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Čechomor chystá na červen koncert v Krumlově
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Kapela rušila všechny jarní koncerty. 
Jak moc těžké bylo najít nové 
termíny?
Bohužel jsme se vzhledem k situaci roz-
hodli naše jarní a letní koncerty přeho-

dit na  podzimní termíny a  letní turné 
jsme přesunuli na  léto 2021. Vždycky 
je to těžké, ale my máme velmi vyspě-
lé a  chápající publikum, takže v  tomto 
smyslu jsme to měli ulehčené.

Je něco, co bylo odvoláno  
bez náhrady?
Na to v tuhle chvíli ještě neumím stopro-
centně odpovědět, ale snažíme se všech-
ny koncerty odsunout na pozdější data.

Jak využíváte nucené volno? 
Připravili jsme společně s  naším gene-
rálním partnerem pojišťovnou Koope-
rativa jeden online koncert na podporu 
senior linky Života 90. Do dnešního dne 
se vybralo přes 265  000 korun, za  což 
všem podporovatelům děkujeme. Jinak 
se věnuji práci ve studiu. S Čechomorem 
chystáme vydání 4CD Nadechnutí. Ta 
poslední deska bude akustická. Teď ji 
mixujeme a  vypadá moc hezky, líbí se 
nám to.

Jak budete situaci řešit po finanční 
stránce? 
Záleží, co bude povoleno, podle toho bu-
deme vše potřebné zařizovat. 

Kdy tedy chystáte první koncert?
Pravděpodobně 12. června budeme 
strea movat koncert z  Českého Krumlo-
va. Řešíme podrobnosti, uvidíme, jak 
to dopadne. V  každém případě sledujte 
naše facebookové a webové stránky, kde 
se dozvíte všechny podrobnosti.
 (pan)

—
Knihy musí po vrácení do karantény
Od 27. dubna se po nucené uzavírce opět 
mohou pro veřejnost otevřít knihovny. 
Každá se ale musí připravit na  provoz 
s vyššími hygienickými nároky, a proto 
některé zahájí později.

Například knihovna v Dobřichovicích 
otevře, pokud nedojde k  dalším změ-
nám, nejdříve v úterý 12. května. Fungo-
vat bude ve zkráceném provozu: v úterý 
od 14 do 16 a od 18 do 20 hodin, od středy 
do pátku od 14 do 17 hodin. Do prostor 
knihovny bude moci vstoupit jen omeze-
ný počet lidí. Všichni příchozí musí mít 
přes ústa a nos roušku, u vstupu najdou 
dezinfekci na ruce.

Vrácené knihy musí projít karanté-
nou, takže se mohu opětovně půjčit až 
po týdnu.

Od  27. dubna je za  dodržení naříze-
ných hygienických opatření otevřena 
řevnická knihovna. V  rámci minima-

lizace času lze knihy rezervovat přes 
e-mail knihovna@revnice.cz a po doho-
dě vyzvednout. Veškeré tituly, které jsou 
v knihovně k dispozici, čtenáři naleznou 
v online katalogu. Lidé si mohou půjčo-
vat knihy také v  černošické knihovně, 
a to podle původní otevírací doby. Z dů-
vodu přísnějších hygienických pravidel 
v ní ale není povolen přístup k počítači.

Všenorská knihovna využila nucené 
opatření k  opravě a  otevře hned po  ní. 
Zatím je výpůjční doba zdejších knih 
prodloužena do 31. května.

Kapela Čechomor musela svůj černošický koncert 
přesunout na 25. září, což se spolu s dalšími 
zajímavostmi dočtete v kultuře na straně 12 a 13.  
Jak kapela nyní žije, nám přiblížil Karel Holas.

Foto FB Čechomoru

—
Dobřichovičtí sbírají 
na své divadlo
Podpořit výstavbu nového divadla v Do-
břichovicích můžete díky vyhlášené ve-
řejné sbírce. Příspěvky lze posílat na ban-
kovní účet sbírky č. 2019777775/5500. 
Její aktuální stav je přístupný na  webu 
rb.cz, do  vyhledá-
vače zadejte Dob-
řichovice sobě DI-
VADLO. 

Jakákoliv částka 
je vítaná, od fyzic-
kých osob i  orga-
nizací. Divadelníci 
momentálně mu-
seli zrušit všechny 
plánované akce, 
ale pevně věří, že se jim podaří uspo-
řádat v  sobotu 19. září 2020 odpoledne 
plné hudby, tance a  zábavy zajištěné 
místními osobnostmi a organizacemi.
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—
Mezi prvními odstartovaly 
u Berounky farmářské trhy
Mokropeské farmářské trhy začaly v so-
botu 2. května, pokračovat budou po čtr-
nácti dnech za  nádražím Černošice-
-Mokropsy. Aktuální informace lze najít 
na Facebooku Farmářské trhy Mokropsy. 
Zahájil i farmářský trh v Centru Vráž. Na-
kupovat bude možné i o následujících so-
botách 12. a 30. 5. od 8:00 do 12:00 hodin. 
Víc na www.trhycentrumvraz.cz. Dobři-
chovické farmářské trhy se mají konat  
9. a 23. 5. od 8 do 12 hodin. Navážou kaž-
dou lichou sobotu, a to až do půlky října. 
Více na www.dobrichovicketrhy.cz.

—
Kraj podpoří „své“ podnikatele

Nouzový stav byl nutný k  udržení stá-
vajících protikoronových opatření, kte-
rá vláda musí vydávat podle krizového 
zákona. Hrozící konec nouzového stavu 
a úplné uvolnění restrikcí děsily zejmé-
na epidemiology. Varovali před možnou 
druhou vlnou epidemie, jež by se mohla 
vymknout kontrole.

Aby vláda nemusela v případě zhorše-
ní situace opět žádat o zavedení nouzo-
vého stavu, měl ministr zdravotnictví 
Adam Vojtěch předložit novelu záko-
na o  ochraně veřejného zdraví. Ta má 
umožnit vydávání restriktivních opat-
ření na ochranu zdraví lidí bez nutnosti 
nouzového stavu. Tyto informace platí 
ke dni redakční uzávěrky 4. května. V té 

době jsou velmi očekávané další vlny 
uvolnění opatření. V  pondělí 11. květ-
na se mají otevřít například kadeřnic-
tví, všechny provozovny v  nákupních 
centrech, venkovní prostory restaurací 
či kaváren a muzea i galerie. Mohou se 
konat kulturní, společenské a sportovní 
akce do 100 lidí. Všude ale s konkrétní-
mi hygienickými opatřeními.

Zatím poslední ohlášená vlna na-
stane 25. května. Otevřít by měly na-

příklad vnitřní prostory restaurací, 
hospod, kaváren apod., ubytovacích za-
řízení, hradů, zámků a zoologických či 
dendrologických zahrad. Do provozu se 
dají do  té doby nepovolené taxislužby. 
A  konat by se mohly i  zotavovací akce 
pro děti do 15 let.

Zda se budou postupně navyšovat 
počty účastníků na  akcích, zatím jasné 
není. Jisté ale je, že letním festivalům 
o tisících účastnících letos odzvonilo.

—
Počet nemocných klesá, vláda uvolnila opatření
Sněmovna schválila 
prodloužení nouzového 
stavu do neděle 17. května. 
Epidemiologická situace 
ale byla na konci dubna 
a na počátku května 
příznivá, proto pokračuje 
rychlejší uvolňování 
opatření.

Středočeští radní schválili podmín-
ky půjček podnikatelům, kteří působí 
na území kraje a na něž měla epidemie 
covidu-19 nepříznivý ekonomický do-
pad. Maximální výše bude 50 tisíc.

Žadatel o půjčku musí být v živnosten-
ském rejstříku. Musí mít alespoň jednu 
funkční živnost ke  12. březnu. „Nesmí 
u  něj probíhat exekuční a  insolvenční 
řízení a  nesmí být zanesen v  registru 
exekucí a  insolvencí. Sídlo podnikání 
žadatele musí být na  území Středočes-
kého kraje,“ připomněla hejtmanka Ja-
roslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) 
s  tím, že trvalé bydliště žadatele nesmí 
být na  ohlašovně obecního nebo měst-
ského úřadu.

Jeden podnikatel může požádat o  50 
tisíc na  jednu nebo více živností, mezi 
něž tuto částku rozdělí. Půjčka bude 
bezúročná a  splatná nejpozději do  15. 
března 2024 formou kvartálních splá-
tek. Po  podání žádosti ji musí schválit 
Středočeský kraj. Právě mezi ním a živ-
nostníkem bude uzavřena veřejnopráv-
ní smlouva. Aplikace běží na webu pujc-
kazivnostnikum.kr-stredocesky.cz. 

Foto icponline.it

Foto icponline.it
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„Smuteční síň je po čtyřech měsících do-
končena, a až opadnou všechna omeze-
ní, rádi ji předvedeme veřejnosti v jejím 
nynějším důstojném stavu,“ uvedl sta-
rosta Tomáš Smrčka.

Autorkou návrhu a  koordinátorkou 
prací byla architektka a  místostarostka 
Alice Čermáková. Oprava zahrnovala 
například výměnu oken, vybudování no-
vého sociálního zařízení včetně nové če-
kárny pro pozůstalé, natření střechy, po-
řízeny byly nové lavice a nábytek. Nová 

je i audio a video technika, dvě LCD ob-
razovky umožňující pozůstalým během 
obřadu promítnout fotografie. Vyměně-
na byla opona a osvětlení. Na odborných 
opravách a  dodávkách spolupracovaly 

převážně firmy z  Řevnic a  okolí. Rada 
města rozhodla o  zvýšení ceny za  pro-
nájem. Cena za  krátkodobý pronájem 
za účelem provedení smutečního obřadu 
teď činí 100 korun plus DPH.

V Řevnicích dokončili 
kompletní rekonstrukci 
smuteční síně na zdejším 
hřbitově. Město na opravy 
uvolnilo 1,8 milionu 
korun, což je třetina 
původního rozpočtu.

in
zerce

Foto Pavla Nováčková
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Všechny školy již delší dobu používají 
počítače, internet, e-maily nebo elek-
tronické žákovské knížky. Teprve nyní 
se ale kvůli epidemii dostaly do výuky 
dosud málo používané postupy, aplika-
ce a  možnosti práce online. „Ve  všech 

školách, kterým poskytujeme internet 
a   staráme se o  jejich síť, mají online 
platformy pro práci v týmu implemen-
továny už řadu let. Ale nikdy nebyl 
takový tlak na  jejich používání. Byly 
využívány jen okrajově, respektive jen 

některé části z nich, například e-mail,“ 
říká Bohumil Ruml, manažer skupiny 
IT regionálního poskytovatele interne-
tu DOBNET.

Podle jeho zkušeností probíhal roz-
jezd online výuky ve  školách pozvolna 
a  nyní už vše funguje. „Situaci s  drob-
nou pomocí zvládají i  ti učitelé, kteří si 
do poloviny března mysleli, že IT kouše. 
(smích) Já sám v tom vidím jen pozitiva, 
a sice ta, že všichni si vyzkoušejí online 
nástroje ve větší míře a zjistí, že by jim 
mohly být nápomocné i  v  budoucnu,“ 
dodává Bohumil Ruml s  tím, že rodiče 
hrají v  době online výuky téměř hlav-
ní roli a zaslouží si velké uznání, jak to 
ve většině případů zvládají. Většina chá-
pe současný stav s  nadhledem a  doufá, 
že brzy skončí

Jeho slova potvrzuje například ředi-
telka všenorské Základní školy a  ma-
teřské školy Josefa Kubálka Renáta 
Bartoníčková: „Udělali jsme velký skok 
v našich digikompetencích, ne proto, že 
to třeba nějaký projekt po nás chce, ale 
proto, že to potřebujeme. Budeme umět 
mnohem víc využívat online nástroje 
k výuce. Zjišťujeme, že některé zařadí-
me i v době, až budou děti zpět v  lavi-
cích.“

— 

Těšíme se  
na děti, zní ze 
zavřených škol
Již téměř dva měsíce zůstávají dveře škol zavřené 
pro děti všech věkových kategorií. Školáci nevídají 
své spolužáky a učí se doma s rodiči nebo sami. 
Učitelé museli ze dne na den změnit zaběhnutý 
systém výuky a začít učit „na dálku“. Situace není 
jednoduchá pro nikoho. Ale ukázalo se, že všechno 
se dá zvládnout, když je potřeba.

Foto Petra Stehlíková
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Výuka na dálku
Běžný chod škol je teď samozřejmě úplně 
jiný. Z pohledu ředitele řevnické základ-
ní školy Tomáše Řezníčka probíhá výuka 
na  dálku velmi dobře: „Začátek byl pro 
všechny zúčastněné mimořádně nároč-
ný, asi všichni jsme měli pocit, že nesmí-
me nic zanedbat, a  zahltili jsme rodiny 
obrovským množstvím pokynů, úkolů 
a zadání. Velmi rychle jsme si však spo-
lečně se zástupkyněmi uvědomili, že to 
není cesta a je nutné najít funkční a rodi-
ny nepřetěžující způsoby kontaktu a prá-
ce. Nastavili jsme tedy jasná pravidla pro 
kontakt s dětmi a rodiči a zdá se, že paní 
učitelky si rychle zvykly. Zároveň je pod-
le mě báječné, že mají stále chuť učit se 
pracovat s technikou a den po dni nabí-
zejí více variant online aktivit.“

Náročné to bylo i v dobřichovické ško-
le. „Ze dne na den jsme se museli přeori-
entovat na  jiný způsob výuky. Učitelé 
se museli vše naučit. S  technikou byl 
problém jen ze strany rodin, protože na-
příklad když má někdo doma jen jeden 
počítač a  je na  něj několik dětí a  třeba 
i pracující rodič, musí se dobře plánovat. 
Nyní si vše sedlo a dle možností to fun-
guje. Učitelé většinou pracují denně del-
ší dobu než při běžné výuce,“ říká ředitel 
ZŠ Dobřichovice Bohuslav Stejskal.

Pro učitelský sbor Základní školy 
F. J. Řezáče v Litni je výuka na dálku vel-
ká výzva. „Asi neumím zhodnotit, zda 
je náročnější než výzvy, které před nás 
staví každodenní práce s dětmi. Situace 
není jednoduchá pro nikoho. Ani pro 
učitele či žáky a už vůbec ne pro jejich 
rodiče. Uvědomujeme si, že každá rodi-
na má jiné možnosti, jak s dětmi praco-
vat. Snažíme se maximálně vycházet 
vstříc všem, v  případě potřeby volíme 
individuální přístup. Učíme se pořád. 
I my učitelé zkoušíme, co funguje a  jak 
spolupráci vylepšit,“ vysvětluje ředitel-
ka Iveta Černá.

Všichni ředitelé mají pro své učitele 
jen slova chvály. „Myslím, že si zasluhují 
velký obdiv. Jak se k tomu postavili a jak 
to zvládli. Ze začátku dávali dětem moc 
práce, ale teď už je vše přiměřené. Spo-
kojenost na  všech stranách,“ popisuje 
Bohuslav Stejskal. „Zvládají to výborně. 
Hledají nové možnosti, sledují nejrůz-
nější webináře a mnoho dalších kanálů, 
kde sbírají inspiraci,“ říká o svých učite-
lích ředitelka zadotřebaňské malotříd-
ky Tereza Macourková.

Také jejich kolegyně z všenorské školy 
tvrdí, že učitelé zvládají náročnou situ-
aci skvěle. „Jsem na  nás opravdu hrdá, 
pyšná... Nenapadá mě jiné slovo. Moc si 

vážím všech našich zaměstnanců. Nikdo 
neremcá, všichni dělají, co mohou. Vzdě-
lávají se v používání techniky (včetně ne-
pedagogů). Nikdo se ‚neulejvá‘. Naopak, 
všichni pracují víc než obvykle, udržují 
dobrou náladu, podporují se... Přede-
vším oceňuji respekt pedagogů k  rodi-
čům a dětem (ale i rodičů a dětí k nám!),“ 
nešetří pochvalou Renáta Bartoníčková.

Spolupráce rodičů
Uzavření škol významně zasáhlo do ži-
vota rodin všech školáků. Větší děti už 
zvládají učit se samy, ale těm menším 
musí pomáhat rodiče. A  ti teď mnohem 
víc se školami komunikují. „Našlo se již 
nemálo rodičů, kteří nějakou formou ko-
legyně a kolegy ocenili, podpořili a po-
chválili, myslím, že v  mnohem větším 
měřítku než za  běžného provozu školy. 
Velmi si těchto zpětných vazeb vážím 
a  jsem rád, že rodiče nelitují času ani 
energie k  podpoře vyučujících. Za  sebe 
mohu říci, že i my ve škole si uvědomuje-
me, že pro rodiče je aktuální stav velkou 

zátěží, a vážíme si jejich podílu na výu-
ce,“ říká Tomáš Řezníček. 

Velký obdiv vyjadřuje také Rená-
ta Bartoníčková. „Sama si říkám, jak 
bych zvládala svou práci v tom rozsahu, 
ve  kterém se na  mě navalila, a  k  tomu 
bych ještě doma měla vzdělávat své děti. 
Ty mám ale už velké, tak je pro mě vše 
jednodušší. Ani žáci to nemají snadné. 
Ceníme si, když pracují, každý tak, jak 
může, když s  námi komunikují. Mají 
doma odlišné podmínky, odlišnou pod-
poru, odlišné množství sourozenců.“ 
Liteňští učitelé chápou, že není v silách 
rodičů děti vyučovat. „A ani to po nich 

nechceme. Ráda bych tímto poděkova-
la všem rodičům, kteří s  dětmi pracují 
a pomáhají jim,“ říká Iveta Černá. Podle 
Terezy Macourkové spolupracují rodiče 
na jedničku, jsou skvělí parťáci, posílají 
práce dětí ke kontrole, podporují a moti-
vují děti.

Znovu do školy? 
Nikdo v současné době neví, zda se tento 
školní rok ještě půjde normálně do školy. 
A  pokud ano, jak přesně to bude probí-
hat. „Je to neřešitelný problém, proto-
že učitelé nemohou současně učit děti 
ve  škole a  zároveň děti doma. Ostatně 
mnohé paní učitelky ani nemohou na-
stoupit vzhledem k  tomu, že patří mezi 
ohrožené,“ říká Bohuslav Stejskal. A tak 
ve školách zatím tuto situaci neřeší a če-
kají na nějaké konkrétní informace. 

Nyní je pro ředitele škol nejtěžší ne-
jistota. „Rádi bychom se již vrátili zpět 
do školy. Chápeme, že je to zatím nemož-
né. Ale trápí nás nejasná budoucnost,“ 
říká Iveta Černá.

A  hlavně – kantorům chybějí děti. 
„Stýská se nám po dětech. Po každoden-
ním životě. Prahneme po sociálním kon-
taktu,“ říká Tereza Macourková. „Nejtěž-
ší je nepotkávat se s dětmi. Nezdá se mi 
až tak problematické vyučovat na dálku. 
A  jsem přesvědčen, že pokud něco ne-
stihneme, látku bez větších potíží probe-
reme v  příštím školním roce. Nepotká-
vat se s dětmi osobně je pro mne opravdu 
nepříjemné. A vnímám, že i ostatní ko-
legyně a  kolegové v  tomto ohledu strá-
dají,“ tvrdí Tomáš Řezníček. Stejně chybí 
osobní kontakty pedagogům ve všenor-
ské i v dobřichovické škole.

Foto shutterstock.com
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Projekt

Gastro výrobna Náruč 
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010325
je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl projektu: Vybudování gastro výrobny Náruč 
a poskytnutí pracovních míst pro 4 zaměstnance se zdravotním postižením.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

 Kavárna Modrý domeček

Cateringová výrobna a kavárna 
Modrý domeček mají pro vás 

neustále otevřeno!
Vaříme polední menu, připravujeme 

občerstvení na malé oslavy, pečeme dorty, 
čerstvé chleby, housky, zavážíme občerstvení 

do kanceláří a firem. 

Podpořte práci osob se zdravotním 
postižením:

• objednejte si polední menu.
• přispějte finančně prostřednictvím Darujme.cz 
na webových stránkách www.modrydomecek.cz

Otevírací doba okna kavárny 
Modrý domeček: denně 9.00–16.00 hod.

Více informací a nabídka poledního menu: 
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SERVIS mobily,
notebooky Řevnice

 Herrmannova 120, 252 30 Řevnice
 257 721 194 / 737 352 555

 revnice@metronomy.cz

www.metronomy.cz

	výměny	dotyků	a	displejů
	opravy	po	zásahu	tekutinou
	servis	notebooků,	monitorů
	 a	počítačů
	originální	náhradní	díly	
	 pro	většinu	telefonů
	servis	iPhonů	a	iPadů

Nabízíme poctivé dorty 
na míru, zákusky i slané kanapky.
Vše k nahlédnutí v našich galeriích.

Dortíčky vám za malý poplatek navíc 
rádi přivezeme domů. Dobřichovice, Lety  
a Řevnice doručujeme zdarma.

Rozvážíme od úterý do pátku po předchozí objednávce. 
(Prosíme 48 hod. předem).

Tešíme se na Vás!

Malá pekárna: K Nouzovu 1, P4 Komořany, 143 00
Village Bakery s.r.o.   724 128 605    mala_pekarna   

Krásné zboží
z Anglie a Itálie máme,

za bezkonkurenční 
ceny prodáváme.

mmfashion.cz

DÁMSKÁ 
MÓDA

Anežky České 1118/14, 
Dobřichovice

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

www.kvetiny-dobrichovice.eu

ROZVOZ KVĚTIN
Dobřichovice a okolí

SADBA – rajčata, papriky, jahody
substráty, hnojiva, truhlíky, 
květináče, proutěné zboží

K V Ě T I N YK V Ě T I N Y
D O B Ř I C H O V I C E

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

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
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Anketa
Jak zvládáte  
výuku online?
Marie Kocián Mátlová, 
učitelka hudby:
Já sice žádné vlastní děti nemám, ale 
učím na  střední hudební škole v  Pra-
ze a na základní umělecké škole hlavní 
obor housle. Pro nás je to velice těž-
ké, protože zrovna housle jsou velmi 
náročný nástroj hlavně na  začátku 
u  menších dětí, kdy je třeba kontakt-
ní výuka. Děti si ohmatají i  naše ruce, 
aby věděly, jak mají prsty pracovat či 
které svaly fungují. To teď úplně od-
padlo. Nechceme s kolegy moc zasa-
hovat do nových látek, aby se děti ne-
učily zlozvykům, takže hlavně jedeme 
procvičování, hudební teorii, cvičení 
hudební výchovy. Čekáme, až bude-
me moci do školy, aby děti měly opět 
konstantní a správný přístup.

Samozřejmě jsou zde rodiče, kteří 
na nástroj umějí. U mě ve třídě to je asi 
třetina. Ale ti ostatní ne, takže vlastně 
nevědí, co a  jak, i když jim to popíše-
me přes Skype či videa. Také rodiče 
často chodí sami do práce a  jsou tak 
zaneprázdnění, že nemají čas a mozek 
na to fungovat... Skype funguje snad až 
u větších dětí, které už techniku rukou 
mají a  dokážou cvičit samy. Myslím, 
že je to podobné u většiny hudebních 
pedagogů. Samozřejmě se to může lišit 
nástroj od nástroje.

Kateřina Šupáčková, matka:
Mně jde výuka skvěle. Ještě měsíc 
a vytáhnu ty trojky na samé jedničky. 
Mně k motivaci stačí víno, do dětí sypu 
sladkosti, ale je to zlé. Když už nezabí-
rají ani peníze, nastupují tělesné tres-
ty. Je to test, co vydrží déle. Zda moje 
játra, nebo peněženka... (s nadsázkou). 
A  do  školy bych je poslala ihned – 
všechny! (bez nadsázky).

Jana Rážová, matka:
Syn je ve  2. třídě. Velmi nerad usedá 
u  učení, raději by šel do  školy. Doma 
ho vše rozptyluje. Než začne skutečně 
něco dělat, dá to veliké přemlouvání. 
Motivace už nefunguje. Chce být ven-
ku a moc nechápe, že prázdniny nemá. 
Videokonference jsou fajn, protože vidí 
spolužáky a paní učitelku. Ale větší pří-
nos v tom nevidíme.

Martina Coubalová, matka:
Domácí výuku zvládáme bez problé-
mů. Děti se ani moc do  školy netěší, 
jen na  pár kamarádů. A  pokud bude 
volitelné, zda děti do  školy dát, tak 
u nás půjdou až v září. Jít teď na mě-
síc do  školy nemá smysl. A  už vůbec 
ne v roušce a s odstupem, to se nedá 
ohlídat. Nebudeme riskovat.
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Jaká je nyní situace ve škole? 
Již několik týdnů probíhá online výuka. 
Učitelé se do  toho opřeli bez předcho-
zích znalostí a zkušeností a za poměrně 
krátkou dobu se naučili ovládat základ-
ní i  pokročilé funkce programu Zoom 
Meeting. Rodiče mohou i nadále sledovat 
týdenní plán učiva na webu školy, komu-
nikovat s učiteli přes Bakaláře a maily.

Co všechno děláte  
a jak fungujete? 
Používám nástroj, na  který 
byli rodiče zvyklí již od  za-
čátku školního roku, a  to 
třídní stránky. Každý den 
na nich mají děti a rodiče po-
drobně zadané učivo. Před-
měty jsou pro přehlednost 
očíslované. Po  zadání práce 
na třídní stránky začíná on-
line vyučování. 

Pro děti jsem připravila 
stabilní zoom rozvrh, a  tak mají mož-
nost v  pondělí trávit hodinu v  ranním 
kruhu se všemi spolužáky. V  úterý, 
ve středu a ve čtvrtek se vyučují ve dvou 
skupinách po  13 dětech. Mají český ja-
zyk, matematiku a  písanku. Pátek jsem 
využila pro individuální hodiny: do sdí-
lené tabulky mohou rodiče zapsat svoje 
dítě, které potřebuje ode mě pomoc.

Jakým způsobem vyučujete 
na dálku?
Ve  virtuální třídě používám sdílení ob-
razovek. Bílou tabuli, na  kterou umějí 
psát i děti, a jiné obrazovky, kde mám při-
pravené materiály, s nimiž děti pracují, 
čtou je, podtrhávají v nich, vyhledávají. 
Velmi oblíbeným nástrojem je vytváření 
skupinek (funkce breakout rooms), který 
téměř dokonale nahrazuje skupinovou 
práci ve  škole. Děti v  málopočetné sku-
pince pracují dohromady na  společném 
zadání. Já se jen připojuji do  skupinek 
a nahlížím, jak se dětem práce daří. Vel-
mi mi to připomíná učení ve škole.

Byl začátek hodně náročný?
Nebo je to náročné pořád? 
Neřekla bych, že byl začátek náročný. 
Spíše bylo důležité dohodnout množ-
ství učiva, které je pro rodiče doma ještě 
zvládnutelné a efektivní. Online nástroj 
byl zaveden téměř hned na začátku ko-
ronakrize. Rodiče tak nemuseli setrvá-
vat dlouho v nejistotě, co a jak dělat.

Co je nejtěžší?
Když se na celou věc díváte jako na pří-
ležitost učit se novým věcem, tak moje 
odpověď je: nic.

Jak spolupracují děti (a samozřejmě 
i rodiče) při výuce? 
Rodiče a děti v 1. třídě spolupracují výtečně. 
Rodiče se k tomu postavili čelem a během 
velmi krátkého okamžiku nainstalovali 
vše potřebné. Děti se v  zoom třídě zori-
entovaly rychle a  naučily se bezstarostně 
používat její nástroje. Nemám pocit, že by 
někdo vstupoval do zoom třídy vystresova-
ný nebo nerad. Děti se tam těší, učí se a plní 
úkoly jako ve školních lavicích. Děkuji ro-
dičům a dětem, že to krásně zvládli.

Dokážete odhadnout, kolik učiva  
se letos bude muset odložit  
na další školní rok? 
U mě ve třídě nepředpokládám, že bych 
učivo odkládala na příští rok. Spíše bych 
věnovala na  začátku druhé třídy delší 
čas opakování. Lucie Hochmalová

— 
Rodiče spolupracují výtečně
Situace je náročná nejen pro učitele a děti, ale také pro 
rodiče. Většina z nich musela svůj běžný denní režim 
přizpůsobit školním povinnostem svých dětí. Učitelé 
zase museli v krátké době naprosto změnit styl výuky. 
Zkušenosti s výukou v první třídě popsala paní učitelka 
Marcela Hopfingerová z dobřichovické školy.
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Jak ses ke sběru bylinek dostala? 
Měla jsem je ráda už jako malá holka. 
Bydleli jsme s rodiči v Řevnicích a měli 
jsme nájemníky. Právě s paní Svobo-
dovou jsem jako holčička sbírala první 
hluchavky, sedmikrásky. Od té doby 
jsem nepřestala. Ve škole jsem měla 
prima paní učitelku Veselou, která mě 
v tom podporovala. Studium farmacie 
jsem si vybrala právě proto, že jsem 
v tom chtěla pokračovat. Měla jsem 
štěstí, že jsem na vysoké dělala pomoc-
nou vědeckou pracovnici a diplomovou 
práci na katedře botaniky. Týkala se 
právě bylin. Jinak jsme se totiž na fakul-
tě bylinám moc nevěnovali. 

Musela jsi později absolvovat nějaký 
kurz nebo speciální obor?
Nejlepší obor je praxe. Ve škole jsme se 
učili, jak směsi bylin poznat. Vše ostatní 
už jsem si dohledávala sama. Všechno 
bylo třeba vyzkoušet, jak chutná. Znala 
jsem byliny se silným účinkem, ale vždy 
jsem používala jen ty bezpečné, které 
nikoho neohrozí. Je jich velké množství. 
Provozovala jsem vlastní lékárnu, kde 
jsem bylinné směsi nabízela.

Jaké byly tvoje první bylinné výrobky?
Čaje. První, co se musí člověk naučit, 
jsou jedovaté byliny. S těmi se vůbec 
nepracuje, neboť bylinář nemá sílu 
ohlídat, jak je pacient užívá. Když dopo-
ručím lžičku a on si dá tři, bude to moje 
vina. Slavná bylinkářka Maria Treben 
používala na čtyřicet bylin a bohatě si 
s tím vystačila. Takzvaně bezpečných 
bylin je opravdu mnoho.

S kolika bylinami pracuješ ty?
Asi s padesátkou.

Kterou máš nejraději?
Miluji diviznu, to je královna bylin. 
Královská svíce stojí uprostřed ostat-
ních květin a svítí nádherně žlutými 
květy lidem. Komu roste na zahradě 
divizna, ten divy zná.

Dá se říci, kdy máš s bylinkami 
nejvíce práce?
Bylinkářství pokrývá celý rok. Na po-
čátku je sběr. Musí se počítat s tím, že je 
třeba s bylinou okamžitě pracovat, nelze 
čekat na druhý den. Buď se musí usušit, 
pro to mám velmi výkonné sušičky, nebo 
do něčeho naložit. Buď ji lze uchovat, 
nebo s ní pracovat dál. Třeba v případě 
bylinných vín je to práce na čtvrt roku. 
Zpočátku jsem si myslela, že v zimě 
nebudu mít co dělat. V tu dobu ale zpra-
covávám citrusy, zázvor, semena. Dělají 
se směsi, čaje. Se sběrem bylin je nejvíc 
práce na jaře. Navíc je příroda přísná 
v tom, že někdy je jen krátká doba, kdy je 
možné bylinu sbírat. Když jsem nyní sbí-
rala květ trnky, byly na to pouhé tři dny. 
Termíny se proto musí pečlivě hlídat. 

Co vše z bylinek děláš?
Z těch nejčerstvějších jsou to sirupy 
za studena. Je to čerstvá bylina vylou-
hovaná v citronové šťávě zakonzervo-
vaná cukrem. Když je to čaj, je již směs 
přelitá horkou vodou a účinků je tedy 
méně. Bylinné víno se louhuje ještě déle, 
účinky jsou silnější než sirup, ale je 
v něm alkohol, tedy jej nemohou užívat 
děti. Pak míchám čaje, vyrábím pesta. 
Nejlepší je pesto z medvědího česneku.

Jak víš, kam pro kterou bylinu jít?
Mám vytipovaná svá místa. Znám 
velice dobře zdejší okolí, které je bohaté 
na bylinky, je to nádherná oblast. Navíc 
v dnešní době moc lidí byliny nesbírá. 
Třeba pro takový černý bez jde pár lidí.

A co už jsi na jaře sbírala?
Jako první byly fialky, ty jsou hodně 
léčivé. Dříve se přímo z nich dělaly fi-
alkové bonbony. Jsou dobré na chrapot, 
kašel. Na jaře sbírám třeba listy kopři-
vy nebo břízy, které mají pročišťující 
účinky. I trnkový květ pročišťuje a je 
velmi lahodný. Sbírala jsem petrklíče, 
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—
PharmDr. Dagmar Váňová
• Bylinkami se zabývá od dětství.

• V roce 1987 absolvovala Farmaceutickou 
fakultu Univerzity Karlovy, obor klinická 
farmacie. Doktorát z klinické farmacie 
složila o dva roky později.

• Založila a přes dvacet let vedla soukromou 
lékárnu U Stříbrné hvězdy v Řevnicích.

• Její výrobky lze zakoupit na farmářských 
trzích nebo objednat na e-mailu  
dasa.vavrova@gmail.com

— 

Komu roste 
na zahradě divizna, 
ten divy zná
Bylinky ji přitahovaly odmalička. Právě kvůli nim 
šla studovat farmacii. Fialkový sirup magistry 
Dagmar Váňové z Řevnic užíval v době koronavirové 
karantény i kardinál Dominik Duka.

Foto Petra Stehlíková
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ideální na dětský sirup, devětsil, pod-
běl… Spoustu bylinek si pěstuji doma: 
meduňku, šalvěj, levanduli, květ růže, 
který používám hodně, divizny. 

Na co se většina jarních bylin 
používá?
Jarní byliny jsou všechny 
na kašel a infekční nemoci, 
nachlazení, chřipku. Zvláštní 
je, že buď jsou prudce jedovaté, 
jako třeba sněženka, bledule, 
pryskyřníky, hlaváčky, konik-
lece, nebo jsou všechny totálně 
léčivé s jedním spektrem 
na kašel, chřipku, nachlazení, 
bolest, zklidnění. Nevím, proč 
to tak jaro má, ale je to krásné.

Jsou i v případě bylin možné 
nějaké nebezpečné záměny?
Loni například bylo všude 
hodně medvědího česneku. 
Právě ten se dá snadno splést 
s ocúnem, který může způsobit 
otravu. Na podzim má fialové 
květy na kraji lesů. Ale na jaře 
má jen listy a vypadá jako 
medvědí česnek.

Jaké množství bylinek je 
pro další zpracování třeba 
nasbírat?
Je to různé. Třeba kopřivy 
nebo pampelišky lze sbírat 
na kila. Fialky se sbírají v mno-
hem menším množství, i když 
bych řekla, že letos byl rok 
fialek. Bylo jich všude plno.

Svůj fialkový sirup jsi posílala i kardi-
nálu Dominiku Dukovi. Jak reagoval?
Je to velký zastánce mariánského sloupu, 
který staví moji bratři na Staroměstském 
náměstí. Kardinál byl v té době kvůli ko-

ronaviru v karanténě. Vnímala jsem, že 
musí být osamělý, nemohl sloužit mše. Fi-
alkový sirup zklidňuje, působí na kašel, 
navíc krásně voní a vypadá. Poslala jsem 

mu ho po řeholní sestře a pak jsem se 
s ním i setkala. Měl velkou radost. 

Na výrobě mariánského sloupu 
pracují bratři od roku 1997. Věřila jsi 
od počátku, že se to podaří?

Věřila jsem tomu, přestože ze začátku 
mi připadalo trochu jako bláznovství, 
když jeli pro kámen do Indie. Měla 
jsem o ně strach, že pokud se po tolika 

letech úsilí jejich krásný záměr 
nepovede prosadit, rozdrtí je 
to, zhroutí se jim svět. Teď jsem 
šťastná. 

Jakou bylinku bys doporučila 
v době, kdy lidi sužuje koro-
navirus?
Echinaceu neboli třapatku na-
chovou. Zvyšuje imunitu. Lidé 
ji mohou pěstovat na zahradě. 
Je krásná, dá se dát i do vázy, 
je lehce zpracovatelná. Lze ji 
nasušit a dávat do čajů nebo 
čerstvou do lihu. 

Tvoje výrobky zdobí krásné 
logo i obrázky z dílny Dagmar 
Renertové. Jak vznikla vaše 
spolupráce?
Před lety vydala Dáša krás-
nou knihu Poetický herbář. 
Nádherně nakreslila spousty 
květin, napsala k nim verše 
o lásce. Kresby jsme celý rok 
vystavovaly s originály bylin 
ve váze v Řevnicích v lékárně. 
Letos Dáša oslaví významné 
životní jubileum, bylo by krás-
né pokusit se dotisknout další 
exempláře.

Prozraď nám své plány 
do budoucna.
Budu prodávat výrobky 

na farmářských trzích tady po okolí. 
Ráda bych lidi vedla k tomu, aby mocné 
bylinky začali sbírat, znát, používat, 
léčit se jimi. Ráda uspořádám třeba ex-
kurzi, přednášku, workshop, vycházku, 
poskytnu recept… Pavla Nováčková

in
zerce

Nová prodejna potravin v

Černošicích

Otevřeno Po - Pá 6:45 - 18:45 So 7:00 - 13:00

Hledáme nové kolegy a kolegyně, více info přímo na prodejně nebo na tel.: 606 434 490

Dobřichovická 1016, Černošice

AKCE

KVĚTEN

1.5. - 31.5.

Pilsner

Urquell 0,5l

plech

29,90

Aroma

standard

mletá 250g

59,90

OČNÍ ORDINACE
A OPTIKA ŘEVNICE

HLEDÁME
očního lékaře 

a optometristu
Obě pozice jakýkoliv typ úvazku.

 V případě zájmu zašlete 
svůj životopis na e-mail: 

optikarevnice@radotinocni.cz 
nebo zavolejte na: 607 030 090
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Je už tedy zřejmé, zda se Noc 
uskuteční? 
Stále věříme, že se letní turné po českých 
a moravských hradech a zámcích usku-
teční. Letos po čtyřech letech nemůžeme 
hrát doma na  Karlštejně, protože hrad 
je v  částečné rekonstrukci. Zatím není 
jasné, za jakých podmínek by se těch 21 
představení mohlo konat, a momentálně 
se snažíme získat informace u ministra 
kultury. Pokud by se vystupovat nemoh-
lo, měli bychom volno až třeba do září, 
to znamená půl roku. 

Jak moc se pandemie dotkla vašich 
dalších plánů?
Zásadně, tak jako u většiny lidí. V úterý 

10. března jsme už byli na cestě do Brna 
na koncert 4 Tenorů a u Benešova jsme 
se otáčeli zpátky. Ten den byly zakázány 
všechny kulturní akce nad 100 účast-
níků a  od  té doby jsme doma. Pokud 
jde o soukromé plány, i  ty vzaly za své. 
Na Velikonoce jsme se chystali do Portu-
galska. Samozřejmě jsme neodletěli.

Kolik koncertů jste rušili a jak těžké 
bylo najít nové termíny? 
Přeložili jsme zatím deset vyprodaných 
koncertů. Vzhledem k  tomu, že všichni 

umělci překládají všechno, bylo nalezení 
nových termínů složité. Buď nemohli ně-
kteří účinkující, nebo už nebyl volný sál. 
Některé květnové koncerty se tak odehra-
jí až v  lednu příštího roku. Naštěstí jsou 
diváci s námi a zatím nikdo nežádá vrá-
cení vstupenek, které zůstaly v platnosti.

Co vás na odloučení od práce 
nejvíce sužuje? A nalezli jste i něco 
pozitivního?
Určitě nám schází osobní kontakt s  ro-
diči, které máme v Olomouci a v Pardu-
bicích. Schází reakce publika, návště-
vy přátel, ty nejde nahradit virtuálně. 
Na  druhou stranu jsme si ověřili, že si 
ani po 33 letech nelezeme na nervy, když 
jsme spolu 24 hodin denně. Pokud to čas 
od času nastalo, Pavla zachránila práce 
na zahradě a mě sport.

Jak s Pavlem využíváte nucené volno? 
Virtuálně jsme vařili na Pavlově profilu, 
vysílání mělo skvělý ohlas. A podařilo se 
propojit 4 Tenory – Mariana Vojtka, Jana 
Kříže, Michala Bragagnola a  Pavla, aby 
společně online zazpívali na pomoc řev-
nickým záchranářům. Modlitbu Otčenáš 
z  muzikálu Bídníci na  sociálních sítích 
dosud vidělo přes 50 tisíc lidí, takže se 
tato spontánní akce setkala s úspěchem.

— 
Sidovský: Všechny plány vzaly za své

— 
Zahraje si Vosí hnízdo na letovských májích?
Přehlídka folkloru se letos u  Berounky 
neuskuteční. Možná s  jedinou výjim-
kou. Stále s  otazníky je konání festiva-
lu v  Letech v  sobotu 30. května. „Letos 
jsme měli v plánu posílit modernější část 
programu. Netradičně začít již v  10:30 
divadlem pro děti i  dospělé. Odpolední 
program s  tradičními Notičkami a  Od-
dechovkou z  Berouna doplnit druhým 
pódiem,“ uvedla za pořadatele místosta-
rostka Markéta Huplíková. O  finále se 
měly postarat kapely Vosí hnízdo a Žlutý 
pes Revival v  čele s  Ondřejem Hejmou. 
Právě pro muzikanty Vosího hnízda to 
měla být první příležitost zahrát si spo-
lu po  více než dvou měsících. V  rozho-
voru to přiznává kytarista kapely Libor 
Chvojka z Letů.

Museli jste rušit nějaké  
své koncerty, zkoušky? 
Pár koncertů samozřejmě padlo, spíš se 
zhroutilo rozběhlé plánování a domlou-

vání. Velké koncertní turné po  halách 
ale naštěstí v plánu nebylo.

Máte možnost nějak omezeně zkoušet?
Možnost zkoušet by byla, ale zatím jsme 
tak neučinili, jsme na home officech a pl-
níme si domácí úkoly.

Na hraní sice nejste finančně závislí, 
přesto, jak moc se vás omezení dotkla?
Na  hudbě opravdu finančně závislí ne-
jsme, to spíš hudba je závislá na nás. Ale 
pracovně se to dotklo všech. Trochu pod-

pořit nás lidé mohou koupí CD, objed-
nat ho lze na  webu vosihnizdo.cz nebo 
v Plynboudě v Dobřichovicích.

Jak to vidíte s letovskými máji,  
kde máte hrát?
Rádi bychom si zahráli, ale netroufám si 
odhadnout. Ale už se hraní nemůžeme 
dočkat. To ticho je ubíjející. 

Pavla Nováčková

Výjimku pro velké letní 
open air akce žádají 
producenti, mezi nimi 
i Janis Sidovský, jehož 
tým na léto chystá turné 
s představením Noci 
na Karlštejně.

Pivní festival i průvod zrušeny. Čechomor bude v září
Velké květnové akce, jež mají u Berounky své pevné místo, pořadatelé většinou le-
tos zrušili. To je případ Řevnického pivního festivalu, Rockového Slunovratu i Krá-
lovského průvodu. Naopak na pátek 25. září se přesunul velkolepý koncert Čecho-
moru, který se měl v černošické hale Věry Čáslavské uskutečnit v dubnu. Na květen 
plánovaný 15. ročník tradičního mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice 
posunul pořadatel Josef Barchánek na termín od 15. do 20. září. Koncert pardubic-
ké filharmonie se v řevnickém Lesním divadle bude konat pravděpodobně 5. září.
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S  rodinou v  Blatné uvěznila pandemie 
kytarového virtuosa Jana Matěje Raka. 
Musel zrušit všechny své koncerty, s vý-
jimkou jediného. „Ten organizátoři po-
hotově změnili na  nahrávku pro web 
bez živého publika. Děkuji obci Velké 
Březno,“ vzkazuje kytarista.

Tušíte, kdy zase budete moci hrát?
Nejbližší koncert mám až v září. Nikdo 
ale neví, co bude. Organizátoři koncerty 
ruší a nové termíny kromě jediného vy-
stoupení na zámku v Čečovicích nemám. 
Je otázka, jak dlouho se bude situace vra-
cet do  normálu. Samotné odvolání mi-
mořádných opatření ještě neznamená 
okamžité navrácení předchozího stavu. 
Návrat k běžnému koncertnímu režimu 
můžeme očekávat nejdříve na  podzim 
a dost možná ještě později. Krom toho je 
možné, že pravidla trhu a zvyklosti lidí 
se pod vlivem současné situace změní 
natrvalo. Více věcí a zážitků se bude pro-
dávat a uskutečňovat online, pro někte-
ré typy podnikání či celé obory to může 
znamenat definitivní konec.

Čemu se nyní věnujete?
Jsem více s  rodinou a  se svou osmimě-
síční dcerou. To je čas strávený smyslu-
plně a příjemně. Mám velkou radost, že 
můžeme být tolik spolu. Jinak se věnuji 

skládání drobných skladbiček pro děti 
do školy a také četbě.

Jako profesionál jste na hudbě závislý 
i finančně? Jak řešíte tento problém?
Naštěstí mám úvazek ve  škole, což mi 
umožňuje platit nájem a elektřinu. O veš-
keré ostatní příjmy jsem přišel bez ná-
hrady, pročež nám to stačí jen s odřený-
ma ušima a  s  rodičovským příspěvkem 
mé ženy. Mám jako muzikant to štěstí, 
že neplatím zaměstnance a že mi někde 

ve  skladu nehnije drahý materiál. Neu-
mím si vůbec představit, jak se nyní mu-
sejí cítit podnikatelé v jiných oborech. 

Kde teď lidé mohou najít vaši muziku?
CD jsou na  mých webových stránkách 
janmatejrak.cz. Na  Facebooku pravi-
delně sdílím krátká videa, často i  s  od-
kazem na  noty zdarma. V  současnosti 
seženete tolik hudby zdarma, že už to 
možná nikdo ani jinak chtít nebude.

Na webu jste reagoval i na projev 
prezidenta, který vyzval umělce, aby 
šli navštívit v té době zcela uzavřené 
domovy důchodců... 
Rád bych panu inženýrovi připomněl, 
že slíbil být prezidentem všech, a nikoli 
využívat každé příležitosti k  tomu, aby 
někomu vynadal a  někoho ponížil. Bo-
hužel se ukazuje, že zvolit si omezeného 
burana, člověka pochybných mravů, bez 
úrovně a  bez vychování byla osudová 
chyba. Právě současná mimořádná situ-
ace to ukazuje s mimořádnou palčivostí. 
Jsme ale národem Antonína Dvořáka, 
Bedřicha Smetany a  mnoha statečných, 
vzdělaných a schopných lidí z jiných obo-
rů. Proto věřím, že tu ostudnou spoušť 
dovedeme napravit. Jen to bude asi dlou-
ho trvat. Můžeme si po tu dobu alespoň 
zpívat nějakou krásnou písničku.

— 
Jako muzikant mám štěstí, že neplatím zaměstnance

— 
Sloup nevzniká 
v úplném tichu, ale 
ticho to je
Na  opuštěném Staroměstském náměstí 
roste pod taktovkou akademického so-
chaře Petra Váni nový mariánský sloup. 
Hotový by měl být do 15. srpna. „Ale když 
to takhle půjde, budeme hotovi ještě před 
tímto datem. A vychází to přesně na svátek 
Panny Marie, pro niž se jako poděkování 
tato památka obnovuje. Aby nás chránila. 
V dnešní době znovu,“ říká Petr Váňa.

V jaké fázi je výstavba sloupu?
Je dokončeno schodiště a základové ka-
meny. V  dílně jsme nyní sestavili celý 
střed, kamenný třicetitunový nosný 
prvek. Uprostřed této části byl obrázek 
Panny Marie Rynecké, jejíž kopie už je 
připravena. Nad touto částí je velký sokl, 

který jsme vytesali v  Itálii. Nad ním je 
vlastní osmitunový dřík sloupu z indic-
kého pískovce. Teď je umístěn na zahra-
dě nemocnice Pod Petřínem. Převezen 
na náměstí bude koncem května. 

Co pak ještě zbývá?
Přenést sochu Panny Marie, která nyní 
čeká na dočasném kovovém sloupu kou-
sek od  Staroměstského náměstí v  Ce-
letné ulici u  Týnského chrámu. Celá 
stavba bude dokončena až postavením 
balustrády, tedy kamenného zábradlí 
kolem sloupu na schodišti.

Zdá se, že vám přeje nejen počasí…
Počasí nám přeje, jen je to trochu nároč-
né v horku s rouškou. Ale jako kameníci 
si při práci užíváme respirátor i tak. Pro-
ti prachu.

V čem ovlivnil stavbu fakt, že je celá 
Praha liduprázdná? Buduje se rychleji?
To, že je nyní celá Praha bez turistů, je za-
jímavé, neděláme ale turistickou atrakci. 
Pracujeme na obnově památky, jež má hlu-
boký a srdečný příběh. Teď je to patrnější. 
Setkáváme se s lidmi, kteří zde žijí a tento 
příběh chápou. Je to jejich příběh. Sloup 
nevzniká v úplném tichu, ale ticho to je.

Kolik lidí na stavbě pracuje? 
Tři kameníci a mnoho dalších, kteří nám 
pomáhají. Těžko uvěřitelné, ale všichni 
pracují zdarma, jen tak, že je to radost. 
Potřebujeme maltu, cihly, dopravu, jeřáb, 
geodeta, statika, pomocníky na  spárová-
ní, armování, mix, oplocení. Je to zajíma-
vé a zázračné. Pavla Nováčková

Foto archiv Jana Matěje Raka
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KÁCENÍ STROMŮ

ÚDRŽBA ZELENĚ

zdravotní, bezpečnostní a redukční řezy 
kácení se zachytáváním do lana

spolupráce s arboristou certifi kovaným ETW

 stříhání živých plotů  sekání trávy
 řez ovocných stromů výsadba nových stromů

T: 739 544 487

Aktualizované otevírací časy naleznete na: WWW.OLYMPIA-WELLNESS.CZ

PŘIJĎTE Fitness otevřeno
bez šaten | bez lekcí

@olympiafitnessvsenory @olympiawellness

KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

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

PRODEJNA BĚŽNÝ PROVOZ

SERVIS PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ

informace na WWW.KOLA-SPORT.CZ

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

www.sportclubrevnice.cz

ZAHRAJTE SI 
U NÁS

PRONÁJEM
ANTUKOVÝCH KURTŮ
nový areál Za vodou 
(Řevnice, Růžová ul.)

MOŽNOST TRENÉRA 
NA VÝUKU TENISU

Objednávky na:

 736 503 511, 602 216 747

Kč/
hod.150 

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
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Úkolem je během května zajet co možná 
nejlepší čas na okruhu, který měří nece-
lých 53 kilometrů s  celkovým převýše-
ním 1 439 metrů. 

Start je u  Městského úřadu Černošice. 
Po krátké rovince se vydáte doleva do kop-
ce, do lesa a stále nahoru. Projedete Vono-
klasy a dále na Roblín a krátkým sjezdem 
do Dolního Roblína. Po průjezdu Mořinou 
kousek vystoupáte a čekají vás dva sjezdy 
(buďte opatrní). Začnete opět stoupat, po-
prvé minete dub Sedmi bratří a  vystou-
páte k lomu Malá Amerika. Dále pak přes 
Solvayovy lomy do údolí Svatého Jana pod 
Skalou a do Berouna. Odtud vás čeká od-
počinková část po  cyklostezce směrem 
na  Srbsko, ale než tam dojedete, musíte 
ještě překonat jeden náročný výjezd. Ze 
Srbska pokračujete po  červené turistické 

značce, podruhé minete dub Sedmi bratří 
a projedete Karlštejnem. Následně vystou-
páte na krásnou vyhlídku, přes další brdek 
se dostanete do Mořinky, sjedete do Karlí-
ka a závěrečným stoupáním do Vonoklas. 
Po  krátkém silničním přesunu se dosta-
nete do  sjezdu plného malých klopenek 
a skokánků. Cíl je opět u městského úřadu.

Podle pravidel musíte mít parťáka. 
Dvojice se registruje na Sportsoft.cz, po-
platek za dvojici je 200 korun. Vše najdete 
na  webu kolopro.cz. Na  konci května se 
vybere 15 nejlepších mužských a  5 žen-
ských dvojic, které se mohou těšit na finá-
le celé výzvy včetně odměny.

— 
Květnová 
cyklistická 
výzva
Kristián Hynek, ambasador 
Kola pro život a jeden 
z nejznámějších českých 
bikerů, si pro všechny 
cyklistické nadšence 
připravil pořádnou výzvu 
s názvem 13 kopců.

— 
Atleti trénují od 4. května

— 
Olympijský běh bude v září

Uvolňování opatření proti šíření koro-
naviru vítají atleti mířící do  Černošic 
nebo Dobřichovic. V pondělí 4. května se 
opět rozběhly tréninky. Všichni členo-
vé ASK Dipoli mají nyní možnost chodit 
na  jakékoliv vypsané tréninky a  je jed-
no, zda do  Černošic, nebo Dobřichovic. 
Místa mohou i  střídat. Nově jim navíc 
jako příjemný doplněk přibyla vybíjená 
a beach volejbal.

Je třeba dodržovat určitá pravidla, 
která ale nebrání ve  sportování. Všich-
ni musí mít při příchodu ke  sportovišti 
i  odchodu roušku. Na  samotný trénink 
není třeba. Tréninky jsou bezkontaktní 
a ve skupinách osmi dětí plus jeden tre-
nér. Trenérů je dostatek, může vznik-

nout hned několik skupin, které budou 
od sebe dostatečně vzdálené. Není proto 
třeba hlásit se dopředu. Další vývoj sle-
dujte na webu askdipoli.cz. Organizátoři 
věří, že se do konce května vrátí do plné-
ho režimu. A doplňují: „V plném proudu 
jsou také přihlášky na příměstské tábory. 
Pokud by se nekonaly, vrátíme peníze.“

Oblíbený Olympijský běh se z  červ-
na přesouvá na  16. září. Zvýhodněná 
cena startovného tak byla prodloužena 
do  konce května. Pokud už máte zapla-
ceno, stačí jen přijít na  podzimní start. 
V  okolí našeho regionu jsou nejblíže 
Tetín a Mníšek pod Brdy.

Tetín se do  T-Mobile Olympijského 
běhu zapojí už popáté, na  dospělé čeká 
5kilometrový okruh. Trasa pro dospělé 
povede i  Mníškem pod Brdy. Pokochá-
te se zámkem, ale i  přírodou a  rybní-
ky. Soutěž se dělí na  kategorie „profík“ 
a  „hobbík“. Budou zde i  dětské závody, 
konkrétně na  hřišti u  místní základní 
školy a v jeho okolí. Vše potřebné najdete 
na webu olympijskybeh.cz.

Foto ASK Dipoli

Fo
to

 t
ým

 K
PŽ

in
zerce



www.idobnet.cz

16 — INZERCE

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

přijme na pozici:

POKLADNÍ / 
PRODAVAČ(KA)

jednosměnný provoz PO-PÁ, plný nebo zkrácený úvazek 

SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

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

Základní škola a mateřská škola 
Josefa Kubálka Všenory

HLEDÁ
n Učitelku/učitele pro 1. stupeň ZŠ (částečný, popřípadě celý úvazek)
n Asistenta pedagoga
n Speciálního pedagoga (částečný úvazek – výše dle dohody 0,2 – 0,5 úvazku)
n Pomocnou kuchařku do ŠJ ZŠ (částečný úvazek)

Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání, možnost osobního růstu.
Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální smýšlení, 
odpovídající vzdělání.

Bližší informace u vedení školy
reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661 www.skolavsenory.cz

Anežky České 1119, roh parku a ulice Za Parkem (Dobřichovice)
Petr Horčík |  776 081 648 | www.dogtor.cz

Na stejném místě i veterinární ordinace MVDr. V. Veverky.

poštaplyn
bouda

zámek

plyn
bouda

NABÍZÍME ROZVOZNABÍZÍME ROZVOZ
776 081 648 776 081 648 (zavolejte si)

syrové i vařené maso, antiparazitika, 
kvalitní suchá krmiva, výživové 
doplňky a mnoho dalšího...
Otevírací doba za nouzového stavu:
Po-Pá 9-12 h., 14-17 h. | So 8:45-12:30 h.



dobnet  5/2020

TIP NA VÝLET — 17

Výlet začneme na  řevnickém náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad. I na jeho úpra-
vě se Eduard Sochor (1862–1947) v roce 
1914 podílel a  z  jeho autorské dílny je 
i oktogonální kašna.

Kdo se rád drží turistického značení, 
může se vydat po  zelené okolo prodej-
ny Coop směrem k  Lesnímu divadlu. 
U takzvaného Tittlova mostu je třeba od-
bočit na modrou.

Pro dobrodružnější cestu doporučuji 
vydat se z  náměstí ulicí Legií. Vlevo si 
ještě povšimneme budovy fary, kterou 
projektoval Sochor v roce 1904 v pseudo-
barokním slohu. Jako slavobránou pro-
jdeme mezi dvěma takzvanými domini-
kánskými domy s  věžemi (švadlenka 
a vinotéka), které zde vyrostly roku 1898. 
Již odtud je krásný pohled na nejznáměj-
ší vilu v Sochorově ulici, již obýval sám 
známý architekt a stavební podnikatel. 

Ze světa do Řevnic
V  Řevnicích působil Eduard Sochor 
od  roku 1897. Předtím pobýval v  Ang-
lii, ve Francii, Španělsku. Navštívil také 
Švédsko a USA.

„Architekt Sochor byl vzdělaný pán 
a  světoběžník. Když se chystal usadit 
zpět ve vlasti, nevybral si dobřichovic-
ký Brunšov, tehdy v rozkvětu parcelace 
a  výstavby, ale sousední Řevnice: ven-
kovské prostředí, kde kromě kostela 
a  zámečku stála jen jedna vila, škola 
a  pak už jen statky, domky a  chalupy. 
Na  severním svahu pod lesem, v  mís-
tě zvaném Za  humny, pořídil rozsáhlý 
pozemek. Zde krátce po svatbě postavil 

první vilu a nastěhoval se do ní,“ napsa-
la o významném obyvateli Řevnic měst-
ská architektka Daria Balejová. 

Právě pod touto vilou, kde ulice Legií 
končí, odbočíme doleva a pěšinkou pro-
jdeme do  Mařákovy ulice. Tou vystou-
páme vzhůru k lesu, po pěšině přes Čer-
venou louku dojdeme až na Burešovku, 
po které je nyní nově vyznačena část na-
učné Fabiánovy stezky. Cestu ovšem pře-
jdeme a budeme směřovat stále vzhůru 
starou úvozovou cestou. Zakrátko vpra-
vo nahoře zahlédneme velkou pravoto-
čivou zatáčku na silnici spojující Řevni-
ce s Mníškem pod Brdy. 

Brzy se ocitneme na  zpevněné cestě, 
zatočíme doleva a jsme u většího ze dvou 
Sochorových rybníčků. Ten menší nebo-
li horní se nachází zhruba sto metrů nad 
ním. Sochorovy rybníčky jsou uměle vy-
budované nádrže, vznikly v  roce 1905 
a sloužily jako zásobárny vody pro vily, 
jež Sochor vybudoval. Ty totiž už tehdy 
měly vlastní vodovod.

Vrátíme se zpět na  zpevněnou cestu 
a pokračujeme směrem na vrch Kamen-
ná. Cestu přímo do  někdejšího lomu 

najdeme podle zde stojícího seníku. Jde 
o  pozůstatek jednoho z  mnoha lomů, 
v nichž se od konce 19. století až do 30. let 
20. století těžil křemenec. Ten se použí-
val na výrobu štípané dlažby pro Prahu, 
Řevnice a okolí. 

Ráj pro trampy
Nad Řevnicemi se vyskytoval nespočet 
podobných lomů, třeba na Babce či Stráž-
ném vrchu. Až do  roku 1863, kdy byla 
zprovozněna železniční trať, se kámen 
svážel k Berounce a dále se plavil po řece 
do  Prahy. Při kamenické výrobě kostek 
vznikaly plošně rozsáhlé a  mocné odpa-
dové haldy, připomínající kamenná moře. 
Není divu, že se tato romantická zákoutí 
stala cílem nejen trampů. Najdeme tu ně-
kolik ohnišť, uměle vybudovaných mohyl 
i trampské nocležiště. Za námahu stojí vy-
lézt na vrchol kopce. Po hřebeni se dosta-
neme až k  modré značce, nebo můžeme 
sejít zpět na cestu. Budeme-li se držet stá-
le vpravo, dojdeme po  nově vybudované 
široké lesní cestě rovněž na modrou znač-
ku. Ta nás dovede zpátky do Řevnic.

Text a foto: Pavla Nováčková

— 

Po stopách světoběžníka 
k Sochorovým rybníčkům

Tentokrát se na procházku 
vydáme za humna, 
přesněji nad Řevnice. 
Půjdeme po stopách 
architekta Eduarda 
Sochora k malebným 
rybníčkům, které jsou 
podle něj pojmenovány. 
Cílem bude někdejší lom 
Kamenná.
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Pracoviště ČERNOŠICE

REFERENT/KA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Náplň práce:
• pořizování územně plánovacích dokumentací 

a územně plánovacích podkladů ve správním 
území obce s rozšířenou působností Černošice

• zpracování závazných stanovisek pro vydání 
rozhodnutí nebo jiného úkonu podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) 

• výkon dalších činností úřadu územního plánování 
podle stavebního zákona

MĚSTO ČERNOŠICE

HLEDÁ NOVÉ KOLEGY
na 2 volné pracovní pozice: 

Bližší informace, přehled požadavků a podmínek pro zařazení do výběrového řízení 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. č. 602 342 655.

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 10. platové třídě

• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody

• možnost práce i na kratší úvazek

• pozice vhodná i pro absolventy

• benefity: pružná pracovní doba (flexibilní začátek/konec 
pracovní doby) s čtvrtletním vyrovnávacím obdobím, dovolená 
5 týdnů, 5 dnů placeného pracovního volna (sickdays), stravné 
ve výši 100 Kč za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání 
a volnočasové aktivity aj.

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

 Řevnice, Pražská 670

773 210 886
prodej@melekauto.cz O3Dezinfekce interiéru 

a klimatizace vozidla

100% účinek

www.melekauto.cz

Je to                 pro

NOVINKANOVINKA

250Kč
vč. DPH

K  J A K É K O L I V  Z A K Á Z C E

za

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

ANGLICKÁ ŠKOLKA
KINDERGARTEN ČERNOŠICE

Nyní probíhá zápis
• Otevřeno 7:30-17:30 hod. • Pestré aktivity a kroužky 
• Individuální přístup • Předškolní příprava v ČJ
• Příjemné prostředí rodinné vilky • Rodilí mluvčí
• Pro děti již od 20 měsíců • Akreditace MŠMT
• Osvědčená metodika výuky • Již 12 let v Černošicích
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Projektujeme tam, kde žijete. 
Beroun Košťálkova

LIVING IN GREEN
ateliér zahradní a krajinářské architektury

Palackého 70, Dobřichovice
tel.: 777 135 708
 www.livingingreen.cz

JÍDELNA
DOBŘICHOVICE

VÝDEJNÍ OKÉNKO  
DO VESTIBULU PRODEJNY COOP

OTEVŘENO

PO-PÁ 10 až 14 hod
TEL. OBJEDNÁVKY
 732 855 899

od 8 do 11 hod.
JÍDELNÍ LÍSTEK 

 JÍDELNA DOBŘICHOVICE

OVOCNÁ
A OKRASNÁ
ŠKOLKA
KOZOLUPY

jarní
prodej 
nabízíme:
• ovocné stromky, aronie
• angrešty, rybízy,
• ořechy, lísky
• sloupové jabloně, třešně
• okrasné stromy a keře
• trvalky, letničky

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

Stařené maso =  
dokonalé steaky
Hovězí maso musí několik týdnů zrát, 
aby bylo správně křehké a vy jste si 
mohli naplno vychutnat jeho typickou 
chuť a maximální šťavnatost. Naše 
hovězí staříme 3 týdny metodou 
suchého zrání (neboli dry-aged), poté 
jej balíme do vakua, kde dále probíhá 
mokré zrání. Je to časově náročný 
proces, vyžadující pečlivost, technologii 
a zkušenosti, ale výsledek stojí za to.  
To potvrzují i známé pražské restaurace 
proslavené dokonalými steaky.

— 
Zkuste kouzlo konceptu 
„z farmy až na stůl“
Když v Černošicích na začátku Vráže od-
bočíte po  panelové cestě nahoru kolem 
prastarého dubu a  projedete lesem, do-
stanete se do obce Vonoklasy. První, co 
se vám po  výjezdu z  lesa naskytne, je 
scéna jako z  pohádky. V  kopcovité kra-
jině zelenající se pastvinami pokrytými 
vojtěškou a  jetelem se pasou mohutné 
krávy s krásnými rohy, po okolí pobíhají 
bílé vikingské ovce a  svět se zdá v  na-
prosté harmonii.

Je to místo, kde lidé přírodu respek-
tují a pečují o ni. Místo, kde v souladu 
s  přírodou hospodaříme my, rodinná 
farma KUKBURG. Srdečně vás zveme 
na výlet, dlouhou procházku a k načer-
pání nových sil. Kromě vydatného od-
počinku a  skvělého zážitku na pomezí 
CHKO Český kras si od nás můžete od-
vézt i skvělé maso a spoustu dobrot pří-
mo od farmáře.

Patříme mezi hrstku farem v  oko-
lí, které si samy pěstují vlastní krmivo 
a  nepoužívají žádnou agresivní chemii 

v rostlinné ani živočišné výrobě. Jedno-
duše dělají vše s láskou a respektem. My 
jsme šli ještě o  krok dál. Provozujeme 
vlastní jatka, a  dokonce profesionální 
kuchyň. Držíme se moderního konceptu 
„farm to table”. Z farmy na váš stůl do-
dáme nejen čerstvé maso, ale i gurmán-
ské dobroty či prémiová hotová jídla.

Co můžete na svém stole 
očekávat?
Nadchneme vás, pokud umíte ocenit pr-
votřídní steak na gril, hovězí na dlouhé 
tažení, farmářské klobásy nebo jemné 
jehněčí. Zvládneme vám také ulehčit  
od  každodenního vaření – v  online ob-
chodě najdete vyladěné menu od našeho 
šéfkuchaře. Vše je uvařeno v  ekologic-
kých skleněných obalech, které stačí 
ohřát v troubě.

Do  Vonoklas nemusíte pokaždé, vše 
rádi doručíme až k vám domů. Tak hurá 
na  web FarmToTable.cz a  vyzkoušejte, 
jak chutná maso přímo z farmy.

 INZERCE — 19
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— 
Co se děje v Jednom stromě 
a LMŠ Na dvorečku v průběhu 
nouzového stavu
Komunitní škola Jeden 
strom funguje v  době 
nouzového stavu vel-
mi aktivně v  režimu 
výuky na  dálku. Kaž-
dý všední den jsou děti 
v  kontaktu se svými 
třídními učiteli pro-
střednictvím video-
konferencí. Mladší děti 
mají výuku v  méně 
početných skupinách, od  třetího roč-
níku výš je pedagog ve  spojení s  celou 
třídou. Zde se ukazuje výhoda 16 dětí 
ve  třídách. Jde to! Výuka je rozdělena 
na část společnou a samostatnou práci 
dětí, které jsou tak schopné zvládnout 
třeba i prezentace svých projektů. 4 dny 
v týdnu mají děti kontakt se spolužáky 
a třídním učitelem, 1x týdně pak s uči-
telem anglického jazyka. 3 dny běží vý-
uka a jeden den je zaměřen na tvoření 
a  společné hry. Zvládnout ve  skupině 
přes videokonferenci třeba piškvorky, 
hru Země, město nebo městečko Paler-
mo je velká zábava. Někdy se k  dětem 
připojují i rodiče. 4x týdně probíhá pro 
děti večerní čtení, 2 dny v  týdnu pro 
1.–2. třídu a 2 dny pro 3.–5. třídu. Tento 
rituál stejně jako herní den děti mohou, 
ale nemusí využít. Občasné večerní po-
sezení s rodiči při sklence něčeho dob-
rého pomáhá vyladit vzájemné potřeby. 
Velikonoce byly dokonce spojené s hle-
dáním velikonočního pokladu, který 
do  lesů v  okolí místa bydliště dětí při-
pravili někteří učitelé. 

Škola je inspirací i pro naše školky, kde 
provoz v  omezeném režimu stále běží 
za  dodržování přísných hygienických 
podmínek. Mnoho rodičů školky potřebu-
je, mnoho nikoli. I na ně samozřejmě my-
slíme, a tak jsme pro ty, kteří jsou v izola-
ci, vytvořili v terénu hru, kterou si dané 
rodiny mohou projít. Jsme si vědomi, že 
momentální situace není pro nikoho pří-
jemná a  jednoduchá, snažíme se proto 
naslouchat dětem i rodičům a pravidelně 
vyhodnocovat postupy a  zpětnou vazbu, 
která se k  nám dostává. Už nyní vnímá-
me, že děti se dokázaly na nové podmín-
ky rychle adaptovat a  naučily se v  nich 
mnoho nového. Za to samozřejmě chceme 
poděkovat rodičům a  pedagogům. Všem 
přejeme hodně sil a zdraví do dalších dní. 

Poděkování firmě CERTICON
Vzhledem k  tomu, že organizace Jeden 
strom uplatňuje ve vzdělávání principy 
trvale udržitelného rozvoje, je pro ni 
důležité, aby se snažila i provoz zázemí 
vést v tomto duchu. Rádi bychom podě-
kovali firmě CertiCon za  finanční dar 

v hodnotě 30 000 Kč, který nám umožnil 
nákup otočného velkoobjemového kom-
postéru do naší školy. Děkujeme.

CertiCon, a. s., je česká technologická 
společnost, která od  roku 1996 vyvíjí 
inovativní IT řešení v  oblasti softwaru 
a  hardwaru pro celý svět. Svým klien-
tům poskytuje komplexní servis zahrnu-
jící návrh, vývoj, poradenství a podporu 
řešení a produktů šitých na míru jejich 
potřebám. Unikátní přidanou hodnotou 
při vývoji inovací je vlastní aplikovaný 
výzkum a  aktivní spolupráce s  mnoha 
českými i světovými výzkumnými insti-
tucemi. Společnost CertiCon realizuje IT 
projekty v mnohých segmentech, z nichž 
nejvýznamnější jsou průmyslová výro-
ba a  zdravotnictví. Dlouholeté zkuše-
nosti z těchto životně kritických oblastí 
jsou garancí vysoké kvality a ověřených 
postupů při vývoji dalších sofistikova-
ných řešení. Společnost CertiCon je hr-
dým průkopníkem iniciativy Průmysl 
4.0 v České republice a promítá její prin-
cipy i do svých řešení.
 Mgr. Alena Laláková

Zápisy
do našich škol:
l Zápis do školky a školičky Jednoho 

stromu je ukončen. 

l Zápis do  Komunitní školy Jeden 
strom je ukončen, 1. třída je plně 
obsazena. Je možnost doplnit ještě 
6. třídu. Zájemci se mohou ozvat 
na skola@jedenstrom.cz.

l Zápis do LMŠ Na dvorečku proběh-
ne elektronicky v období 2. 5.–10. 5. 
Informace k zápisu a žádost o přije-
tí na www.jedenstrom.cz.

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
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Ale od začátku…

Zámek a Daubkové v 19. století
Na  místě dnešního zámku stála dříve 
tvrz, poprvé je doložena v  roce 1195. 
Ve  druhé polovině 17. století ji nechal 
přestavět na  zámek hrabě Kunštát 
z  Bubna a  Litic a  další rekonstrukce 
proběhla v 18. století. Poslední stavební 
úpravy provedli právě Daubkové v  le-
tech 1892 a 1906.

Daubkové (dříve Doubkové) pocháze-
li od Poličky, kde obchodovali s plátnem. 
Časem se vzmohli natolik, že Josef Fran-
tišek dodával po roce 1848 plátna a sukna 
pro rakouskou armádu. Pak se však vrhl 
na mlynářství a v roce 1850 zakoupil ješ-
tě velkostatek Liteň a  později i  sousední 
Vlence. A  Liteň během jeho života zažila 
obrovský rozkvět. Začal tu fungovat pivo-
var, sladovna i lihovar. Josef pomáhal zve-
lebovat i samotnou obec, když se zasloužil 

o  rozšíření a  opravy chátrajícího kostela 
sv. Petra a Pavla. Byl také jedním ze spo-
luzakladatelů Národního divadla v Praze.

V podnikání a hospodaření pokračoval 
syn Josef Šebestián. V Litni se nadále vy-
rábělo pivo, slad, líh i cihlářské zboží, pi-
vovar se stal na konci 19. století největším 
na  Berounsku. Patřily sem hospodářské 
dvory v Litni, ve Skuhrově a Vlencích včet-
ně rybníků v Oboře a ve Skuhrově. Josef se 
věnoval modernímu lihovarnictví a zalo-
žil první lihovarnickou školu v  Čechách. 
Podporoval i železniční trať ze Zadní Tře-
baně do Lochovic, nádraží v Litni a pokra-
čoval v opravách kostela. Za všechny úspě-
chy ho v roce 1896 císař František Josef II. 
povýšil do rytířského stavu.

Smutná léta i obnova
Liteňské panství patřilo rodu Daubků až 
do  roku 1948 s  výjimkou let 1939–1945. 
Roku 1931 si vzal syn Jiří Antonín operní 
pěvkyni Jarmilu Novotnou, která tu velmi 
ráda pobývala, odpočívala a zvala sem hu-
debníky. Po válce se ještě na chvíli vrátila 
do vlasti, Liteň však našla zničenou, a když 
ji s manželem opravili, kvůli komunistic-
kému převratu museli znovu odejít do ci-
ziny. Jarmila byla manželkou aristokra-
ta, a  tak mělo být její jméno zapomenuto, 
i když už tehdy byla slavná po celém světě. 
Svou milovanou Liteň už nikdy neviděla.

V roce 1948 byl majetek zabaven. Z hos-
podářství vzniklo JZD, na zámku Odborné 
učiliště Liteň a  všechno čtyřicet let chá-
tralo. Zámek byl po  roce 1989 navrácen 
v restituci synovi Jarmily Novotné Jiřímu 
(Georgovi), který ale neměl čas ani peníze 
se svému majetku věnovat. Vše bylo roz-
prodáno. Jarmila Novotná pak ještě rod-
nou zem navštěvovala a  zemřela v  roce 
1994. Její ostatky spočinuly v  rodinné 
hrobce v Litni vedle manžela Jiřího.

V  uplynulých 30 letech zámek něko-
likrát změnil majitele, až v  posledním 
desetiletí se mu zase daří péčí manželů 
Leidlových, kteří oslovili i George Daub-
ka a  zámek s  celým areálem obnovují 
a navracejí mu jeho dřívější lesk. Dokla-
dem jsou nejen opravy budov, ale také 
konání různých akcí, a hlavně pořádání 
Festivalu Jarmily Novotné. Letos by se 
měl uskutečnit již 9. ročník. Na festivalu 
vystupuje také vnučka Jarmily Novotné, 
houslistka Tatiana Daubek.

Lucie Hochmalová

Hrobka

Rod Daubků je s Litní 
spojen již 170 let. A kdo by 
příjmení Daubek náhodou 
neznal, určitě mu bude 
povědomé jméno Jarmila 
Novotná. Tato slavná operní 
pěvkyně se do rodiny 
Daubků přivdala a liteňský 
zámek si zamilovala. 
V současnosti se tu na její 
počest i na památku celé 
rodiny koná Festival 
Jarmily Novotné.

— 

Daubkové se zapsali do historie Litně

Kdo také za Daubků 
pobýval v Litni?
• Spisovatel Svatopluk Čech – jako 

dítě tu žil s otcem Františkem 
Jaroslavem, správcem liteňského 
panství. Je po něm pojmenována 
barokní stavba Čechovna.

• Malíř Josef Mánes – byl prvním 
významným hostem na zámku, 
Daubek si u něj objednal portréty 
rodinných příslušníků.

• Architekt Antonín Wiehl – v Praze 
navrhl pro Daubky dnešní palác 
Platýz a v roce 1888 rodinnou 
hrobku Daubků v Litni.

• Malíř František Ženíšek – portréto-
val Daubky a v Litni vznikl návrh 
první opony Národního divadla.

• Sochař Josef Václav Myslbek – vy-
tvořil dominantu hrobky Daubků, 
sochu sv. Josefa.

• Spisovatel František Josef Řezáč – 
do Litně nastoupil jako farář v roce 
1865.

• Spisovatel Václav Beneš Třebízský 
– napsal tu několik povídek i svou 
nejznámější práci Povídky karl-
štejnského havrana.

Foto Lucie Hochmalová

Foto Petra Stehlíková
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o poukaz na nákup v zahradnictví v hodnotě 500 Kč
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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. května 2020. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Ceny věnuje Gardeo a Zahradní centrum Černošická zahrada.

Vylosovaným luštitelem křížovky z dubnového vydání se stal pan Vladimír Stupavský, Dobřichovice.
Vyhrává mobilní telefon Nokia 3310.
Cenu věnoval DOBNET, z. s.

Dokončení tajenky z minulého čísla: Společně to zvládneme.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 5/2020, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Zahradní
centrum
Po-ne 9-18 h
U Vodárny 1450, Černošice

www.gardeo.cz
 cernosickazahrada
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA OCTAVIA: 3,5 – 4,9 l/100 km, 91 – 111 g/km

   NOVÁ
ŠKODA OCTAVIA

Moje volba

novaoctavia.cz

Svezte se v nepřekonatelném pohodlí

HEAD UP DISPLEJ MODERNÍ ASISTENTI VIRTUÁLNÍ KOKPIT

Nová verze ikonického modelu ŠKODA OCTAVIA znovu posouvá měřítka ve své třídě. Prostorný 
interiér nabízí dost místa pro celou rodinu. Do cíle dorazíte odpočatí díky masážní funkci sedadla 
řidiče a maximální komfort zajistí také moderní možnosti konektivity.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313
153 00  Praha
Tel.: 242 406 328
www.femat.cz
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Hrčí, vrčí, je pomalý, zamrzá, dlouho se probouzí, je horký, zničehonic se restartuje?
Bere ti čas na práci a zábavu? Hoď ho servisákům z Dobnetu. 

Než zjistíme, co mu je, nic neplatíš.
Pak se rozhodneš. To je fér.

Nenech ho krást tvůj čas.

Není tvůj počítač
ve své kůži?
Hoď to na nás!


