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—
Ve Všenorech chystají referendum

První etapa modernizace železniční trati Praha–Beroun 
se rozběhla. A s ní také příprava na referendum, které 
rozhodne o budoucí podobě trati ve Všenorech.

 Správa železnic nyní jedná s vedením 
obce Všenory o nové podobě železniční 
trati. Se změnou vedení obce se do po-
zadí dostala otázka, zda zachovat a re-
konstruovat budovy zastávky tak, aby 
mohly sloužit občanům (občerstvení, 
WC, kultivovaná čekárna apod.). Na-
opak stěžejní se stala stavba nadjezdu, 
který by se od fotbalového hřiště kle-
nul vysoko nad tratí i okolními domy  
a mohutným obloukem klesal na louku 
u řeky. 

 „Rekonstrukce železniční trati jako 
největší novodobá stavba ve Všenorech 
může citelně ovlivnit kvalitu života je-
jich obyvatel. Proto by Všenorští měli mít 
možnost rozhodnout o zásadních bodech 

(tedy i o nadjezdu) sami,“ říkají organizá-
toři referenda Zuzana Bacíková, Šimon 
Mára a Jan Štorek. 

 Referendum bude řešit i možnost za-
chovat současný přejezd ve Všenorech  
a vybudovat podjezd u Plzeňky. Podjezd 
by stejně jako nadjezd velmi pravděpo-
dobně přešel do majetku obce Všenory. 
Na podjezdu však má zájem město Do-
břichovice, což potvrdil starosta Ham-
pl, takže je možné smluvně ošetřit spo-
luúčast města na jeho údržbě a opravách. 
Podjezd by umožnil vybudovat i všenor-
ský sběrný dvůr. 

 Referendum by mohlo proběhnout 
současně s letošními volbami do zastupi-
telstev krajů.

—
Prádelna znovu 
funguje

Dobrá zpráva přišla z Dobřichovic. Prá-
delna Zelený ostrov obnovila svou čin-
nost a znovu nabízí všem zájemcům své 
služby. „Fungujeme v plném nasazení  
a těšíme se, že opět pomůžeme. Při-
neste nám prádlo a my se o něj posta-
ráme,“ vzkazují pracovníci prádelny. 
Všechny informace najdete na webu 
zelenyostrov.eu.

—
Sdílená kola  
jedou do finále
V Berouně už je na dohled finiš projektu 
sdílených elektrokol. V aktuálních dnech 
úspěšně dokončili montáž dobíjecích 
stanic. Jedna z nich byla vybudována za 
městským úřadem u mostu na ostrov, 
konkrétně před restaurací Venedik. V Be-
rouně projekt počítá celkem s deseti stani-
cemi. Poté se montážní tým postupně pře-
sune do Králova Dvora, Hýskova a Tetína.

Systém sdílených kol, osvědčený z mno-
ha zahraničních metropolí a měst, mezi 
nimi i v Praze, nejspíš začne v Berouně  
a jeho okolí fungovat od září. Pro tuto 
oblast by mělo být k dispozici 100 kol  
a 15 dobíjecích stanic, které zároveň 
slouží jako stojany. Deset z nich bude  
s největší pravděpodobností na katas-
trálním území Berouna. 

— 
Řevnický Den s pivem
Pořadatelé Pivního festivalu Řevnice se 
rozhodli alespoň částečně vynahradit 
návštěvníkům zrušení letošního ročníku 
plánovaného na konec května. V sobo-
tu 13. června od 16 hodin se tak v rámci 
„tap takeoveru“ představí na pěti pípách 
občerstvovny Františkovy lázně v Řevni-
cích  jeden z ohlášených účastníků festi-
valu – pivovar Čestmír z Brandýsa nad 
Labem.

Vzhledem k tomu, že koronavirus se-
bral pivovarům i hospodám část zisků 
a některé uvrhl do existenčních problé-
mů, je podle organizátorů tento styl akce 
dobrou příležitostí, jak pomoci oběma 
směry. Františkovy lázně přežily krizi 
díky prodeji z okénka, zatímco Čestmír 
se zúčastnil celorepublikové akce Za-
chraň pivo. Oba podniky ale vyvázly se 
šrámy, které je potřeba zahojit. Takeover 
tak v kontextu pandemie získává určitý 
charitativní rozměr.

Titulní strana: Jedna z prvních sva-
teb po velkém uvolnění protikoro-
nových opatření v širokém okolí se 
konala na Zbraslavi. Radost novo-
manželů byla obrovská. Foto: Petra 
Stehlíková.

Foto archiv prádelny

Foto archiv

Foto Petra Stehlíková
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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.

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!

Na první ošetření

SLEVA 10 %

in
zerce

—
Kraj odstartoval bezúročné půjčky pro podnikatele

Středočeští živnostníci, které ekonomic-
ky postihla opatření proti šíření nového 
typu koronaviru, mohou až do 30. červ-
na žádat kraj o bezúročné půjčky. Den 
podání přitom nerozhoduje.

Podnikatelé budou půjčky splácet nej-
déle do poloviny března 2024, začít mo-
hou až za rok. První splátku tak musí 
uhradit nejpozději k 15. 6. 2021.

Žádosti z balíku 2,75 miliardy korun 
se podávají online na webu pujckaziv-
nostnikum.kr-stredocesky. Najdete zde  
i všechny potřebné informace. Vyplněný 
formulář je potřeba vytisknout, pode-
psat a poslat klasickou poštou nebo do-
ručit na podatelnu krajského úřadu ve 
Zborovské ulici v Praze 5.

Osoba samostatně výdělečně činná si 
může zažádat maximálně o 50 tisíc ko-
run. Kde dni podání žádosti musí být 
evidována v živnostenském rejstříku  
a zároveň musí mít jednu činnost, kte-
rá nebyla pozastavena, přerušena nebo 
zrušena. „U žadatele nesmí probíhat 
exekuční a insolvenční řízení a nesmí 
být zanesen v registru exekucí a insol-
vencí. Sídlo podnikání žadatele musí být 
na území Středočeského kraje,“ upřesni-
la hejtmanka Jaroslava Pokorná Jerma-
nová (ANO).

Jakmile kraj žádost schválí, podepíše 
se veřejnoprávní smlouva a budou pře-
vedeny peníze.

Hasiči slaví
Sbor dobrovolných hasičů Dobřicho-
vice oslavil 140 let od svého založení. 
Svou činnost zahájil v dubnu 1880 
a stanovy sboru schválil 31. května 
1880. Prvním předsedou byl tehdej-
ší starosta, rolník Josef Nosek. Více 
se dozvíte v dalším čísle měsíčníku 
Dobnet.

—
V místě bývalé 
radnice vyroste 
bytový dům
Budovu v Kladenské ulici, v níž před 
stěhováním do nových prostor sídlila 
Městská policie Černošice, se radnici 
podařilo pronajmout Středisku volného 
času Všenory.

Budoucího nájemce hledá město i pro 
prostor v Poštovní ulici, kde dříve byla 
pošta. Ta se stejně jako radnice a knihov-
na přestěhovala do nového objektu v Karl- 
štejnské ulici.

Rada města vyhlásila záměr proná-
jmu na dobu 3 až 5 let. „Dříve obdržené 

prvotní nabídky předpokládaly delší 
dobu pronájmu, než byla rada ochotna 
nabídnout, aby zůstala otevřena mož-
nost budoucí celkové rekonstrukce ob-
jektu,“ vysvětlil v městském zpravodaji 
starosta Filip Kořínek.

Současně černošická rada schválila 
projekt na odstranění budovy bývalé 
radnice, která je již ve vlastnictví sou-
kromé společnosti. Na jejím místě by 
měl vyrůst třípodlažní bytový dům.

Foto ICP

Foto město Černošice

Foto SDH Dobřichovice
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www.sportclubrevnice.cz

PRO DĚTI
od 6 LET

LETNÍ KEMPY
Řevnice za vodou

ŠKOLA SPORTŮ
7.-10. 7. (2 500 Kč)  3.-7. 8. (2 900 Kč)
Pohybové a míčové hry, cyklistika,  
základy vodáctví, netradiční sporty, 
celodenní výlet do přírody, angličtina.

TENISOVÉ KEMPY
27.-31. 7. (3 950 Kč) 24.-28. 8. (3 950 Kč)

Ceny komplet včetně jídla, pití i výletu.

Přihlášky a info:  602 216 747
info@sportclubrevnice.cz

—
V petici žádají bezpečnější ulici
Na nebezpečné místo v Řevnicích v ulici 
V Luhu upozorňují obyvatelé tamních 
oblastí Kejnská a Kanada. Kolem čtyř 
desítek lidí nyní podepsalo petici, kterou 
doručili vedení města. 

Jde o úsek silnice na takzvané objížď- 
ce, kudy projíždějí osobní automobily  
v době, kdy je uzavřen železniční přejezd. 
Lidé si stěžují, že ulice je úzká, nepře-
hledná a na několika místech brání ve 
výhledu živé ploty přilehlých pozemků.

„Mnozí řidiči sice jedou slušně, ale další 
se patrně domnívají, že úsek u tůní již není 
v obci, nebo ‚závodí‘ se zavřenými semafo-
ry a snaží se závory objet předtím, než se 
zvednou. Naším hlavním motivem je zvý-

—

Městečko 
opět žije

šení bezpečnosti chodců v této ulici dříve, 
než zde dojde k závažné dopravní nehodě. 
Žádáme zastupitele o provedení takových 
opatření, která by zvýšila bezpečnost 
chodců v ulici V Luhu,“ píše se v petici. 
  Petenti navrhují, aby město odkoupilo 
potřebné pozemky, a odstranilo tak zá-
vadu spočívající v zúžení vozovky i chod-
níku. Současně požadují vybudování 
zpomalovacího prahu, osazení ulice sta-
cionárními radary, umístění dynamic-
kého zpomalovacího semaforu, patníků, 
popřípadě balisetů na hranu chodníku 
podél vozovky. Podle nich by v ulici mělo 
být doplněno dopravní značení v podobě 
omezení rychlosti.

Po uvolnění některých vládních opat-
ření mohla pro veřejnost otevřít i ob-
líbená dětská herna s kavárnou Měs-
tečko v Letech. Nucenou pauzu využil 
provozovatel k rekonstrukci. Návštěv-
níky čeká nová venkovní zahrádka, 
kde si děti mohou zařádit na tram-
políně. Ve venkovní oáze pro rodiče  
a v ráji pro děti je k dispozici i osvě-
žující vodní prvek.
Od 25. května se rozběhla i většina 
kurzů a kroužků, které se zde před za-
vřením konaly: vaření, keramika, an-
gličtina, jóga a další. Na pátek 26. červ-
na je přichystán oblíbený workshop 
Hudba batolatům.
Více aktuálních informací nalezne-
te na webu nasemestecko.cz a face-
bookových stránkách Městečko.

Foto Petra Stehlíková
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Zn. letošního léta: 
Turisté, jsme připraveni!
 
Nová sezona pro české památky začala. A nabízí mnoho 
novinek. Na hrad Karlštejn se v červnu můžete vydat  
i v pondělí. V Památníku Vojna je k vidění nová unikátní 
výstava věnovaná poslední bitvě 2. světové války. Zámek 
Mníšek pod Brdy láká na astronomické večery v zahradě. 
Kasteláni, provozovatelé kempů i ředitelé muzeí věří, že 
by kvůli omezené možnosti cestování za hranice mohlo 
do dolního Poberouní přijet více domácích turistů.

la to nově vzniklá Destinační agentura 
Berounsko. Ta na jaro chystala premi-
érové zahájení turistické sezony. „Měli 
jsme naplánován pochod z berounské-
ho náměstí do Campu Srbsko. Tam by-
chom zapálili oheň, opékali špekáčky, 
měli doprovodný zábavný program pro 
malé i velké,“ popsala pracovnice agen-
tury Eliška Švandová. Z akce nakonec 
sešlo, konat se bude až příští rok.  Stejný 
trend zaznamenaly další památky, mu-
zea a galerie v dolním Poberouní a na 
Berounsku.

„Sezona nám velmi úspěšně začala  
1. ledna a v podstatě skončila začátkem 
března. Přišli jsme o velké akce, bylo 
zrušeno množství školních zájezdů. Jsme 
prakticky bez příjmů,“ uvedl kastelán 
zámku v Mníšku pod Brdy Petr Digrin. 

 Stejně na tom bylo i Muzeum Českého 
krasu v Berouně. „Příjmy ze vstupného 
a za prodej suvenýrů klesly na nulu.  
I po otevření je zatím návštěvnost níz-
ká, škody budou nemalé. Mrzí nás také, 
že se neuskutečnily např. doprovodné 
programy k výstavám, o něž bývá mezi 
školami velký zájem,“ říká propagační 
pracovník muzea Vlastimil Kerl. Karl-
štejn prostřednictvím svého kastelána 
Lukáše Kunsta vypočetl ztrátu na 11,5 
milionu korun.

Právě na Karlštejn se budete moci  
v červnu vydat mimořádně i v pondělí. 
Hrad zavedl novinku – okruh nazvaný 
Karlštejn jako uzavřená pevnost. Ná-
vštěvníci díky němu mohou objevovat 
nepoznané krásy hradu jako uzavřené 

Přestože v pondělí bývají hrady a zámky 
obvykle uzavřeny, všechny středočeské 
státní památky se otevřely právě v pon-
dělí 25. května. Některé z nich umožní 
návštěvníkům pondělní vstupy i v dal-
ších, červnových týdnech.

Snahou všech je přilákat co nejvíce 
návštěvníků, neboť finanční propa-
dy jsou kvůli koronavirové pandemii 
značné. Ubylo zejména zahraničních 
turistů. Přitom ti například jen v Be-
rouně tvoří více než padesát procent  
z celkového počtu ubytovaných. Zjisti-

6 — TÉMA
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pevnosti – tedy bez návštěvnického ru-
chu. S průvodcem si projdou jen v malé 
družině hradní brány, nádvoří, areál 
hradní studny, hradby, císařovy komna-
ty a všechny karlštejnské svatyně včet-
ně kaple svatého Kříže. Vstupenky na 
přesně stanovený čas je nutné předem 
rezervovat a jedna vyjde na 990 korun. 
„Je to ojedinělý zážitek, který se jen tak 
opakovat nebude. Takto už Karlštejn 
zřejmě nikdy neuvidíte,“ láká kastelán, 
který současně přišel i s novinkami, jako 
je akce nazvaná Na kafe s kastelánem. 
Karlštejn prochází v současnosti zásad-
ní rekonstrukcí. Na tu naštěstí mimo-
řádná opatření vliv neměla. Naopak.

teď se návštěvníci do muzeí vrátí, a to ve 
větším počtu, když nebudou moci tolik 
cestovat po světě. „I proto jsme připravi-
li speciální program pro rodiny s dětmi, 
jeho součástí bude také procházka po za-
jímavých, leč neznámých místech Berou-
na nebo geologické exkurze,“ dodal Kerl.

Stejně se na návrat turistů snažil při-
pravit i Štefan Oršoš, provozovatel řev-
nického kempu, který se veřejnosti ote-
vře po osmnácti letech pauzy. „Podřídil 
jsem tomu rychlost rekonstrukce kem-
pu, abych mohl přijmout první hosty 
někdy v polovině června,“ uvedl s tím, 
že k dispozici má sedm chatiček a pro-
zatím jednu maringotku. Celková kapa-

či Srbsku. Zatímco posledně jmenovaný 
se může pochlubit vlastním pivovarem, 
Oršoš chce dostavět pec, kde se bude pro 
veřejnost péct nejen pizza, ale i chleba.

Velká Amerika v obležení
 
Zatímco památky zely v minulých měsí-
cích prázdnotou, turisté doslova atako-
vali některé přírodní zajímavosti v oko-
lí. Projet autem kolem vyhlášeného lomu 
Velká Amerika nebo Svatým Janem pod 
Skalou vyžadovalo o uplynulých víken-
dech pevné nervy.

Venkovní expozice byly zpřístupněny 
již v půlce května, turisté se vrátili i do 
skanzenu Solvayovy lomy – Muzea těž-
by a dopravy vápence v Českém krasu. 
V provozu je zatím jen venkovní lomová 
dráha a stánek s občerstvením. V červ-
nu pouze o víkendech, o prázdninách 
přibudou i pracovní dny kromě pondě-
lí. Vnitřní expozice zůstává do odvolání 
uzavřena, zatím neplánují ani hromad-
né akce.

Největší vzorek stříbra vystavený  
v České republice si můžete prohléd-
nout v Příbrami. Konkrétně v největším 
muzeu hornictví u nás. K nepoznání se 
změnily mimo jiné vstupní prostory  
v areálu národní kulturní památky 
Ševčinský důl s velkoplošným skleně-
ným vyobrazením této šachty a s inovo-
vanou úvodní expozicí. Řadu novinek 
přichystalo Hornické muzeum také ve 
svých pobočkách. Památník Vojna Le-
šetice přiblíží historii uranového hor-
nictví, problematiku politických vězňů 
komunistického režimu a letošní aktu-
alitu v podobě unikátní výstavy věno-
vané poslední bitvě 2. světové války  
v Evropě na Slivici u nedalekého Milína 
s množstvím doposud neprezentova-
ných dokumentů. Muzeum zlata Nový 
Knín připravilo novou interaktivní 
expozici o historii těžby a zpracování 
zlata na Novoknínsku a o mistrovství 
světa v rýžování tohoto vzácného kovu 
u nás i ve světě.

Po dobu uzavření expozic probíhaly 
opravy i v dalších objektech. „Komplet-
ně jsme vymalovali vestibul u pokla-
den, což by při plném provozu nešlo. 
Zavření muzea jsme využili k důklad-
nému úklidu a ke kontrole expozic. 
Historička například stihla napláno-
vat chystanou vánoční výstavu,“ uvedl  
V. Kerl z Muzea Českého krasu. Věří, že 

cita by měla činit 40 míst. Hostům chce 
nabídnout služby na „prvorepublikové 
úrovni“, a využít tak při propagaci genia 
loci Řevnic, které zažily největší rozkvět 
právě začátkem minulého století. 

Ubytování ve stanech, v karavanech či 
obytných autech Oršoš nechystá. Zájem-
ci ovšem mají šanci v okolních kempech 
v Berouně, Karlštejně, Zadní Třebani  

Návštěvnická karta – novinka pro rok 2020
Destinační agentura Berounsko připravila na letošní sezonu projekt návštěvnické karty Berounska. Princip spočívá v tom, že 
návštěvník získává slevy a výhody na volnočasové aktivity, stravování, ubytování a další. Tento systém tak podporuje místní 
podnikatele a zároveň pomáhá prostorovému rozprostření turistů v destinaci. Návštěvníci Berounska ušetří a zároveň je 
karta může motivovat k prohlídce míst, kam by se možná nevydali. Anebo je také inspiruje k opětovné dovolené právě na 
Berounsku. Karta je vhodná i pro místní obyvatele, kteří mohou čerpat výhody a slevy u zdejších podnikatelů či regionálních 
výrobců.

V současné chvíli má agentura celkem 11 členů z řad měst a obcí, podnikatelů a neziskových organizací, dalších 26 partne-
rů. Počet spolupracujících subjektů se rozšiřuje. Více na webu berounsko.net.  

Text a foto Pavla Nováčková
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Společenské akce a eventy na klíč Půjčovna vybavení
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Vybavení

Potřebujete uspořádat společnskou událost a chcete vytvořit 
neopakovatelnou atmosféru nebo vám jen chybí dostatečné 
vybavení? Od toho jsme tu my, abychom vám pomohli.

Co pro vás v rámci eventů zařídíme? Disponujeme vybavením k vytvoření perfekt-
ního zázemí pro vaší akci.

stany nábytekgrilly el. vybavení

Svatby Festivaly Párty a oslavy Firemní akceMěstké slavnosti

www.rockovrat.cz
facebook: rockovrat
tel: 728 049 458
email: info@rockovrat.cz
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Většinu plánů 
nemůžeme uskutečnit
 
Zrušené velké akce, desítky školních zájezdů a nulové 
příjmy. Takový dopad má pandemie na provoz zámku 
v Mníšku pod Brdy. „Věřím, že budeme moci alespoň 
druhou polovinu sezony uskutečnit podle plánu,“ říká 
kastelán zámku Petr Digrin.

do malých zámeckých komnat vejde 
přibližně 5 až 6 osob, jen dvě místnosti 
pojmou lidí více. Druhý prohlídkový 
okruh, soukromé pokoje posledních ma-
jitelů Kastů, proto nemůže být otevřen 
vůbec. Přesto chystáme na léto novin-
ku. Je to astronomický pozdní večer  
v zámecké zahradě. Termín bude upřes-
něn podle aktuální předpovědi počasí. 
Dále bude probíhat zámecké letní kino 
na nádvoří od června do začátku září. 
Na konec srpna také připravujeme Hra-
dozámeckou noc.

Váš zámek se velmi zaměřuje na  
rodiny s dětmi. Čím je letos zaujmete?
Snad situace dovolí a bude moci pro-
běhnout bez větších omezení oblíbená 
mikulášská nadílka a zimní prohlídky 
s Elsou. Mikulášská nadílka je organi-
zována vždy tak, že jednotlivé samo-
statné vstupy do „pekla“ jsou početně 
omezeny, průběh akce by se tedy příliš 
nezměnil. Doufáme, že na konci srpna 
se uskuteční i zmíněná Hradozámecká 
noc, pro niž vždy vymýšlíme nové kos-
týmované prohlídky nejen pro dospělé, 
ale zejména pro rodiny s dětmi. Původ-
ně jsme na tu letošní chystali zajímavou 
novinku, a to květinové prohlídky. 
Schováme si je na příští rok. V průběhu 
sezony otevřeme dětské prohlídky  
v Kouzelném sklepení, oblíbené Panen-
ky v historických kostýmech a program 
Z pohádky do pohádky.

Očekáváte vzhledem k omezené 
možnosti cestování za hranice větší 
zájem o prohlídky? Budete v této 
souvislosti přijímat nějaká opatření?
Předpokládáme vyšší zájem, ale postup-
ně. Lidé teď trávili hodně času doma  
a myslím, že budou potřebovat trochu 
odstup, než se z toho vzpamatují. Pro 
bezpečnější a rychlejší odbavení jsme 
připravili online prodej vstupenek. Tím 
si návštěvníci zajistí rezervaci místa na 
konkrétní prohlídce. Návštěvník bez 
předem zakoupené vstupenky by se na 
prohlídku nemusel dostat, případně 
až na tu, kde bude volno. Jsme ovšem 
připraveni podle aktuálního zájmu  
a situace navýšit počet prohlídek a zvý-
šit denní počet průvodců tak, aby mohlo 
být uspokojeno co nejvíce zájemců. 
Stále ovšem za dodržování stávajících 
opatření. Doufáme, že se budou postup-
ně rozvolňovat, aniž by se na podzim 
musela opět zavádět. A budeme moci 
alespoň druhou polovinu sezony usku-
tečnit podle plánovaných představ.

Nyní jsou prohlídky omezené  
a probíhají za dodržení vládních  
nařízení. Jak konkrétně?  
Otevřít jsme mohli pouze okruh První 
republika – reprezentativní salony, tedy 
první základní trasu, která se skládá 
převážně z prostornějších místností, 
kde mohou být zajištěna vládní naří-
zení. Menšími místnostmi se prochází 
s výkladem předem. Nezbytností jsou 
roušky a již zmíněný omezený počet 
osob. Z hygienických důvodů jsme přeru-
šili nošení návleků. Počet prohlídek se 
případně upraví dle poptávky, očekává-
me samozřejmě silnější víkendy a poté 
prázdniny. Předpokládáme, že z důvodu 
nemožnosti vycestovat budou lidé určitě 
více navštěvovat tuzemské památky.

Jaké novinky váš zámek pro letošní 
sezonu přichystal? 
Celá zámecká sezona je a bude ovlivně-
na koronavirovou krizí. Většina nových 
plánů se prozatím nedá uskutečnit. 
Při dvoumetrových odstupech se nám 

 
Jaké akce jste museli rušit?
Z velkých akcí s velkou návštěvností 
jsme museli oželet charitativní Veliko-
noční veselici počátkem dubna, patří 
mezi největší na zámku. Každoročně ji 
navštíví několik tisíc lidí. Plánovaný 
Rytířský den pro děti, taktéž s boha-
tým celodenním programem v zámku  
i v zahradě, se také nekonal. Odpadly 
připravované Čarodějnické prohlídky  
a veškeré prohlídky pro rodiny  
s dětmi. 

Měla karanténa přesto i nějaká  
pozitiva? Využili jste čas třeba  
k opravám, úklidu?
Začali jsme se věnovat stavebním akti-
vitám. Hotová je například druhá etapa 
opravy zámeckých komínů, která se za 
provozu dělá mnohem hůře. Chystáme 
další opravu záklopu půdy a renovuje-
me okna. Čas jsme využili také k mytí 
oken a úklidu sklepů, tedy činnostem, 
které během provozu rovněž nejdou 
zorganizovat tak snadno. Text a foto Pavla Nováčková
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Jídlo je jedna  
z nejdůležitějších 
součástí života
 
V posledních letech jsou mezi lidmi velmi oblíbené  
food festivaly a akce spojené s jídlem. Konají se také  
u Berounky. Jedním z organizátorů je Štefan Oršoš  
z Řevnic, který nyní kromě festivalu připravuje také 
otevření kempu.

Štefan Oršoš pracoval více než dvacet 
let jako fundraiser a producent v zábav-
ním průmyslu. „Několik let jsem strávil 
cestováním, což mi otevřelo oči do světa 
gastronomie, kvalitních surovin, dosud 
neznámých chutí a přísad.“

Štefane, podnikáš s jídlem, jídlo je asi 
i tvým koníčkem?
Ano. Festivaly spojené s gastronomií, 
které dělám, jsou můj koníček.

Vystudoval jsi gastronomii  
nebo něco podobného?
Ne, ne, vystudoval jsem filmovou 
produkci. Dvacet let jsem dělal kulturní 
akce a marketing u celovečerních filmů, 
pak jsem dostal nápad, že budu péct 
hamburgery, a po třech letech jsem  

přišel na to, že je lepší takové akce  
organizovat. Takže jsem se zase vrátil  
k tomu, co jsem dělal předtím,  
k produkci. Jen na jiné téma.

Kdy jsi zorganizoval první food festival?
První festival byl v Dobřichovicích před 
devíti lety. Od té doby ho tam pořádám 
každý rok. Až letos ze zřejmých důvodů 
poprvé nebude. Zatím jsme se nebavili  
o žádném náhradním termínu.

V březnu se na tři měsíce  
zastavilo asi úplně všechno?
Ano, my jsme byli vyřazeni jako první  
a ve všem. Organizujeme farmářské 
trhy, různé festivaly s ambasádami,  
dvacet festivalů ročně na náplavce, akce 
pro města, celkem děláme asi šedesát 

akcí za rok. A teď byl stop stav ve všem. 
Myslím, že nástup bude vlažný a uvidí 
se, čemu budou lidé dávat přednost.

Teď už se snad všechno pomalu  
rozjede. Co v nejbližší době chystáš?
Připravujeme road show s food trucky 
po celých Čechách a první výkop bude  
v Řevnicích, konkrétně v sobotu  
20. června v 10 hodin na náměstí.

Na co se můžeme těšit?
Bude tam asi patnáct food trucků.  
Snažíme se, aby skladba jídla byla co 
nejpestřejší. Se Sousedy od Berounky 
pak chystáme stánky s výrobky 
místních lidí. Součástí jsou i stánky 
s delikatesami. Chceme akci hodně 
pestrou, aby si na ní každý našel to svoje. 
Pokud se osvědčí, mohli bychom ji dělat  
i v dalších letech, nejspíš v půlce září.

Festivaly ale teď nejsou tvoje jediná 
činnost. Jak je to s řevnickým 
kempem?
To je bohužel také věc, která mě 
zastihla v nepravou dobu… Ale nakonec 
otevřu během měsíce. Plánuji něco 
jako zážitkový kemp. Trochu jsem ho 
předělal pro širokou veřejnost.  
K dispozici je sedm chatek, každá pro 
čtyři lidi, kompletně vybavená včetně 
sprchy a WC. A teď dostavuji ještě tři 
maringotky a pec na pizzu, kde si budou 
moci i lidé z Řevnic v sobotu upéct 
chleba. Tento rok zavedu zkušební 
provoz, všechno tedy nebude tak, jak 
bych si představoval. V budoucnu bych 
chtěl dělat nějaké festivaly, hudbu, letní 
kino… Budu si tam hrát, pokud na to 
bude čas.

To je dobře, že kemp bude žít.
Budu rád, když to tak dopadne.

V Řevnicích jsi v minulosti pořádal 
také Houbyfest. Proč skončil?
Houbyfest se konal dvakrát. Problém 
byl v tom, že nerostly houby  
a návštěvníci si neuměli festival bez 
lesních hub představit. Ale vařit se dá  
i z hub dovezených nebo vypěstovaných 
doma. Bylo s tím hodně práce a nebylo 
to udržitelné.

Jaké je teď vlastně  
v gastronomii oblíbené téma?
Vedou asijská bistra, tedy vietnamská. 
Stále jsou docela v oblibě hamburgery  
a také bistra na něco zaměřená, 
například thajský street food nebo 
italské speciality.

Foto Petra Stehlíková
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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

Projektujeme tam, kde žijete. 
Beroun Košťálkova

LIVING IN GREEN
ateliér zahradní a krajinářské architektury

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

DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice

HLEDÁ
VYCHOVATELE

Vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících pro 
vychovatele se zaměřením speciální pedagogika.

Nabízíme přátelský pracovní tým, FKSP, supervize 
a příspěvek na stravování a vzdělávání.

Životopisy zasílejte na
svpd@svpd.cz

Bližší informace na tel.:

775 440 703

A co frčí na festivalech?
Asie je hodně navštěvovaná. Pak street 
food, což je přehlídka pouličních 
kuchyní z celého světa, obsahují ho  
i food trucky. Funguje mi také festival 
polévkování. Teď děláme s bratry 
Formanovými v Mělníku akci s názvem 
Moře u Mělníka. Oni tam přijedou  
s lodí, hrají na ní a na břehu vznikne 
středomořský trh.

Nejsou poslední dobou  
návštěvníci náročnější?
Spíš bych řekl, že tady v Čechách si lidé 
neumějí takové věci užít, tedy kromě 
Dobřichovic. V Praze je to takový „teplý 
pult“, zákazníci přiběhnou, vystojí si 
frontu, zanadávají na ni, pak snědí jídlo 
a běží za dalším zážitkem. Když jezdím 
po festivalech ve světě, vidím, že se tam 
všichni jdou bavit, rodiny přicházejí na 
celý den, jsou v klidu, povídají, prostě 
si to užívají. Češi neumějí ocenit krásně 
udělaný festival, upravené stánky.  
V zahraničí je to jinak. Tam je to i pro 
stánkaře součást životního stylu, nejde 
jen o byznys. Jsou rádi, když se s nimi 
lidé dají do řeči. Budují si svůj příběh 
a pověst. Mám radost, že podobně to 
funguje v Dobřichovicích. 

Jak se shánějí prodejci na festivaly?
Mění se to. Když jsme začínali, hlási-
lo se dost zajímavých prodejců, kteří 
chtěli jezdit, a akce měly daleko vyšší 
návštěvnost. Teď už je zase mnohem 
více festivalů a většina dobrých prodej-
ců si mezitím otevřela vlastní podnik: 
bistro, malou restauraci, kavárnu. A už 
nestíhají jezdit. Výběr se trochu mění. 
Nastupují noví, jejich pohled na to, proč 
zvolili právě tuto práci, je odlišný. Ně-
koho baví, někdo ji dělá pro peníze.

Co tě baví kromě jídla,  
máš nějaké koníčky?
Cestování, samozřejmě za jídlem.  
V každé zemi vyhledávám zajímavé 
věci. Zjišťuji, čím je známá v gastrono-
mii. Snažím se dostat i k místním domů 
nebo se v restauraci podívat do kuchy-
ně. Například na Filipínách od rána 
nakládají malé sele. Sleduji, co všechno 
do něj dávají i jak ho pak opékají. Nebo 
v Koreji pozoruji,  jak se osmdesátile-
té babky na nádech potápějí a chytají 
chobotnice. Mám rád Japonsko, kde se jí 
velice zdravě.

Což u nás zatím moc neplatí…
U nás se jídlu moc nepřikládá váha. A je 
to škoda, protože bychom si měli uvědo-
mit, že jídlo je jedna z nejdůležitějších 
součástí života. Tím, co jíme, pečujeme 
nejen o zdraví a tělesnou stránku, ale 
také o tu duševní, protože jídlo nám 
může několikrát denně přinést hezké 
pocity a radost. Takže by se nemělo 
odbývat a člověk by se na něj měl sou-
středit. A stejně důležité je jíst méně, ale 
kvalitní jídlo. Vždyť je to investice do 
našeho zdraví.

Lucie Hochmalová
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Divadelní slavnosti  
nabídnou bohatý program 
Letošní kulturní léto bude u nás i ve světě jiné. Některé 
festivaly se ruší, jiné se pořádají online nebo v menším 
rozsahu. Dobřichovická divadelní společnost (DDS) se 
rozhodla i za ztížených podmínek uspořádat pro své 
diváky tradiční Dobřichovické divadelní slavnosti. 

Letos se připravuje již 12. ročník, v němž 
se kromě divadla můžete těšit i na hud-
bu. Začíná se 27. června na otevřené scé-
ně zámeckého nádvoří reprízou hudební 
komedie Je úchvatná, s níž se DDS letos 
chystá na celostátní přehlídku Jiráskův 
Hronov. 

Na začátku července pak zazpívá jaz-
zová a trampská zpěvačka Jitka Vrbo-
vá s kapelou. Následují komedie Drahá 
legrace Agentury Harlekýn a satirická 
komedie Boss Babiš v podání Divadla 
RePublika podle jedné z nejprodávaněj-
ších knih současného českého novináře 
Jaroslava Kmenty. Divadlo Radka Brzo-

Program:
27., 28. a 29. 6. ve 20 hodin 
• Je úchvatná!, laskavá komedie DDS

1. 7. ve 20 hodin
• Pod praporem něžných dam,
komedie DIVseDIV Beroun

2. 7. ve 20 hodin
• Jitka Vrbová s kapelou, koncert 
k nadcházejícím osmdesátinám zpěvačky 

5. 7. ve 20 hodin 
• Lakomec, Molièrova komedie Divadla 
Radka Brzobohatého 

6. 7. ve 20 hodin 
• Drahá legrace, komedie Francise  
Vebera Agentury Harlekýn

12., 13. 7. ve 20 hodin
• Řeči, komedie DDS

14. 7. ve 20 hodin
• Boss Babiš, satirický kabaret Divadla 
RePublika 

16. 7. ve 20 hodin 
• Amant, divadelní spolek Žumpa Nučice 

20. 7. 
• Tomáš Klus, koncert

23. 7. ve 20 hodin
• Bratři Ebenové, koncert

Vzhledem k tomu, že akce je pořádána 
společně s městem Řevnice, podařilo se 
za jeho přispění odklonit automobilový 
provoz z náměstí. Pohyb návštěvníků 
bude proto bezpečný. 

Vstup na akci návštěvníci neplatí. 
Všechny potřebné informace najdete na 
facebookových stránkách nebo na webu 
foodevent.cz. 

— 
Přijďte ochutnat občerstvení na kolech 

tí marketu budou také trhy s delikate-
sami, farmářskými produkty či stánky 
s řemeslnými výrobky. V rámci zábav-
ného doprovodného programu vám  
v průběhu dne rozproudí krev v těle 
balkánská dechovka Lovesong Orches-
tra a v rytmu salsy si zatančíte při bra-
zilské bubenické show v podání Tam-
Tam Batucady. 

bohatého přijede s nejslavnější Molièro-
vou komedií Lakomec, v níž se v hlavní 
roli Harpagona představí herec Milan 
Enčev. „Přestože tato hra vznikla plus 
minus před 350 lety, je stále aktuální. 
Tehdy i teď je leckdo pro peníze schopen 
udělat takřka cokoli,“ říká ředitelka 
Divadla Radka Brzobohatého Romana 
Goščíková. Z nedalekých Nučic zaví-
tá k Berounce divadelní spolek Žumpa  
s představením Amant a se svým let-
ním hudebním programem vystoupí 
zpěvák Tomáš Klus. „To ale ještě možná 
není všechno…,“ tajemně dodává Goš-
číková. Foto archiv organizátora

Foto archiv DDS 

Unikátní Food Truck Market neboli ob-
čerstvení na kolech se uskuteční 20. červ-
na od 10 hodin na náměstí v Řevnicích. 
Návštěvníci ochutnají street food specia-
lity z pojízdných občerstvení na kolech. 

Všichni se mohou těšit na trhané vep-
řové maso, burgery, americké hot dogy, 
mexické tacos, francouzské palačinky, 
belgické hranolky, cider a další. Součás-
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— 
Porta v Řevnicích 
nebude 
Letošní finále festivalu Porta se kvůli 
epidemii koronaviru neuskuteční. Fes-
tival by totiž vzhledem k okolnostem 
nevypadal tak, jak jsou všichni zvyklí. 
Pod hlavičkou Porty se ovšem soutěžit 
bude: byla vyhlášena interpretační sou-
těž ePorta 2020. Odborná porota vybere 
vítěze na základě video nahrávek, které 
zájemci natočí na mobil nebo na kame-
ru a pošlou do 15. června na mail info@
porta-festival.cz. Veškeré informace na-
jdete na webu porta-festival.cz. 

— 
Vibe fantasy Radka 
Krampla 
Město Černošice zve na koncert Radka 
Krampla 11. června od 20 hodin v Club 
Kině. Radek Krampl je vibrafonista mno-
ha tváří. Jako doma se cítí v jazzu, ve 
fusion, swingu i v klasice, avantgardní 
soudobé hudbě i v komorním triu či blue-
sovém ASPM Jana Spáleného. Projekt Vibe 
Fantasy Trio se dá označit za jeho součas-
nou prioritu. Inspirativním elementem je 
v něm fenomenální kytarista a skladatel 
Adam Tvrdý. Pestré hře těchto rovnocen-
ných partnerů dodává rytmicko-harmo-
nické koření kontrabasista Vít Švec. 

KULTURA — 13

— 
Knížka Putování  
je na Hithitu 
Máte rádi autorské knihy Pavly Soletky 
Krátké a Marie Snášelové Štorkové? Po-
kud ano, můžete se podílet na vzniku 
jejich novinky s názvem Putování, a to 
prostřednictvím platformy hithit.cz, kde 
od 19. května běží 37denní kampaň na 
podporu tohoto jedinečného projektu. 

Putování provede dospělé i děti den po 
dni celým vánočním časem od 1. prosin-
ce až do 6. ledna, hlavními hrdiny budou 
Marie s Josefem. „Rády bychom knize 
Putování umožnily doputovat ke čtená-
řům ve hmotě. Díky crowdfundingu se 
nám podařilo úspěšně dokončit již dva 
naše autorské projekty Pohrátky kniž-
ní verzi a Pohrátky audio verzi. Tomuto 
způsobu finanční podpory s lidskou tvá-
ří i nadále věříme a zejména v této době 
nám dává smysl,“ vysvětluje autorka ru-
kopisu Pavla Soletka Krátká.

Dvoustranu připravila  Lucie Hochmalová

— 
Tutte Le Note 
pojede na 
soustředění  
 
Zkoušky dětského pěveckého sboru 
Tutte Le Note se musely pozastavit 
ihned s uzavřením škol na začátku 
března. Stejně jako ostatní, kteří se 
věnují zájmové činnosti, všichni netr-
pělivě sledovali pokyny vlády. Některé 
aktivity dětí i dospělých mezitím pře-
šly na distanční způsob komunikace.  
V případě dětského pěveckého sboru to 
ale není možné. 

„I když na začátku května došlo k ur-
čitému uvolnění opatření, nelze vzhle-
dem k charakteru naší činnosti sbor 
vést. Proto jsme se nakonec rozhodli 
letošní školní rok ve všech odděleních 
předčasně ukončit, plánovaná vystou-
pení přesunout na podzim a doufat, že 
budeme moci uskutečnit alespoň chys-
tané letní soustředění. V době psaní to-
hoto textu se zdá, že do Vítkovic v Kr-
konoších pojedeme a doženeme většinu 
zameškaných zkoušek. Doufáme, že se 
potkáme na konci června na zahradě 
ZUŠ Černošice,“ vysvětlila a s důvěrou 
v pozitivní budoucnost dodala Simona 
Kysilková Šnajperková, předsedkyně 
spolku.

— 
POZVÁNKY
Martina Talpová  
a František Uhlíř 
Jazzový koncert Martiny Talpové 
se uskuteční 20. června od 20 hodin  
v Club Kině Černošice. Martina vystu-
puje většinou s výjimečným klávesi-
stou Martinem Krčem a oslňujícím 
kontrabasistou, dnes už legendárním 
Petrem Dvorským. 

O šest dní později, tedy 26. června od 
20 hodin, vás okouzlí komorní hudba 
skupiny F. U. T. Obrazně řečeno je jejich 
repertoár živý organismus: František 
Uhlíř (kontrabas) je jeho duší, Andy 
Schofield (UK altsax) hlasem, Standa 
Mácha (piano) konstrukcí a Jaromír 
Helešic (bicí) srdcem. 

Wohnouti ve Svinařích  
Kultura ve Svinařích se rozjíždí na 
plné obrátky. Koncert Wohnoutů, 
jejichž předskokanem bude kapela 
Lozt Mezcal, se koná 19. června na 
kurtech. Od 20 hodin se můžete těšit 
na originální projekt chlapíků z Me-
xico City a od 21 hodin na skupinu 
Wohnout. Vstupenky jsou v předpro-
deji na webu sokolsvinare.cz za 333 
korun, na místě je pak získáte za 370 
korun. Vzhledem ke stále trvajícím 
vládním opatřením je kapacita ná-
vštěvníků omezena. Areál Sokola se 
otevře v 18 hodin. 

Noc kostelů 
Letošní noc kostelů připadá na 12. červ-
na. V dobřichovické kapli sv. Judy Ta-
deáše vystoupí mimo jiné O. Musilová, 
F. Běhounek a J. Šaroun.

Pohádka a Jan Hrubý 
Malé divadélko Praha přijede s pohád-
kou O kohoutkovi a slepičce. K vidění 
bude 21. června v 15 hodin na nádvoří 
dobřichovického zámku. V týž den od 
19:30 hodin vystoupí na zámku hudební 
trio Jana Hrubého. V akustickém sesku-
pení se zpěvákem, klávesistou a kytaris-
tou Ondřejem Fenclem a s fenomenál-
ním hráčem na keltskou harfu Seanem 
Barrym představí matador českého big-
bítu průřez svou bohatou kariérou. 

Pod palbou hloubkařů 
Přednášku Filipa Vojtáška, autora knihy 
Pod palbou hloubkařů, na téma nále-
tů hloubkařů v Dobřichovicích a okolí  
v dubnu 1945 si poslechnete 11. června 
od 19:30 hodin ve vinárně na zámku  
v Dobřichovicích. Na místě zakoupíte 
knihu i s podpisem. 
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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

Přihlaste  
své děti včas na 
tréninky atletiky
Přihlašování  
na I. pololetí  
spuštěno!

Více informací  
a přihlášky na webu

askdipoli.cz

Mladší žactvo
(2008–2009)

Mladší a starší 
přípravka

(2010–2013)

Atletická školka
(2014–2015)

Další sporty
Beach, florbal,  

vybíjená

Hobby
Dospělí

Starší žactvo,  
dorost

JUNIOŘI / JUNIORKY
(2007 a starší)

TE L .: +420 608 545 454    E-M A I L: I VA K A H U N A@G M A I L .CO M    W W W.K A H U N ATH E R A PY.CO M                K A H U N ATH E R A PY     

N OV É M A S Á Ž E V Č E R N O Š I C Í C H

·  K A H U N A M A S Á Ž

·  R E L A X AČ N Í M A S Á Ž

·  T E R A P E U T I C K Á A S P O R TOV N Í M A S Á Ž

·  T Ě H OT E N S K Á M A S Á Ž

... J E I  M OŽN O S T PŘ IJ E T Z A VÁ M I  
A V Y S I UŽIJ E T E M AS Á Ž A R E L A X AC I  
V P O H O D LÍ VAŠ E H O DO M OVA

Kahuna-inzerce-Dobnet_190x63_05.indd   1Kahuna-inzerce-Dobnet_190x63_05.indd   1 21.05.2020   15:40:0321.05.2020   15:40:03

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

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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— 
Volejbalistky 
nehrají, nudu  
ale neznají
Dobřichovické volejbalistky 
měly velmi dobře našlápnuto  
k baráži, když je pandemie 
koronaviru donutila opustit 
palubovku.

Na začátku března měly Dobiholky hrát 
bez diváků. Pár dní nato se dozvěděly, 
že soutěž končí úplně. Jako první tým  
v tabulce dostaly nabídku automatic-
kého postupu do extraligy, pokud by 
souhlasily. „Chtěly bychom poděkovat 
celým Dobřichovicím a TJ Sokol za ma-
ximální podporu. Po zhodnocení všech 
možných aspektů jsme se nakonec spo-
lečně domluvily na setrvání v 1. lize  
a obhajobě tohoto místa v další sezoně,“ 
sdělily dobřichovické volejbalistky.
A co se u nich v době karantény změnilo 
mimo sportovní pole? Pojďte nahlédnout 
do soukromí členek veselého týmu:
• Monika Záveská se stala maminkou, 

narodila se jí dcera Adélka.
• Jolana Prokopová se připravuje na 

státnice na Pedagogické fakultě UK.
• Bára Stará změnila práci a zaběhla 

svůj osobní maraton.
• Gabriela Poláková je stále pozitivní 

holka a největší sluníčko týmu.

— 
Rebels O.K. 
koronavirus nepoložil
Od jara měly skokanky přes 
švihadla program opravdu 
hodně nabitý. Komplikovaná 
koronadoba ho sice zabrzdila, 
ale nezastavila.
Už teď je jasné, že do nové sezony nasko-
čí jeden z nejlepších ropeskippingových 
týmů v České republice v plné síle a od-
hodlání. Připravuje se hned na několik 
akcí. Po prázdninách to jsou mezinárod-
ní závody v Německu, v listopadu mezi-
národní soutěž Rebelstyle Competition  
v Černošicích, v prosinci mistrovství 
České republiky. Hned na začátku roku 
se koná nominační soutěž na mistrovství 

světa v Kanadě.  „Držte holkám palce, ať 
se jim podaří nominovat se a také sehnat 
dostatek peněz,“ vyzývá fanoušky ma-
nažerka týmu Šárka Plazzerová. Rebels 
O.K. kromě soutěží čekají i soustředění, 
workshopy nebo školení rozhodčích.

 Tým Rebels O.K. se skládá ze zkuše-
ných závodníků, kteří se v roce 2015  
zúčastnili mistrovství světa ve Francii,  
v roce 2016 v Portugalsku, o dva roky 
později na Floridě a loni v Norsku. Rebel-

ky mají i další zkušenosti s mezinárod-
ními závody, konkrétně v Německu, Ma-
ďarsku nebo na Slovensku. Na podzim 
2019 děvčata přivezla medaile dokonce 
i z daleké Číny.

 „Do našeho kolektivu přijímáme kaž- 
dý rok i úplné začátečníky. Pokud by ně-
kdo měl zájem patřit do našeho světa, 
přijďte se mezi nás podívat. Na nováčky 
se těšíme,“ s úsměvem uzavírá Šárka 
Plazzerová. 

— 
Radotínský triatlon

Sedmý ročník Radotínského triatlonu se 
blíží. Koná se ve čtvrtek 18. června na 
území místního biotopu a v jeho okolí. 
Vše začíná v poledne startem nejstarší 
kategorie, konkrétně chlapců a děvčat 
od 14 do 15 let. Čeká je 150 m plavání, 
šest kilometrů jízdy na kole a dva kilo-
metry běhu. Pak následují další třídy, až 
po děti mezi 8. a 9. rokem.
Prezentace je 30 minut před startem. Po 
skončení závodů děti odcházejí samo-
statně. Kola si závodníci mohou ráno 
zamknout přímo v areálu. Zabezpečená 
cyklistická trasa vede po stezkách v oko-
lí biotopu, běžecký úsek je v jeho areálu. 
Přihlášky a další informace najdete na 
webu biotopradotin.cz.
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• Monika Kučková si užívá otevřených 
zahrádek a tekutého chleba.

• Natálie Šmídová složila všechny zkouš-
ky na VŠ a s chutí holduje prázdninám.

• Klára Pavličková si užívá život s pej-
sky a koníky na Šumavě.

• Péťa Kopecká založila chovnou stanici 
kokršpanělů, ale už teď se regeneruje 
na novou sezonu.

• Péťa Jennelová obráží všechny posi-
lovny v Praze, aby byla v následujícím 
roce nejvíce údernou silou.

• Anička Matějková se zodpovědně vě-
nuje rodině, ale rovněž nezapomíná 
vyrazit si s kamarádkami Nezbednice-
mi.

• Lucka Jovanovičová poctivě vzdělává 
naše nejmenší ratolesti, a dokonce si 
nechala narůst dlouhé vlasy.

• Adéla Vašutová si konečně našla klu-
ka a bude učitelkou na 1. stupni zá-
kladní. 

Foto archiv týmu
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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

M O N T Á Ž E - S E R V I S - R E V I Z E 

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

 
STAVEBNÍ - NESTAVEBNÍ POZEMKY

www.auditpozemku.cz        
Zavolejte nám pro nezávaznou schůzku zdarma!

Znáte skutečný potenciál svého pozemku?

730 806 398

Díky našim 20letým 
zkušenostem v oboru, 

rádi přijímáme i ty
nejkomplikovanější

výzvy

umíme zhodnotit a profesionálně
připravit k prodeji nebo váš pozemek 
 Pomůžeme vám k dosažení maximální

možné prodejní ceny pozemku!
 

PROVĚŘÍME - OCENÍME - ODKOUPÍME 

Auditpozemku.cz

Pracoviště ČERNOŠICE

REFERENT/KA ODBORU
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTO ČERNOŠICE

HLEDÁ NOVÉ KOLEGY
na 2 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.

Náplň práce:
• pořizování územně plánovacích dokumentací a územně 

plánovacích podkladů ve správním území ORP Černošice

• zpracování závazných stanovisek pro vydání rozhodnutí nebo 
jiného úkonu podle zákona o územním plánování a stavebním 
řádu 

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 10. platové třídě

• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody, 
možnost práce i na kratší úvazek

• 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.

Přijímáme přihlášky na školní rok 
2020/2021 – děti již od 2,5 let!
+ 4x týdně angličtina
+ 2x týdně plavání ve vlastním bazénu
+ spolupráce s Mensou ČR
+ jóga, keramika a další projekty
Domluvte si schůzku a přijďte se k nám podívat!

+  profesionální 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

Školka 
s angličtinou 
a plaváním

Š

Sportovní tábor 
s plaváním                                        
27. 7. až 31. 7.

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

Zázraky přírody                                                          
29. 6. až 31. 7.
pro předškoláky

MŠ Ottománek
Střední 2121
Černošice

Pondělí
až pátek

7–17 hodin

INFORMACE

Příměstské tábory 20
20

Krásné zboží
z Anglie a Itálie máme,

za bezkonkurenční 
ceny prodáváme.

mmfashion.cz

DÁMSKÁ 
MÓDA

Anežky České 1118/14, 
Dobřichovice

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
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Zámek 
Častolovice  
vás opravdu okouzlí

 

Málokterý zámek utkví člověku v paměti tak jako 
Častolovice. Tento renesanční klenot na řece Orlici je 
opravdu unikátní. Při jeho návštěvě máte totiž pocit, jako 
by pokoje stále obývala šlechtická rodina Šternberků  
a jen na chvíli vás pustila nahlédnout do svého života...  

A je to život velmi zajímavý. Stejně jako 
historie častolovického zámku, jež se za-
čala psát již ve 13. století. Tehdy tu ov-
šem stála vodní tvrz. 

Mezi významné majitele častolovické-
ho panství patřili v minulosti dokonce 
čeští králové Jiří z Poděbrad a Rudolf II. 
nebo také významné rody Pernštejnů 
či Oppersdorfů. Posledně jmenovaní 
nechali na přelomu 16. a 17. století tvrz 
přestavět na renesanční zámek, který 
můžeme obdivovat i dnes. 

Šternberkové na zámku 
Adolf Vratislav ze Šternberka koupil zá-
mek Častolovice v roce 1694. Tento rod 
vlastní zámek dodnes, samozřejmě s vý-
jimkou válečných let 1940–1945 a éry ko-
munismu, kdy mu byl zabaven. Vrácení 
se potomci dočkali roku 1992. 

Současná majitelka Diana Phipps Stern-
bergová, známá bytová architektka, na 
zámku v Častolovicích žije a stále se snaží 
ho zvelebovat. Když ho po sametové revo-
luci získala zpátky, pustila se do obnovy. 
V jedné části totiž fungoval internát pro 
střední školu a historické interiéry byly 
poškozeny. Na druhou stranu ale stát ob-
novil kazetové stropy i zámecké fresky na 
nádvoří, takže objekt nebyl úplně zničený. 
Diana Phipps navíc našla na půdách a ve 
sklepech uskladněné věci ze svého dětství 
a rozhodla se, že zámku vrátí podobu, ja-
kou si ona sama pamatuje. Potáhla tapeta-
mi stěny a nábytek, do pokojů dodala foto-
grafie, osobní předměty, a hlavně květiny. 
Ty vás budou provázet uvnitř i venku. 

Zámek má 220 pokojů, během prohlíd-
ky jich uvidíte dvacet. Nechybí mezi nimi 
ložnice, jídelna, kaple ani velký rytířský 

sál, který měří přes 300 m², a je tak jed-
ním z největších renesančních prostorů  
v naší republice. Nachází se tu rodová 
galerie Šternberků, zlatem zdobený 
strop i renesanční krb. Všechny pokoje 
jsou velmi vkusně zařízené, plné barev 
a čerstvých květů.    

Zahrada a park 
I když nepůjdete na prohlídku, nudit se  
v Častolovicích rozhodně nebudete. Od res-
tituce prokoukl nejen zámek, ale i nádvo-
ří s barokní kašnou, zahrady a obrovský 
anglický park. Hraběnka Diana založila 
růžovou zahradu a o kousek dále také vod-
ní zahradu, kde jsou i rybník s ostrůvkem, 
potůčky s barevnými vodními rostlinami  
a na břehu gloriet s romantickou kavár-
nou. Růžovou zahradu vám rozhodně 
doporučuji. Je v ní vysazeno přes dvě stě 
druhů růží, které zvláště teď v červnu září 
všemi barvami a nádherně voní. 

V anglickém parku, jehož dominan-
tou je stoletá lipová alej, vznikla obora 
s bílými daňky. Park má rozlohu více 
než čtyřicet hektarů a majitelka na jeho 
ploše vysázela mnoho keřů a stromů. 
Můžete se v něm procházet klidně celé 
odpoledne a stále budete objevovat ma-
lebná místa s lavičkami a příjemnými 
zákoutími z nejrůznějších rostlin. 

Na nádvoří zámku je také útulná ka-
várna s restaurací, obřadní síň a galerie, 
kde se během roku konají výstavy. Hlav-
ně děti pak ocení minizoo s mnoha zví-
řaty a dětské hřiště. 

Zámek je po nucené tříměsíční pauze 
znovu otevřen od 2. června, samozřej-
mě s určitými omezeními. Pokud se sem 
rozhodnete vydat, udělejte si na výlet 
dost času, protože se vám nebude chtít 
moc brzy odejít.

Text a foto Lucie Hochmalová

 Praktické informace: 
• Častolovice leží 30 kilometrů vý-

chodně od Hradce Králové směrem 
na Žamberk. 

• Expozice jsou otevřeny denně 
mimo pondělí od 9 do 18 hodin, 
poslední prohlídka začíná v 17:00. 

• Park se zvěřincem je otevřen den-
ně od 8 do 18 hodin. 

• Parkování je hned u zámku. 

• Pokud pojedete s dětmi, nechte mi-
nizoo až na konec výletu, protože 
děti vás už jinam nepustí. 
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Hledáme další 
kolegyně a kolegy
Rozrůstáme se a k restauraci brzy 
přibude i ubytování a tak hledáme 
nové kolegyně/kolegy do týmu na 
HPP nebo brigádně:

- servírka/číšník 

- kuchařka/kuchař

- pokojská/úklid

- brigádníky na víkendy a svatby 

Nabízíme dobré platové i pracovní 
podmínky, hezké pracovní prostředí 
i dobrý kolek v.

Nástup – dle dohody. 

Více informací na telefonu 

+420 602 64 64 64 nebo 

e-mailu: zamek@svinare.com

Tachovská

M
atějovského

Josefa K
očího

K
rslická

Radotín

Be
ro
un
ka

Výp
adová

Výpadová

Výpadová

OC Nájemníkovi s.r.o.
BARVY-LAKY | DROGERIE | ŽELEZÁŘSTVÍ

Namícháme tisíce
odstínů barev
� fasádní a interiérové nátěrové 

hmoty, barvy na beton i střechy, 
autolaky, lazury, štětce, válečky

� tónování a míchání všech 
druhů nátěrových hmot

� železářské zboží
� zahradnické potřeby

Osobní přístup, proškolený personál
OC Nájemníkovi – Vaši specialisté na barvy

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
 284 828 702 / 736 773 276 / 734 382 170   najemnikovi@seznam.cz

ČERVEN

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.

so 8–12 hod.
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Minulý rok bylo 
v Černošicích 
oficiálně otevřeno 
Alzheimercent-
rum. Proč právě 
v Černošicích?
Černošice byly vy-

brány pro vybudování nového Alzhei-
mercentra pro svou jedinečnou lokalitu, 
která je snadno dostupná a poskytuje 
oázu klidu a pohody. Alzheimercen-
trum je umístěno uprostřed vilové 
zástavby, s okouzlujícím výhledem 
na Brdské lesy.

Počet lidí trpících Alzheimerovou 
chorobou se neustále zvyšuje. Podle ak-
tuálních dat ÚZI touto chorobou trpělo 
v roce 2019 již 167 tisíc obyvatel. Riziko-
vým faktorem je především vysoký věk 
a tím, že naše společnost obecně stárne, 
přibývá zákonitě i nemocných. Odbor-
níci udávají, že v roce 2050 může být 
v ČR tento počet až dvojnásobný. Věříme, 
že nově otevřené Alzheimercentrum 
přispěje k řešení nepříznivé sociální 

situace občanů tak, aby mohli ve stáří 
a v nemoci žít aktivní a důstojný život.

Co všechno vaše centrum nabízí?
Naše centrum je pobytovou sociální 
službou, která nabízí 24/7 ošetřovatelskou 
a sociální péči lidem, kteří mají nějakou 
formu demence. Součástí naší péče jsou 
aktivizační činnosti, které jsou poskytová-
ny podle stupně závislosti klienta na péči 

a vycházejí z jeho individuálního plánu 
s akcentem na zachování anebo zlepšení 
kvality života. Zbytkové schopnosti, ať 
duševní nebo fyzické, podporujeme a roz-
víjíme prostřednictvím terapeutických 
přístupů jako je např. skupinové a indivi-
duální cvičení, taneční terapie, muzikote-
rapie, aromaterapie, canisterapie. Na uzná-
ní důležitosti vzpomínek a vzpomínání 
je postavena reminiscenční terapie, která 
přispívá k pocitu ,,stále jsem to já“ vyba-
vováním pozitivních vzpomínek a zážit-
ků z produktivního života nebo dětství. 
Nově jsme zahájili terapii zahradničením. 
Chystáme vytvoření smyslové zahrady 
a zookoutku. Klientům je k dispozici přímo 
v centru kadeřnictví či pedikúra. 

Vámi praktikovaný koncept péče 
o klienty prezentujete jako unikátní. 
V čem je unikátní, jiný, v porovnání 
s dalšími podobnými zařízeními?
Společnost Alzheimercetrum postavila 
péči na unikátním konceptu, který je 
jednotný pro všechna naše zařízení. 

Našim klientům vytváříme nový domov. 
Denní program je nastaven pro každého 
klienta individuálně, podle jeho potřeb, 
přání i zvyků. Odborný personál, který je 
v denním kontaktu s klienty, používá prv-
ky bazální stimulace a iniciační dotek, jež 
jsou součástí moderních terapeutických 
přístupů o osoby s demencí. Nabízíme růz-
né typy terapií. Pro klienty organizujeme 
kulturní akce či mezigenerační setkávání. 

Jaká je kapacita černošického Alzhei-
mercentra, máte ještě volná místa? 
Centrum má k dispozici celkem 126 lůžek 
a volná místa zatím jsou. Příjem nových 
klientů je však řízený proces, zejména 
s ohledem na adaptační období, které je 
pro každého nového klienta velmi důle-
žité. Proto přijímáme v průměru 2 nové 
klienty týdně. Vzhledem k tomu, že čekací 
doba v zařízeních sociální péče je několik 
měsíců, doporučuji všem, kteří využi-
tí této služby zvažují, aby včas podali 
žádost. Žádost lze podat vyplněním for-
muláře na www.alzheimercentrum.cz. 
Pro zájemce jsem k dispozici na e-mailu 
reditelka.cernosice@alzheimercentrum.cz  
nebo mobilu 778 428 282.

Vy osobně jste se k Berounce dostala 
z poměrně velké dálky. Odkud kon-
krétně, kdy a za jakých okolností? 
Do tohoto nádherného koutu naší země 
jsem přijela ze severní Moravy, kde 
jsem se narodila, doposud žila a pra-
covala. Posledních 20 let jsem byla za-
městnaná v Městské nemocnici Ostrava 
jako vrchní sestra, později jako vedoucí 
pobytové sociální služby Dům sociál-
ních služeb v Ostravě-Radvanicích.

V minulém roce jsem začala hledat 
výzvu, která by mne posunula dál 
a zároveň odpovídala mému profesnímu 
zaměření. To, co jsem hledala jsem našla 
ve společnosti Alzheimercentrum.

Řízení nově vzniklého Alzheimer-
centra Černošice z.ú. pro mne znamená 
nový prostor jak pro profesní, tak také 
pro osobní rozvoj. Kromě zajímavé prá-
ce se zde setkávám s velmi zajímavými 
lidmi a přátelským přijetím. Věřím, 
že místo, kde nyní pracuji a žiji, se pro 
mne stane novým domovem.

Rozhovor s ředitelkou Alzheimercentra 
v Černošicích, Mgr. Jarmilou Siverovou, Ph.D.

Nově otevřené Alzheimercentrum 
přispěje k řešení nepříznivé sociální 
situace občanů tak, aby mohli 
ve stáří a v nemoci žít aktivní 
a důstojný život.

— 
Alzheimercentrum 
v Černošicích 
přijímá klienty

Foto archiv ALZHEIMERCENTRUM
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Co se dělo v Jednom stromě 
ve školním roce 2019/2020

Centrum Jeden strom v  Dolních Černo-
šicích, v  jehož zázemí najdete školku 
a  školičku Jednoho stromu a  pobočnou 
třídu lesní mateřské školy Na dvorečku, 
získalo grant SFŽP na  úpravu zahra-
dy. Pod vedením Tomáše Císařovského 
vzniká unikátní přírodní zahrada plná 
zákoutí a  herních prvků pro děti. Cen-
trum v  průběhu roku navštěvovalo 50 
dětí od 2 do 6 let. 

Komunitní škola Jeden strom v  Čer-
nošicích dosáhla na  vstup do  rejstříku 
škol a školských zařízení. Prvním rokem 
fungovala studijní skupina pro 2. stupeň. 
Středočeský kraj nám udělil grant na roz-
voj environmentální výchovy a  vzdělá-
vání. Školu navštěvovalo 73 žáků.

Lesní mateřská škola Na dvorečku do-
stala grant SFŽP na úpravu areálu LMŠ 
a šablonový grant na podporu inkluziv-
ního vzdělávání. Školku navštěvovalo 
50 dětí ve věku 3–6 let. 

Organizace Jeden strom, z. ú., a  LMŠ 
Na  dvorečku úspěšně prošly auditem, 
uspořádáno bylo mnoho vzdělávacích 
akcí pro pedagogy i  širokou veřejnost: 
kurz první pomoci dětem, mindfulness 
workshop, výchova kluků, výchova holek, 
logoprevence, opožděný vývoj řeči, rodin-

né systémy, bezpečí na internetu aj. Rodi-
če a děti mohli společně vyjet na 3 turnusy 
lyžařských výcviků, pro předškoláky se 
uskutečnila expedice do Krkonoš. 

Co je před námi?
V  červenci nás čeká letní příměstský 
tábor v areálu LMŠ Na dvorečku. Bližší 
informace níže. Pedagogové se zúčastní 
letní školy Asociace lesních mateřských 
škol. Budeme připravovat zázemí našich 
škol pro další školní rok.

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

Nabízíme:
l 3 volná místa pro děti 6.–8. ročníku ZŠ 

ve studijní skupině 2. stupně. Zájemci 
mohou psát na  skola@jedenstrom.cz 
nebo volat na tel. 723 631 600.

l 2 volná místa pro zkrácenou docház-
ku pro dítě ve  věku 3–6 let do  LMŠ 
na dvorečku, Lety.

Hledáme:
l kolegu/kolegyni na  pozici asistent/

ka pedagoga, vychovatel/ka školní 
družiny do  Komunitní školy Jeden 
strom v Černošicích. Možno i na zkrá-
cený úvazek. Zájemci mohou psát na   
e-mail: skola@jedenstrom.cz nebo vo-
lat na tel. 723 631 600.

Konec školního roku je ideálním obdobím pro 
bilancování. Co přinesl školní rok 2019/2020 organizaci 
Jeden strom a které důležité věci se děly v jeho 
projektech, si přečtete na několika následujících řádcích.
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Od justiční vraždy dr. Horákové uplyne 70 let

Právnička, národně socialistická po-
slankyně a bojovnice za práva žen Mila-
da Horáková se za druhé světové války 
zúčastnila protinacistického odboje. 
Věznilo ji gestapo, po válce pak komu-
nisté. V roce 1950 byla ve vykonstruova-
ném procesu odsouzena k smrti. Velkým 
vzorem Milady Horákové byla politička, 
novinářka a organizátorka domácího  
i mezinárodního ženského hnutí Fran-
tiška Plamínková. Ta ke konci svého ži-
vota pobývala ve vile v Černošicích, kde 
ji několikrát navštívila i Horáková.

Proces se skupinou Milady Horákové 
trval od 31. května do 8. června 1950, 
kdy padly rozsudky. Je označován za nej-
větší a nejvýznamnější vykonstruovaný 
politický monstrproces v komunistic-
kém Československu, protože na hlavní 
skupinu byly navázány desítky dalších 
procesů po celé republice. Celkový počet 

podmíněně propustili, 1968 byl jeho roz-
sudek zrušen a roku 1990 byl zcela reha-
bilitován. „Když 20. listopadu svobodně 
zavlála státní vlajka na budově Melan-
trichu, rozjel se Přeučil na vysoké školy 
a podával svědectví o tragických udá-
lostech padesátých let,“ napsal v březnu 

1996 František Šedivý poté, co Přeučil 
tragicky zemřel. Skonal při požáru svého 
domku v Černošicích.

Největší vazby na dolní Poberouní, 
konkrétně na Řevnice, měl Oldřich Pecl. 
Se svou ženou jugoslávského původu An-
kicou se nastěhovali do jedné ze zdejších 

V červnu si připomínáme sedmdesát let od justiční vraždy 
Milady Horákové. Spolu s ní na dvoře pankrácké věznice 
popravili komunisté 27. 6. 1950 i další tři své odpůrce. 
Stejně jako Horáková měli i odsouzení právník Oldřich Pecl 
a nakladatel František Přeučil vazby na dolní Poberouní. 
Jejich statečnost je nutné si neustále připomínat. A obecně 
nezapomínat na zrůdné zločiny komunismu. 

vil na podzim 1939. Spisovatelka Ludmi-
la Vaňková na něj vzpomíná ve své knize 
Život na rozhraní věků. „Peclovi v řev-
nickém utajení vedli velký dům a velmi 
často se u nich scházela početná společ-
nost. Mezi jejich hosty patřil například 
profesor Albert Pražák, předseda České 
národní rady při pražském povstání. Do-
centi, profesoři. Doktoři,“ píše Vaňková. 
Ta kromě Pecla znala osobně i Horáko-
vou a dalšího odsouzeného Záviše Ka-
landru. „Oba jsem sice znala osobně, ale 
nebyli to moji důvěrní přátelé jako Pecl, 
v jehož blízkosti jsem strávila osm roků 
v nejchoulostivějším lidském věku od 15 
do 23 let. Po smrti mého taťky to byl prá-
vě on, kdo zformoval můj názorový svět,“ 
přiznává Vaňková. 

K Peclům chodila s matkou a se sest-
rou během války na návštěvy, jejího otce 
zabili nacisté. „Možná nám Peclovi při-
rostli k srdci také proto, že vztah mezi 
nimi se nápadně podobal vztahu našich 
rodičů. Velmi se milovali. Děti neměli,“ 
vzpomíná spisovatelka.  

V procesu dostal Pecl i Kalandra trest 
smrti. Čtvrtým popraveným byl Jan Bu-
chal.

obžalovaných dosáhl 639. Uděleno bylo 
celkem 10 trestů smrti, 48 doživotních 
trestů a další tresty odnětí svobody v sou-
hrnné délce 7 830 let.

„Sledoval jsem proces v rozhlase. 
Slušná část lidí věděla, že je to zločin 
komunistů. František Přeučil pak říkal, 
že Miládka brala vše na sebe. Byla prý 
přesvědčena, že ji jako ženu nepopraví,“ 
vzpomíná na rok 1950 František Šedivý  
z Řevnic. O dva roky později byl i on od-
souzen, v komunistických lágrech si od-
seděl dvanáct let. S Horákovou se jako 
mladík po válce osobně viděl. „Bylo to 
na nějaké akci v Národním domě na 
Smíchově. Možná jsme tehdy prohodili  
i pár slov,“ krčí rameny František Šedivý, 
který je stále předsedou Klubu dr. Mila-
dy Horákové. Právě letos uplyne 30 let 
od jeho založení. Cílem jeho členů je bez 
ohledu na politickou příslušnost usilovat 
o demokratické uspořádání státu v du-
chu humanitních ideálů, za něž Milada 
Horáková položila život.

František Přeučil, který podle Šedi-
vého s myšlenkou založení klubu v roce 
1989 přišel, byl v procesu s dr. Horáko-
vou odsouzen na doživotí. V roce 1963 ho 

Pavla Nováčková
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o poukaz na nákup zboží 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. června 2020. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou je poukaz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč v obchodě OC Nájemníkovi, 
Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín.

Vylosovaným luštitelem křížovky z květnového vydání se stal pan Bohumil Nekolný, Zadní Třebaň. Vyhrává poukaz na nákup 
v zahradnictví v hodnotě 500 Kč. Cenu věnovalo Gardeo – zahradní centrum Černošická zahrada.

Tajenka z minulého čísla: Viburnum opulus.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 6/2020, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

OC Nájemníkovi s.r.o.
BARVY-LAKY | DROGERIE | ŽELEZÁŘSTVÍ

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.   so 8–12 hod.

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
) 774 860 450, 602 266 889, 603 897 153
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IHNED
k odběru

Výkupní bonus 
30 000 Kč*

KDYŽ
CHCETE JEZDIT.
NE ČEKAT.

Skladové vozy ŠKODA KAMIQ jsou vám 
okamžitě k dispozici. Stačí jen nastoupit.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 111–116 g/kmilustrativní fotografie

SKLADOVÉ VOZY
Ceníková 

cena
Zvýhodněná 

cena

Specifikace   

KAMIQ AMBITION 70 KW   409 600 Kč 398 900 Kč

KAMIQ AMBITION 85 KW 414 900 Kč 371 900 Kč

KAMIQ AMBITION 85 KW DSG 495 400 Kč 449 000 Kč

KAMIQ STYLE 70 KW 480 600 Kč 435 900 Kč

KAMIQ STYLE 85 KW 499 900 Kč 454 900 Kč

KAMIQ STYLE 85 KW DSG 560 000 Kč 512 900 Kč
*na vybrané vozy

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!


