 2 

REFERENT/KA ODBORU PŘESTUPKŮ

REFERENT/KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ,  
ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ

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

MĚSTO ČERNOŠICE

přijme nové kolegy
na tyto volné pracovní pozice: 

Bližší informace a přehled volných pracovních míst najdete na  
www.mestocernosice.cz v sekci Úřad - Volná pracovní místa, nebo 

kontaktujte Adélu Červenkovou, personální úsek, na emailu  
adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo tel. 602 342 655.

in
zerce

K našemu útulnému zázemí máme k dis-
pozici ještě velkou zahradu vzdálenou 
asi 5 minut chůze od školky. Na zahradě 
trávíme velkou část roku. Máme tam po-
stavené tepee, vybudované ohniště, pro-
lézačky, pískoviště a také záhony, o kte-
ré se společnými silami staráme. 

Co důležitého byste ještě zdůraznily 
pro zájemce z řad rodičů?
Michaela: Ráda bych dodala, že v roce 
2018 se školinka NONA stala dětskou 
skupinou. V  červenci tohoto roku nás 
čeká uzavření dvouletého dotační-
ho programu z  Operačního programu 
Zaměstnanost. Pevně věříme, že se 
nám podaří tento projekt získat znovu 

na  další dva roky a  tím udržet přízni-
vou cenu pro rodiče. Zúčastnily jsme se 
semináře značky kvality dětských sku-
pin pod záštitou MPSV, kde jsme se se-
známily s naším přiděleným mentorem. 
V  dubnu u  nás proběhne audit značky 
kvality, čímž chceme ukázat, že na na-
šich službách s nadšením a radostí stále 
pracujeme.
Karolína: Ještě bych doplnila důle-
žité informace. Zápis na  další školní 

rok 2020/2021 je již zahájen. Můžete se 
k nám přijít po dohodě podívat kdykoliv. 
Oficiální den otevřených dveří máme 
ve čtvrtek 16. 4. od 17 hodin. A dále, že 
NONA bude zase pro všechny děti ote-
vřena po  celé prázdniny. Prázdninový 
program bude velmi pestrý a jsou vítány 
i děti, které do NONY v běžném školním 
roce nechodí. Bližší informace o nás se 
dozvíte na webu www.skolinkanona.cz 
a na našem FB profilu Školinka NONA.

Otevřeno celé prázdniny
BOHATÝ PROGRAM

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

16. 4. od 17 hodin
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— 
Střípky z Jednoho stromu 
a LMŠ Na dvorečku

Příměstský tábor Jeden strom a LMŠ Na dvorečku 2020

Novinky pro školní rok 
2020/2021
Lesní mateřská škola Na dvorečku bude 
od září 2020 prodlužovat provozní dobu, 
a to do 15:30. Může se to zdát jako nepod-
statný rozdíl, ale mnoha rodičům pomů-
že zvládnout v rámci částečného úvazku 
dojíždění.

Pro nové zájemce chystáme 26. 3. akci 
Pojďte s námi do lesa. Je určena všem ro-
dičům a dětem od 2 let věku. Oblečte se 
do  terénu, sbalte si do  batůžku svačinu, 
termosku s čajem, pláštěnku a něco k opé-
kání na ohýnku a přijďte v 9:30 do areálu 
LMŠ Na  dvorečku. Vypravíme se s  vámi 
do lesa a ukážeme vám, jak si v něm hra-
jeme a učíme se a co to znamená chodit 
do  lesní MŠ. Oběd si připravíme ze spo-
lečných zásob na ohni v zázemí LMŠ. 

Komunitní škola Jeden strom otevírá 
vzdělávací skupinu 2. stupně, která v  le-

tošním školním roce funguje v rámci ex-
perimentálního provozu. Jedná se o  ma-
lotřídní provoz 6.–8. ročníku pro skupinu 
16 dětí. Ve čtvrtek 20. 2. proběhla beseda, 
na které jsme představili současné fungo-
vání vzdělávací skupiny. Zájemci o  tento 
projekt mohou pro bližší informace kon-
taktovat Mgr.  Soňu Joštovou na  skola@
jedenstrom.cz, případně si zápis z besedy 
přečíst na nástěnce www.jedenstrom.cz.

A  kdy k  zápisu na  2. stupeň? Zápis 
bude probíhat formou celodopoledního 
setkání budoucích šesťáků se stávají-
cí 5. třídou a  druhostupňovou skupi-
nou. Zájemci se mohou dostavit 24. 3. 
v 8:30 do Komunitní školy Jeden strom, 
Karl štejnská, Černošice. Je však vhod-
né předem vyplnit on-line přihlášku 
na  nástěnce webu www.jedenstrom.cz, 
na jejímž základě obdrží uchazeč bližší 
informace k organizaci zápisu.

Přehled akcí

 Komunitní centrum Jeden strom, 
Karlštejnská 253, Černošice

Mindfulness – laskavost, 
komunikace, výkonnost

 od 18. 3., ST 16:00–19:00
 1x za 14 dní
Tři setkání pro zájemce o vědomou 
přítomnost. Přihlášky na https://
jedenstrom.webooker.eu/ kroužky/
kurzy

Zápis do Komunitní školy 
Jeden strom

 24. 3., 8:30 – 2. stupeň,
 15:00 – 1. stupeň

 Areál LMŠ Na dvorečku,  
Lety u Dobřichovic, Kejnská ulice

Pojďte s námi do lesa 
aneb den v lesní MŠ

 26. 3. , od 9:30

Zápis do LMŠ Na dvorečku
 5. 5. , od 15:00 do 17:00

A kdy k zápisu 
do 1. třídy?

24. 3.
od 15:00 do 16:30 hod.

VOLÁNÍ DIVOČINY
 7.–10. 7. | 8:00–17:00 | 

4–10 let
Putovní tábor divokou 
přírodou Českého kra-
su. Nebojte se, budeme 
se vracet na  základnu 
zázemí LMŠ Na  dvo-
rečku. 

Navštívíme vrcholy kopců, jeskyně 
i přírodní koupaliště. Probereme branné 
dovednosti jako box, topografii, střelbu, 
pochodová cvičení se zpěvem a kynolo-
gický výcvik. Vracet se budeme zoceleni 
na těle i na duchu. 

Pozor! Týden je kvůli státním svát-
kům o 1 den kratší.

LESNÍ SKRÝŠE A POKOJÍČKY
 13.–17. 7. | 8:00–17:00 | 4–9 let

Tábor pro dobrodruhy, výtvarníky 
a zdatné chodce. Jak si v přírodě poradili 
Ronja, dcera loupežníka, Mauglí a  Ro-
binson Crusoe? A  jak si poradíme my? 
Budeme hledat a stavět skrýše, vypraví-
me se do jeskyní a bunkrů. Co najdeme 
a  postavíme, to děti zachytí fotografií, 
kresbou, malbou. Podnikneme tři celo-
denní pěší výlety.

ANGLIČTINA HROU
 20.–24. 7. | 8:00–17:00 | 6–12 let

Nechte své děti ponořit do světa angličti-
ny hravou a zábavnou formou! Při pobytu 
v lese s kamarády se jazyk učí skoro sám.  

Děti čeká spousta her a zábavných akti-
vit, které jim pomohou, aby se angličti-
nu naučily nebo ji potrénovaly. Vydejte 
se s námi za dobrodružstvím!

Případné dotazy směřujte na Dominiku 
Tomanovou, tel.: 739  455  534, nebo  
jedenstrom@volny.cz.

 Areál LMŠ Na  dvorečku, Lety u  Do-
břichovic, Lety pod Lesem, Kejnská.
 Mgr. Alena Laláková

Přihlášky a bližší info na:
https://jedenstrom.webooker.eu/
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Eduard Sochor se narodil 21. září 1862 
ve  Vlčí u  Chlumčan. Vystudoval reál-
ku v  Rakovníku, poté pražskou poly-
techniku (dnes ČVUT) a  také techniku 
v Berlíně i Akademii výtvarných umění 
ve Vídni. Zkušenosti sbíral v Paříži jako 
restaurátor, pracoval též ve  Španělsku, 
Švédsku, v Anglii, USA nebo severní Af-
rice. Projektoval hlavně církevní stav-
by, ale i  rodinné vily a podílel se třeba 
na romantické opravě hradu Kokořín.

Řevnické stopy
Na konci 19. století se usadil v Řevnicích 
se svou manželkou Miladou, s  níž měl 
čtyři děti. Rodina bydlela v  dnešní So-
chorově ulici ve vile číslo 156, kterou si 
architekt sám projektoval. Kromě ní ale 
v obci vytvořil mnoho jiných staveb.

A které to jsou? Začněme u vlakového 
nádraží. Téměř naproti nádražní budo-
vě stojí hotel Grand. Postavili ho v roce 

1901 a  tehdejší zámožné hosty z  Prahy 
lákal, aby se sem chodili bavit. Hotel 
měl původně společenský sál, kam se 
vešlo více než 200 lidí: hrálo se tu diva-
dlo a pořádaly taneční zábavy. Místnost 
ale v roce 1942 kvůli neopatrnosti topiče 
vyhořela a už nebyla obnovena.

Když půjdeme od  Grandu na  náměs-
tí Krále Jiřího z  Poděbrad, najdeme tu 
další Sochorova díla. Například dodnes 
funkční kašnu, ale také faru křižovníků 
s červenou hvězdou a tzv. dominikánské 
domy č. p. 24 a 25, postavené pro domi-
nikány v  letech 1897 až 1898. Kromě 
toho architekt zpracoval i projekt rekon-
strukce nedalekého kostela sv. Mořice, 
uskutečněné v roce 1904 až 1905.

Mezi dominikánskými domy dnes 
vede nahoru ulice Legií, jíž se dostane-
me až k  Sochorově vile číslo 156. Tato 
ulice pod lesem byla později po slavném 
architektovi pojmenována. A není divu, 
vždyť zde vytvořil další výrazné vily 
s  čísly 157, 159, 166, 303 a  188, známou 
jako vila Zbiroh. Většina budov je opra-

vená a celá ulice tvoří pěknou dominan-
tu města.

Další projekty
Sochor během života samozřejmě pra-
coval na mnoha jiných stavbách. My ale 
zůstaneme v  Řevnicích. V  roce 1905 tu 
vybudoval užitkový vodovod, využívají-
cí vodu z rybníčků, zvaných Sochorovy, 
který po  roce 1945 bohužel zanikl. Ar-
chitekt se také pokoušel regulovat dolní 
část Nezabudického potoka.

Na začátku 20. století se Sochor věno-
val i elektrifikaci města. Požádal o povo-
lení vybudovat trafostanice a sloupy pro 
elektrické vedení. Výstavbu později rea-
lizoval až profesor PhDr. a ThDr. Václav 
Hazuka, jenž koupil mlýn na Berounce, 
domluvil se s pražskou firmou vynález-
ce Františka Křižíka a začal pro Řevnice 
vyrábět elektrický proud.

Eduard Sochor byl rovněž velký spor-
tovec. Proto v roce 1923 založil na hřišti 
za  vodou fotbalový klub neboli Socho-
rovu jedenáctku. Vedle hřiště byl i díky 
němu vybudován tenisový kurt, kde 
hrál mimo jiné dědeček tenistky Marti-
ny Navrátilové Jan Semanský. Oddíly se 
jmenovaly SK Řevnice.

Sochorovým posledním velkým dílem 
byl projekt rodinné hrobky, původně 
umístěné na  starém hřbitově, odkud 
byla ve  30. letech 20. století přenesena 
na nový hřbitov na Šiberném. Tady byl 
slavný obyvatel v roce 1947 pohřben.

Lucie Hochmalová

Vila Zbiroh

Kostel sv. Mořice Kašna na náměstí

Řevnice se mohou 
pyšnit mnoha slavnými 
historickými i současnými 
osobnostmi. Jednou z nich 
je Ing. arch. Eduard 
Sochor. Z Řevnic sice 
nepochází, ale prožil tu 
více než padesát let svého 
tvůrčího života. 

— 
Architekt Sochor zanechal v Řevnicích výraznou stopu 

Foto Radek Havlíček

Foto Radek Havlíček Foto Lucie Hochmalová
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na  adresu krizovka@dobnet.cz nebo na  adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252  29 Dobřichovice, a  to 
nejpozději do 20. března 2020. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Ceny věnuje pořádající agentura Music Art Prague, v. o. s. Koncert se koná 24. dubna od 20 hodin v Černošicích.

Vylosovanými luštitelkami křížovky z lednového vydání se staly:
Marie Bastlová, Řevnice, vyhrává 5x vstup do bazénu; Jana Krautschneiderová, Libiš, vyhrává 3x vstup do bazénu;
Marie Doubková, Zadní Třebaň, vyhrává 1x vstup do bazénu. Cenu věnoval Bazén Radotín.

Dokončení tajenky z minulého čísla: plavecký bazén, sauna, masáže.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 3/2020, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,5 – 4,9 l/100 km, 93 – 113 g/km

   NOVÁ
ŠKODA OCTAVIA
  COMBI

Moje volba

novaoctavia.cz

NOVÁ GENERACE SEDADEL KOMFORT CELÉ POSÁDKY KESSY U VŠECH DVEŘÍ

Čtvrtá generace populárního modelu ŠKODA OCTAVIA COMBI je bezpečnější než kdy předtím. Nabízí až 14 úplně nových 
nebo zcela inovovaných asistentů včetně rozpoznávání dopravních značek. Pocit bezpečí celé posádky navíc umocňují 
špičkové Full LED Matrix světlomety a až 9 airbagů.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313
153 00  Praha
Tel.: 242 406 328
www.femat-autocentrum.cz

Spolehněte se na nejmodernější technologie
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28. března | 13–18 hod. | Dobřichovice

12:30 PŘEBÍRÁNÍ MORAN DO SOUTĚŽE
Zahájení SLAVNOSTÍ MORANY

TANEČNÍ STUDIO Dobřichovice

Cabinet  dámská vokální skupina

HEJBLÍKOVIC  písničky s pohybem pro děti

JIŘÍ STIVÍN KVARTET
Mifun  dětský sbor

BÁRA VALENTOVÁ & JAN VLASÁK

TANGO JAZZ BAND dixielandová kapela

Vyhlášení vítězů soutěže a odchod Moran k řece

DÍLNIČKY PRO DĚTI
VZLET BALONŮ (za vhodného počasí)

Srdečně zvou hlavní organizátoři: DOBNET, z. s.  
a Balonklub Karlštejn společně s hostitelským městem Dobřichovice. Více na www.idobnet.cz

u lávky prof. Karla Lewita

SLAVNOSTI
MORANY


