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Tomáš Hnátnický
Podbrdské kamnářství
Člen Cechu kamnářů ČR

+420 777 110 888
 tomashnatnicky@seznam.cz

www.podbrdskekamnarstvi.cz

PODBRDSKÉ
KAMNÁŘSTVÍ
TOMÁŠ HNÁTNICKÝ

stavby a rekonstrukce
krbů, kamen, sporáků, grilů
vložkování a frézování komínů

eshop.sklizeno.cz

Nejrychlejší nákup
Už do hodiny dovezeme.

Ekologický rozvoz 
přijedeme na elektrokole.

Férová cena
Za dopravu zaplatíte jen 39 Kč.

Nakupte
Z POHODLÍ DOMOVA

u vás doma

DO HODINY

Nejrychlejší nákup plný kvality
v Dobřichovicích.
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—
Klus roztančil zámecké nádvoří

in
zerce

Kosmetický salon
Martina Janoušová

Hypoalergenní kosmetika 
bez parfemace a alergenů.

603 172 875
Palackého 453, Dobřichovice 
e-mail: marjan@centrum.cz

www.hildegardbraukmann.cz

DÁREK K OŠETŘENÍ  ZDARMA

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

Nabízíme pronájem
párty stanů

vhodné na svatby, zahradní 
párty, koncerty, trhy…

Ke stanům dodáváme stoly,
židle, pivní sety, el. topení.

Zajišťujeme i technickou  
produkci – pódium, světla,  
zvuk, video projekce.

rozměry 3 x 3 m, 3 x 6 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m

Filip Čáslava

tel.: 777 725 566
www.stany4rent.cz

Třešničkou na konci letošních Dobřicho-
vických divadelních slavností byl kon-
cert Tomáše Kluse v pátek 31. července.

Oblíbený zpěvák, písničkář a  skla-
datel diváky bavil dvouhodinovým 
programem plným známých písní 
i  překvapivých improvizací, v  němž se 
mísily všechny styly, od folku až po me-
tal. Na  pódiu s  ním hrála jeho Cílová 

skupina, hostem byla manželka Tama-
ra, která s Tomášem zazpívala dvě písně. 
Jeho energie a nadšení pohltily a doslo-
va roztančily všechny přítomné.

Zpěvák koncert pořádal ve  spolupráci 
s  Dobřichovickou divadelní společností. 
Během přípravy se vyzpovídal do kamery 
Dobnet TV. Co prozradil? Mrkněte na web 
idobnet.cz do rubriky VIDEA. (vs, lh)

—
Vinařské slavnosti budou! 
Tradiční dobřichovické Vinařské slavnosti se letos konají 29. srpna od 11 hodin na zám-
ku a na ostrově u Berounky. Kromě hudebního programu na vás čeká prezentace vín 
z Čech, Moravy i ze zahraničí, gurmánské speciality regionálních restaurací, dětský 
program u řeky od 14 hodin (v 15 hodin divadlo, v 16 hodin šermíři, hry pro děti a lout-
kový ateliér). Vstupné do celého areálu je 80 korun, akci pořádá město Dobřichovice.

—
Na Hasofestu  
vystoupí dřevorubci 

Už mnoho let lákají dobrovolní hasiči 
z  Hlásné Třebaně stovky návštěvníků 
na  svou největší společenskou událost. 
Hasofest, který se v  sousedství dolního 
jezu na řece Berounce rozjede 15. srpna, 
totiž není jen statickou prezentací mo-
derní techniky složek IZS, ale přináší 
spoustu zábavy.

Hlavním tahákem pro mládež a  do-
spělé je letos originální STIHL Timber-
sports show. Jde o  vystoupení českých 
sportovních dřevorubců, kteří se umis-
ťují vysoko na světových žebříčcích. Ob-
divují je tisíce diváků. Ti u Berounky se 
na ně mohou těšit v 17 hodin.

„Děti by určitě měly dorazit už 
ve 14 hodin, kdy začíná nabitý program 
zahrnující mimo hasičské aktivity i tvo-
řivé dílny, tetování, malování na obličej 
či vystoupení kouzelníka Cucína. Star-
ší děti a  dospělí si vyzkoušejí hledání 
pokladů detektory kovu,“ láká i  mladší 
obecenstvo Martin Tuček, starosta SDH 
Hlásná Třebaň.

V  podvečer předvedou hasiči se svou 
technikou živou ukázku zásahu. A  pak 
už si všichni užijí relax v  rytmu kapel 
Zásadní změna, Náhodný výběr, Odečet 
plynu a Maniac.

Foto archiv M. Masnerové

Foto Dáša Borovská
iDOBNET.cz #Videa

—
Bavte se a podpořte divadlo
V Dobřichovicích pokračuje podpora na výstavbu 
nového divadla. Aktuálně probíhá veřejná sbírka 
a  před námi je parádní zábavné odpoledne pro 
celou rodinu. Zakroužkujte si v kalendáři sobotu 
19. září. V dobřichovickém parku vystoupí místní 
taneční, hudební a  sportovní skupiny plus zají-
maví „přespolní“ hosté. Občerstvení je zajištěno. 

Snímek na titulní straně:

Ve čtvrtek 
23. července 
potěšili diváky 
na zámku 
v Dobřichovicích 
bratři Ebenové. 
Atmosféru 
zachytil objektiv 
Petry Stehlíkové.
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—
Hurá, je tu mariánská pouť!

in
zerce

Komunitní škola Jeden strom
Černošice

HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU
asistentku/asistenta pedagoga
Rozsah práce 3 dny v týdnu | 8:30 – 14:00

LMŠ Na dvorečku
Lety

HLEDÁ
pracovnici/pracovníka  
na úklid zázemí
Rozsah práce cca 15 hodin/týden

Zájemci mohou volat na 777 258 450  
nebo psát na jedenstrom@volny.cz

Komunitní škola Jeden strom  
nabízí volné místo pro dítko 

v budoucí 3. třídě ZŠ.
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Volejte: 777 999 644 • www.creativedance.cz

ŘEVNICE | ČERNOŠICE | RADOTÍN | ZBRASLAV

TANEČNÍ
společný koníček pro podzimní večery

ZAČÍNÁME KONCEM ZÁŘÍ

Tradiční církevní slavnost a pouť se usku-
teční 15. srpna u kostela a v Komenského 
ulici v Černošicích. Po roce nás opět čeká 
jarmark, pohádky, houpačky a  kolotoče, 
hudba rozličných žánrů nebo ranní mše 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Sobotní dopoledne bude patřit hlavně 
dětem. Divadlo Studna si pro ně připra-
vilo pohádku a  loutkový ateliér, kde si 
budou moci vyrobit vlastní loutku. Diva-
dlo zajišťuje i úžasný svět her a chůdaře. 

Po pohádce si děti zazpívají s Pavlem Ho-
krem a zatají dech při vystoupení šermí-
řů ze SHŠ Burdýři.

Po  poledni naladí své nástroje kapela 
Vapa, milovníci vážné hudby ocení vy-
stoupení Černošické hudební společnosti. 
Následuje odpolední pohádka o Všudyby-
lovi a  oblíbená country kapela Kapičky. 
Podvečerní pódium ovládnou muzikálo-
vý zpěvák Petr Šudom a latinskoameric-
ká kapela Duende. Dále vystoupí mistr 

ČR v beatboxu Tiny. Na pouťové večerní 
zábavě to rozjede skupina Harry band.  
Vrcholem sobotní noci bude ohňová show 
v  podání skupiny Pa-li-Tchi. Podrobný 
program najdete na webu města.

—
Lidé vyhlídku nechtěli
Vyhlídka do lepších časů na Černé skále 
na Rovině nevyroste, a to přesto, že na ni 
obec Hlásná Třebaň získala díky parti-
cipativnímu rozpočtu kraje takřka 400 
tisíc korun.

Cílem projektu bylo vybudovat odpo-
činkové místo s výhledem na Černé ská-
le nad Berounkou v místní části Rovina. 
Výsledky obecní ankety ale ukázaly, že 
obyvatelé si vyhlídku nad Berounkou 
nepřejí. 

—
V Berouně je nové 
koupaliště

Nově zrekonstruované a  zmodernizo-
vané venkovní koupaliště na  Velkém 
sídlišti v  Berouně bylo slavnostně ote-
vřeno 24. července. Návštěvníci v areálu 
najdou tobogány, dětské brouzdaliště, 
lanové centrum, perličkové koupele, 
proudový kanál a mnoho dalšího. Oteví-
rací doba je každý den od 10 do 19 hodin, 
v případě nepřízně počasí se bude měnit.

—
Promluvte si 
s hejtmankou

Lidé z  Berouna a  okolí mohou v  úterý 
11. srpna využít možnost osobně diskuto-
vat se středočeskou hejtmankou Jarosla-
vou Pokornou Jermanovou (ANO 2011).

Svou „mobilní kancelář“ otevře v Mu-
zeu Českého krasu na  Husově náměstí. 
Občané regionu i starostové měst a obcí 
se s hejtmankou budou moci setkat od 10 
do 16 hodin a řešit s ní své problémy.
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Beethoven byl pokřtěn v Bonnu 17. pro-
since 1770, přesné datum jeho narození 
ale není známo. Od roku 1792 žil trvale 
ve  Vídni, kde studoval u  významných 
hudebních skladatelů. Je autorem deví-
ti symfonií, pěti klavírních koncertů, 
houslového koncertu, trojkoncertu pro 
klavír, housle, violoncello a  orchestr, 
opery Fidelio, Missy Solemnis. Celkem 
jde o více než 700 skladeb.

Na mapě světa je přes 700 lokalit, ulic 
či náměstí, které nesou hudebníkovo 
jméno. S příjmením Beethoven se setká-
te na všech kontinentech. Nejpočetnější 
zastoupení má samozřejmě v Německu.

Slavný skladatel v Praze
Ludwig van Beethoven navštívil v letech 
1796–1812 české země celkem pětkrát. 
Do Prahy zavítal v letech 1796, 1798, 1811 
a 1812. Z pražských pobytů jsou nejdůle-
žitější první dva, roku 1796 a 1798, kdy 
Beethoven prezentoval sám sebe jako 
klavíristu a skladatele. 

Takto popisuje jeho pražskou návště-
vu v roce 1796 Lewis Lockwood v knize 
Beethoven – Hudba a  život: „Počátkem 
roku 1796 Beethoven odcestoval koncer-
tovat do  Prahy a  pak do  Berlína, se za-
stávkou v Drážďanech a v Lipsku. Když 
Beethoven dorazil do  Prahy, věděl, že 
toto překrásné historické město přiví-

talo Mozarta, zamilovalo se do  Figara 
a  bylo svědkem dvou premiér – Dona  
Giovanniho v  roce 1787 a  opery La 
Clemenza di Tito v  roce 1791. V  Praze 
bydlel v  hostinci U  Zlatého jednorožce 
a spal na stejném místě jako Lichnowský 
s Mozartem v roce 1789, dosti pravděpo-
dobně i  ve  stejné posteli jako Mozart.“ 
Celá tato Beethovenova koncertní cesta 
trvala od  února do  července. Zmíněný 
dům U  Zlatého (či též Bílého) jednorož-
ce stojí na Malé Straně v Lázeňské ulici 
a vedle vchodu je na něm pamětní deska 
připomínající, že zde v únoru 1796 byd-
lel slavný hudební skladatel.

Roku 1798 koncertoval v  Praze napo-
sledy. V letech 1811 a 1812 Prahou pouze 
projížděl a jeho zastavení byla krátká.

Návštěva honorace i za zdravím
Další významnou zastávku udě-
lal na  zámku v  Hradci nad Moravicí 
(na  snímku), kde byl hostem svého ví-

deňského přítele a  mecenáše knížete 
Karla Lichnowského. Tamní zámek ve-
dle panovníků, hodnostářů evropských 
dvorů, politických a  společenských ce-
lebrit hostil také mnohé další veličiny 
kulturního světa: F.  Liszta, J. Mánesa, 
G. Hauptmanna a další. V roce 1806 tam 
pobýval Beethoven poprvé, zdržel se 
od července až do října. Podstatně kratší 
dobu, jen asi čtyři dny, strávil v tehdej-
ším Hradci na  konci září 1811. Na  po-
čest slavného hudebního skladatele se 
na  zdejším zámku koná od  roku 1961 
mezinárodní interpretační soutěž a hu-
dební festival Beethovenův Hradec.

Dalším místem, kam Beethoven rád 
a  často jezdíval, byly severozápadní 
lázně. Léto 1811 a  1812 trávil zejména 
v Teplicích, aby léčil svou ušní chorobu. 

Během druhé návštěvy Teplic, která 
se uskutečnila od 5. července do 29. září 
1812, zavítal skladatel též do Karlových 
Varů a  Františkových Lázní. Tento po-
byt, k  němuž se Beethoven rozhodl jen 
nerad, měl pro skladatele větší význam 
než první. Vedle diplomatů a panovníků, 
mezi nimiž nechyběli členové vídeňské-
ho dvora, se několikrát sešel s Johannem 
Wolfgangem Goethem. K  jejich společ-
ným procházkám se váže údajná přího-
da s císařskou rodinou asi z 23. července, 
kdy se Goethe měl vrchnosti klanět, za-
tímco skladatel se obrátil zády.

Pavla Nováčková

Rok 2020 je v hudebním 
světě rokem zásadním – 
před 250 lety se v Bonnu 
narodil vídeňský klasik, 
jeden z největších 
hudebních géniů Ludwig 
van Beethoven. Jaké 
jsou Beethovenovy stopy 
v Čechách a ve Slezsku?

— 

Po stopách Beethovena v Česku

Krásné 250. výročí narození 
světoznámého německého skladatele 
Ludwiga van Beethovena připomene 

svým koncertem i Černošická komorní 
filharmonie. V rámci mariánské pouti 
uvede v neděli 16. 8. v 18 hodin mši 
C dur pro sóla, sbor a orchestr, a to 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Foto Pavla Nováčková

Černošická komorní filharmonie.
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Zlatá i diamantová u Vitoušů
V  roce 1959 se v  Československu vzalo 
71 354 párů. Mezi nimi byli i manželé Vi-
toušovi z Řevnic. Loni si s celou svou ro-
dinou připomněli diamantovou svatbu. 
„Rodina nám kompletní oslavu nachys-
tala doma. Ráno před námi zamkli pokoj 
a dovnitř jsme nesměli,“ směje se Václav 
Vitouš, známý řevnický včelař. 

Do  příprav se zapojili všichni. Dcera 
napekla, vnuk navařil výtečnou svíč-
kovou, nevěsty od  vnuků se postaraly 
o  květinovou a  další výzdobu. „Bylo to 
překrásné, na stole jsme měli i  šedesát-
ku z malých kamínků, co vypadaly jako 
diamanty. Mám je schované,“ vzpomíná 
Bohumila Vitoušová, když si prohlíží fo-
toknihu z jubilejní slávy. 

Vdávala se v  devatenácti, manžel byl 
o dva roky starší. Bylo to v sobotu 7. února 
1959. Brali se ve 13 hodin na hradě Karl-
štejně. „Tehdy se říkalo, že kdo se bere 

na  Karlštejně, ten se nerozvede,“ říká 
Václav Vitouš. V jejich případě to klaplo. 

Před jedenácti lety, když slavili zlatou 
svatbu, si vše za  hradbami velkolepé-
ho hradu připomněli. Dokonce i  datum 
7. února vyšlo znovu na  sobotu. A  tak 
si ve 13 hodin znovu po padesáti letech 
řekli symbolické ano. Tentokrát se ale 
slavnost odbývala v  Rytířském sále, 
protože obřadní síň byla kvůli malování 
plná nábytku. „V sále to bylo sice krásné, 
ale strašná zima. Venku bylo tak minus 
sedm stupňů a uvnitř snad ještě o stupeň 
méně,“ vybavuje si pan Vitouš. 

Ptám se ho, co je nejdůležitější, aby 
člověk mohl zlatou a  pak diamantovou 
svatbu oslavit. „Dožít se toho,“ odpovídá 
trochu v nadsázce. Jeho choť se na chvíli 
zamyslí. „To je těžká otázka. Ale asi to-
lerance a  podobné zájmy,“ říká dvojná-
sobná maminka, babička dvou vnoučat 
a taky prababička dvou pravnoučat.

Od čtvrté třídy spolu
Věra a Vratislav Hrubých jsou vrstevní-
ci, poprvé se spolu potkali ve čtvrté třídě 
řevnické základní školy. Pro předchozí 
tři ročníky totiž ještě byla výuka rozdě-
lena zvlášť pro dívky a chlapce. „Už od té 
čtvrté třídy se mi líbil. Byl moc hezký, 
ale nejdřív mě nechtěl,“ přiznává vitál-
ní paní Věra, kterou v Řevnicích většina 
dětí oslovuje babi. „V osmé třídě už jsme 
spolu chodili za  ručičku a  věděli jsme, 
že se chceme vzít,“ popisuje letošní jubi-
lantka. 

Na svatbu si ale museli ještě chvíli po-
čkat. Věra se nejprve vyučila na Dobří-
ši dámskou krejčovou, budoucí manžel 
absolvoval elektro v  Praze-Modřanech 
„Z  Dobříše jsem jezdila domů jednou 
za  měsíc, tak jsem mu pořád psala po-
hledy a podepisovala se Jirka kvůli panu 
mistrovi,“ směje se Věra Hrubá. 

— 

Diamantové lásky 
ze sousedství
Jsou spolu padesát, šedesát nebo i více let a pořád se 
mají rádi. Jaký je recept na šťastné a dlouhotrvající 
manželství? Hlavně tolerance, shodují se tři 
skálopevné manželské páry z dolního Poberouní.
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Manželé Vitoušovi z Řevnic.
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Další dva a půl roku strávil Vratislav 
na vojně. Domů přišel na Silvestra 1961 
a  v  následujícím roce na  jaře už byla 
svatba. Brali se ve  dvaadvaceti letech 
na  řevnickém národním výboru, dneš-
ní faře. „Věděla jsem, že je to napořád. 
Nikdy jsem na jiného ani nepomyslela,“ 
přiznává paní Věra, která se nyní o ne-
mocného manžela pečlivě stará. 

Díky čemu podle ní jejich svazek přečkal 
všechny nástrahy? „Jeden musí mít vždyc-
ky o trochu víc rád, to jsem byla já. Tak ně-
jak jsem to držela, uměla jsem odpouštět. 
Každý jsme měli nějaké koníčky. Já ráda 
chodila tancovat, manžel zase na házenou 
a na ryby,“ říká paní Věra s tím, že největší 
radost přišla s narozením syna Vráti a dce-
ry Ivanky. Právě roky strávené s malými 
dětmi, letní prázdniny na Orlíku považuje 
za nejkrásnější. Ostatně dětí si užívá i nyní: 
má čtyři vnoučata a čtyři pravnoučata.

Počet sňatků v posledních letech pomalu roste.  
Možná trochu překvapivě v době, kdy mnoho mladých lidí zakládá 
rodiny bez nutnosti „papíru“. V roce 2019 mělo svatbu 54 870 
českých párů, o 400 více než rok předtím. Množství sňatků se 
zvyšuje už šestým rokem v řadě. Pozitivní také je, že klesá četnost 
rozvodů, loni meziročně o necelých 200 na 24 141. 

Velmi sledovaným ukazatelem je tzv. úhrnná rozvodovost. 
Vyjadřuje, jaký podíl původně uzavřených svazků se rozvede.  
Ještě v roce 1930 se rozpadlo asi šest procent manželství.  
O dvacet let později 12 procent a v roce 1980 nevydržel téměř 
každý třetí svazek. Na přelomu tisíciletí skončily nezdarem zhruba 
dvě pětiny manželství, zatímco v letech 2005 až 2010 rozvodovost 
v celkovém trendu stagnovala na úrovni 47 až 50 procent.  
Historické maximum, polovinu manželství končících rozvodem, 
zaznamenal rok 2010. Od té doby se číslo mírně snižuje.

Vysokou zakončili  
promocí a svatbou
Roku 1961 si na  Novoměstské radni-
ci v  Praze ve  svých dvaadvaceti letech 
řekli ano Jarmila a  Václav Kratochví-
lovi z  Dobřichovic. On rodilý Pražák, 
ona dívka z  jižní Moravy. Seznámili se 
na  Univerzitě Karlově, kam se oba při-
hlásili na  studium chemie. „Bydlela 
jsem celou tu dobu na koleji. Měli jsme 
tam skvělou partu, se kterou jsme jez-
dili na  hory, na  výlety. Spolu jsme za-
čali chodit asi ve  třeťáku,“ vzpomíná 
paní Jarmila. Pan Václav si vybavuje 
i  jejich první krizi. „Tehdy dokonce 
spolužačkám řekla, že i kdybych byl je-
diný na světě, tak si mě nevezme,“ říká 
s úsměvem. 

Veselka ale nakonec byla, a  to hned 
následující den po  promoci. Důvod? 
Maminka paní Jarmily dělala na  malé 

vesnici vedoucí v  obchodě, který před 
nástupem komunistů vlastnili. Prodej-
na se nacházela přímo v domě, kde rodi-
če bydleli, a tak měli pro své zákazníky 
každý den otevřeno. Termíny promoce 
a  svatby se proto naplánovaly tak, aby 
bylo zavřeno jen na  nejnutnější dobu. 
„Tyhle dva dny, kdy celá rodina odjela 
do Prahy, byly v historii vesnice snad je-
diné, kdy se neprodávalo,“ směje se při 
vzpomínce dlouholetý dobřichovický 
starosta, který zanedlouho se svou chotí 
oslaví 60 let společného manželství. 

Co považují za nosné pilíře svého vzta-
hu? „Toleranci a lásku, společné koníčky, 
kterými bylo lyžování, turistika, ces-
tování,“ vypočítává Václav Kratochvíl. 
Jeho paní do výčtu přidává ještě pětiletý 
pracovní pobyt v Africe na konci šedesá-
tých let. „Byly to snad nejkrásnější roky 
našeho života,“ dodává.

Foto Icponline
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Jarmila a Václav 
Kratochvílovi 
z Dobřichovic.

Manželé Hrubí dnes.
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RESTAURACE A HOTEL
OSLAVY, SVATBY
KONFERENCE
SEMINÁŘE
WELLNESS & SPA

www.panskazahrada.cz

www.wellnessdobrichovice.cz

Anežky České 432,
Dobřichovice

objednávky tel.: 226 230 930

NOVĚ I PIZZA
VLASTNÍ UDÍRNA

VČETNĚ ROZVOZU

8 — INZERCE

Výrobní pracovník

ELEKTROMECHANIK
PRACOVNÍ NÁPLŇ

Finální montáž elektronických zařízení,  
výroba a instalace kabelových svazků.

POŽADUJEME
Vyučení v oboru elektro, schopnost práce  

podle výkresu, zručnost a pečlivost.

NABÍZÍME
5 týdnů dovolené, sickdays, stravenky,  

flexipassy, příspěvek na MHD, příspěvek  
na penzijní připojištění, pracoviště  

Radotín-Výpadová u vlakového nádraží.

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na CV@POLL.CZ

Více informací na WWW.POLL.CZ
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Anketa
Proč si myslíte, 
že váš vztah 
vydržel tak 
dlouho?
Jitka Švecová (vztah 31 let)
Porozumění, důvěra a tolerance, to jsou 
tři vlastnosti, které nesmějí v  soužití 
chybět. Také hodně rozhoduje věk. My 
už to bláznivé období máme za sebou. 
Jsem se svým přítelem Milošem přes 
31 roků a musím říci, že žijeme normální, 
ale poklidný život. I  zajímavý. Já mám 
velmi ráda muziku, docela trajdám, dá 
se říci, že často chodím na různé akce. 
Miloš mi ale věří a má se mnou obrov-
skou trpělivost. On obdivuje staré mo-
torky a auta. To je také předpoklad po-
klidného soužití: každý máme nějakou 
zálibu. Lidé říkají, že spokojený život 
s jedním partnerem není možný. Ale já 
nesouhlasím. Člověk musí být opravdu 
velmi tolerantní, musí podporovat zá-
liby svého partnera a naopak, a pak je 
klid a mír. Hlavní důvod, že jsme stále 
spolu, je i moje povaha. Jsem usměva-
vá, nehádavá a to mu vyhovuje. Každý 
v životě touží po lásce, pohlazení a po-
chvale a já to opravdu dělám. Takže si 
myslím, že žijeme velmi harmonický, 
veselý a spokojený život. Mám v životě 
štěstí a přeji ho všem.

Kamil Miroslav Černý 
(manželství 46 let)
Důležitá je především tolerance. Také 
je fajn, když oba mají alespoň některé 
společné zájmy, a hlavně zájem o po-
tomky. Vztahu napomáhá i solidní by-
dlení, kamarádi, což ke  stáru opravdu 
v Řevnicích máme a jsme tu moc spo-
kojení.

Hana Tučková 
(manželství 36 let)
Aby se láska nevytrácela po kapkách, 
je potřeba o ni pečovat, jako o které-
hokoliv člena domácnosti. S manželem 
jsme se brali po krátké známosti v roce 
1984. Institut manželství, mnohými 
pokládaný za  formální záležitost, je 
pomyslná brzda, napomáhající tomu, 
že se lidé nerozcházejí kvůli banálním 
záležitostem a přistupují k manželské-
mu soužití s pokorou a větší mírou zod-
povědnosti. Je to závazek, do něhož se 
vyplatí investovat. Pro trvalý a spoko-
jený vztah je důležitá vzájemná tole-
rance, respekt, ohleduplnost, společ-
né cíle, ale i kompromisy. Nejdůležitější 
je nepokládat sebe sama a  svá práva 
za  prioritu. Po  36 letech manželství 
se těším na každý další společný den, 
na akce plánované i spontánní.
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Měla jsem kolegyni, která žila s  manže-
lem odděleně, vedli manželství na dálku. 
Stále tento způsob soužití opěvovala. Jak 
je krásné, když se jednou za  měsíc nebo 
za dva sejdou, jak se na setkání připravu-
jí a těší a jak si ho pak užívají. Je to stále 
jako na prvním rande, radovala se. Někdo 
jiný by to nesnesl.

Chybělo by mu, že nemůže s partnerem 
prožívat všední věci společně každý den.

Každý člověk má jiné představy a  jiné 
potřeby. Někdo má rád volnost i v souži-
tí, jiný zase neusne bez partnera v posteli. 
A  další nepotřebuje partnerství ve  svém 
životě vůbec. Myslím, že je důležité, aby 
to o sobě člověk nějak zjistil předem, ale-
spoň přibližně, a  nemusel se pak o  sobě 
dozvídat věci pokusem a  omylem. Neboť 
na to doplácejí další účastníci soužití.

Svět se mění a už dávno se lidé nechá-
vají strhnout k  partnerství, určenému 
nikoliv na  věčnost, ale „na  časový úsek 
života“. V  mládí chci partnera, který se 
mnou bude cestovat a  bavit se, nebo mě 
nechá vybudovat si kariéru, případně 
spolu zplodíme potomka. Ve  středním 
věku možná potřebuji něco jiného, a  tak 
se stane, že se setkám s jiným partnerem, 
jenž mi přinese klid a  zpomalení, zamy-
šlení, bude se mnou třeba stavět domek 
nebo pěstovat okurky. A ve stáří zas tře-
ba hledám toho, kdo pochopí mé pletení 
a háčkování a pomalejší chůzi, a já budu 
tolerovat jeho dílnu na  opravu motorek, 
na kterých dříve jezdíval. Samozřejmě, že 

ideální by bylo, kdybychom partnera ne-
museli na každé životní období měnit.

Jenomže málokdy vyjde, aby spolu lidé 
zůstali dvacet, třicet nebo i padesát let.

Mladí mi to nebudou věřit, ale pozitiv-
ní roli tady hraje zvyk. Ten není jen otu-
pující zabiják vztahu, ale i  jeho železná 
konstrukce, na níž je napjata plachta pro 
plavbu do nepohody.

 Jaká krása, když vím dopředu, jak se 
bude rozvíjet dialog, co můj druh řek-
ne a  jak se přitom usměje nebo zamračí. 
Důležité je, abyste se vedle partnera cítili 
volně, abyste mohli být sami sebou. Někde 
jsem četla, že lidé si myslí, že intimita rov-
ná se sex. Ale není to pravda. Intimita je, 
když se ukážeš tomu druhému zcela bez 
jakékoliv přetvářky, takový, jaký jsi, a víš, 
že tě takového bere a váží si tě. A že mu 
záleží na tom, aby tobě bylo dobře.

Teprve potom mohou lidé pomyslet 
na sex.

A  pak se objeví jako motýli i  taková 
drobná znamení lásky jako pohlazení, 
když jdeš kolem, dotek, když se nad ním 
skloníš, nebo jak ti přehodí svoje sako 
přes ramena, když jste venku a začne fou-
kat vítr.

Lidé, kteří jsou spolu padesát let, prav-
děpodobně nerozebírají, jak to, že jim 
partnerství tak dlouho vydrželo. Mají 
zkrátka hodně společného. Cítí se prostě 
dobře a nad rušivými maličkostmi už dáv-
no mávli rukou.

Téma připravila Pavla Nováčková

Několik let pracovala Magdalena Müllerová jako 
redaktorka legendárního časopisu o partnerských 
a mileneckých vztazích z 90. let Ty & já. Jak lze podle 
ní dlouhotrvajícího svazku dosáhnout?

— 

Základem je vědět,  
kdo jsme a co chceme

 1 bavlněná svatba

 10 cínová svatba

 20 porcelánová svatba

 25 stříbrná svatba

 30 perlová svatba

 50 zlatá svatba

 60 diamantová svatba 

 70 platinová svatba

Rok 2019 sňatky rozvody
• Černošice 26 17
• Dobřichovice 13 12
• Karlík 0 1
• Lety 6 2
• Řevnice 15 8
• Všenory 7 5
• Zadní Třebaň 6 3
• Hlásná Třebaň 5 1
 Zdroj ČSÚ
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Andreo, vyrůstala jsi v hudební 
rodině. Jak moc tě to ovlivnilo?
Do deseti let mě hudebně ovlivňovala 
hlavně hudebka ve škole. Naše paní 
učitelka nás nenásilnou formou přivedla 
ke hře na flétnu a učila nás zpívat jedno-
duché trojhlasy. V rodinném prostředí 
mě muzika ovlivnila až později, konkrét-
ně v devadesátých letech, kdy táta začal 
vozit z Anglie velké množství notového 
materiálu irské lidové hudby. U nás 
tehdy ještě nebyla tak známá. Časem se 
stala populární a vzniklo tu hodně ama-
térských i profesionálních kapel, které 
jsem poslouchala.

Hráli jste spolu také doma?
U táty se muzika spíš pouští a debatu-
je se o ní. Hraje se většinou pracovně 
ve studiu. Pro zábavu téměř vůbec, 

pokud ale není nějaká oslava. Táta mě 
nejdříve přivedl ke studiovým nahráv-
kám a až později ke koncertování. Má 
spoustu not, které mi napsal. Buď šlo jen 
o krátká témata, nebo o celé písničky. 
Vždycky něco hodil na papír, a když jsem 
mu to zahrála, několikrát to ještě přepi-
soval, až se v tom nedalo vyznat. To byla 
asi první velká škola, naučit se v těch 
jeho „čmaronotopisech“ orientovat. Ale 
vždy sypal muziku z rukávu. Měl v hlavě 
přetlak nápadů, které psal rovnou na pa-
pír. Dělá to dodnes, ale už méně, protože 
je hodně vytížený koncertováním.

Pamatuješ si, kdy jsi s tatínkem 
poprvé vystupovala na veřejnosti? 
Jaké to bylo?
Někdy po maturitě mě táta vzal na šňů-
ru kolem Ostravy. Tam jsem si s kapelou 

Kukulín něco zahrála. Jestli to bylo 
poprvé, už si nevzpomínám. Myslím, že 
mě moc nevnímal. Bylo to takové: poraď 
si sama. A samozřejmě bez zkoušky, 
z oleje jako vždycky. (smích)

Studovala jsi hudbu,  
nebo ses vydala jiným směrem?
Po obchodní akademii jsem šla studovat 
na Týnskou školu staré hudby. Mými 
učiteli byli Honza Kvapil a Iva Junková. 
S Kvapilem jsme jezdili každé léto do Be-
chyně na letní kurzy, kde vyučovali 
profesoři z Royal Academy of London. 
Největší kapacitou na dřevěné zobcové 
barokní flétny byl Peter Holstlag, u něj 
jsme se učili starou techniku a přehrá-
vali hlavně barokní sonáty. Na příčnou 
flétnu jsem začala hrát mnohem později 
a chodívám se ještě učit k dalším uči-
telům. Hodně jsem si rozšířila obzory 
například u Dušana Navaříka, který je 
vynikající muzikant i učitel.

Jakou hudbu máš nejraději?
Jethro Tull, Dire Straits, rockovou muzi-
ku s keltskými prvky. V autě si přehrá-
vám všechny možné žánry. Čím jsem 
starší, tím víc přicházím na chuť jazzu, 
ale nebráním se ani různým alternativ-
ním žánrům. Z kytaristů mám nejraději 
Michala Pavlíčka, dříve jsem nejčastěji 
poslouchala Stromboli. Doma a při 
práci muziku moc nepouštím, trochu 
mě rozptyluje.

Vystupuješ mimo jiné s anglickým 
muzikantem Seanem Barrym.  
Jak k této spolupráci došlo?
V roce 2006 nás seznámil táta na festi-
valu v Náměšti nad Oslavou. Tehdy Sean 
hrál v Irish Dew Václava Veselého. Dala 
jsem si s kapelou pár zkoušek a nějaký 
koncert v Akropoli a na vernisážích. 
Pak jsme vytvořili takové volné trio 
s tátou a hrajeme spíš příležitostně. 
Všichni jsme vytížení jinde. Kluci s dal-
šími kapelami, já ve svém zaměstnání.

Kolik vyšlo desek, na nichž hraješ?
První nahrávky jsem natočila v roce 
1998 na CD Středozem. Pak následo-
vala Pastorální svita, Cesty, Mezidobí, 
Společné světy, z filmů Císař a tambor 
s Ondřejem Vetchým, Tom v kozí kůži 
a nějaké díly do různých večerníčků, 
další CD pak byly Balady II a hudebním 
hostem na flétnu jsem u CD Despec-
trum, což jsou přeložené básnické texty 
Desmonda Egana, které namluvili Jan 
Potměšil a Jan Karger. Ke všem deskám 
hudbu skládal nebo aranžoval táta. 
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— 

Mám radost,  
když je plný sál

Hudba provází Andreu Kudrnovou, za svobodna 
Hrubou, od dětství. Již jako malé děvče začala 
chodit do hudební školy, kde zpívala a hrála 
na flétnu. Jejím otcem je známý houslista Jan Hrubý, 
s nímž příležitostně vystupuje. A kulturu Andrea 
do Dobřichovic přináší také prostřednictvím 
koncertů, divadel a dalších akcí.

Andrea Kudrnová zve do Dobřichovic zajímavé hosty

Foto Jiří Jaroch
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Chystáš nějaká další natáčení?
Sean Barry připravuje vydání svých 
písniček a také zaranžoval pár jazzo-
vých a swingových standardů. Chybí 
ještě asi tři písničky. Na tomto CD by se 
měly objevit tátovy housle a někde moje 
maličkost na flétny.

Teď se kultuře věnuješ i na úřadě 
v Dobřichovicích. Jak dlouho?
Letos to bude patnáct let, měla jsem ale 
i pauzu na mateřské. Nezapomenu na úpl-
ně první akci, kterou jsem pořádala. Bylo 
to divadlo, které mi trochu vnutila jedna 
herečka. Po představení jsme si mysleli, 
že je teprve přestávka. Nikdo jsme nepo-
chopili děj! Bylo to fiasko. Od té doby si 
dávám pozor, koho sem pozvu. (smích) 

Pak jsem dala dohromady dětský vá-
noční jarmark, oslovila školu a místní 
zájmové organizace, které se postupně 
přidávaly. Dnes je z toho snad pěkná 
nekomerční tradice. Uspořádala jsem 
ještě velikonoční jarmark, besedy, větši-
nou s cestovatelskou tematikou, dětská 
divadelní představení a koncerty.

Co je na tvé práci nejzajímavější?
Nejvíc mě baví pořádání koncertů, 
radost samozřejmě je, když je plný sál. 

Výzvou jsou pro mě 
i zahraniční kapely. 
Zdejší lidé mají 
dobrý vkus, a tak 
trochu experimen-
tuji a občas pozvu 
skupinu, kterou ne-
znají. Docela úspěch 
tu mají bluesové 
koncerty. Vynikající 
byli Poláci Hot Ta-
males Trio, v Polsku 
je tahle muzika na vysoké úrovni. V Do-
břichovicích je spousta šikovných ak-
tivních lidí, kteří také pořádají hudební 
projekty. Navzájem si hlídáme termíny, 
aby se nesešly dvě akce v jeden den. 
Velmi si vážím pana Jaroslava Šarouna 
a Františka Běhounka a členů Dobřicho-
vické divadelní společnosti, kteří toho 
pro město dělají opravdu moc.

A co je pro tebe nejtěžší?
Když je práce vaším koníčkem, řešíte 
věci částečně i na dovolené. Nejná-
ročnější akcí roku jsou samozřejmě 
vinařské slavnosti, je to takový maraton 
příprav, na němž se podílí více lidí. 
Od loňského roku nám pomáhá Adam 
Langr s jeho Rockovrat týmem.  

Jaké místo v našem okolí  
je tvé nejoblíbenější?
Vyrůstala jsem u kempu 
v Tyr šově ulici, takže Be-
rounka byla naším mořem. 
Myší díra, hájovna, louka 
za tůní a Lety pod lesem, 
to byla místa mého dětství, 
takže dodnes jsou to moje 
místa plná vzpomínek. Pak 
samozřejmě fara (dnes kři-
žovnický zámek), kde jako 

poslední nájemce dožila moje prateta 
Marie Faltusová se strejdou Milanem. 
Často jsme k nim chodili, a protože 
tam nebyl zvonek ani telefon, házeli 
jsme kamínky na okno vedle kaple 
nebo jsme si dávali přes řeku světelná 
znamení. Na dnešním nádvoří zámku 
pěstovala teta zeleninu a v bývalé 
vinárně měla uskladněné brambory. 
V jednom ze sálů hrával můj strejda 
s tátou ping-pong. Také tam bydlela 
rodina Pánků, to já už ale nepamatuji. 
Jako dítě jsem měla takovou vizi, že 
až vyrostu, stanu se restaurátorkou 
a všechny ty omšelé fresky zrestau-
ruji. Ale že tam jednou budu pořádat 
koncerty, mě nenapadlo.

Lucie Hochmalová
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NOVĚOTEVŘENO

	 Lety,	Pražská	454	(budova	tenisové	haly)
 774 310 296 / 603 399 560
	 automotodetailing@seznam.cz
	 AutoMotoDetailing

otevírací	doba
po–pá	8–18
so	 8–12:30

RUČNÍ MYTÍ  
A VOSKOVÁNÍ AUT

ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ 
INTERIÉRU

RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO 
KERAMICKÁ OCHRANA LAKU

PICK-UP SLUŽBA: VŮZ	PŘIVEZEME,	ODVEZEME

www.sportclubrevnice.cz

NA SEZONU 
2020/2021
NABÍZÍME

TENISOVÁ ŠKOLA
výuka tenisu pro děti i dospělé
pohybové hry pro předškoláky

ŠKOLA SPORTŮ
atletická abeceda + základy míčových 
i jiných sportů pro děti od 6 do 12 let

Informace a přihlášky (do 10. 9.) na:

info@sportclubrevnice.cz  602 216 747

Vykupujeme i prodáváme  
nemovitosti po celé ČR

Byty, domy, chaty, pozemky
Poradenství ZDARMA

Osobní konzultace na místě ZDARMA
Rychlé a seriózní jednání

Peníze do 48h  |  Tel. 604 818 744  |  e-mail: RK@hypo-poradce.cz

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,  
Řevnice a Černošice doručujeme zdarma.

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

Těšíme se na Vás!

Malá pekárna: K Nouzovu 1, P4 Komořany, 143 00
Village Bakery s.r.o.   724 128 605    mala_pekarna   
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Vážné hudbě bude patřit řevnické Lesní 
divadlo koncem srpna a začátkem září. 
V sobotu 22. srpna od 19 hodin se můžete 
těšit již na čtvrtý ročník Operního veče-
ra Ester Pavlů. V sobotu 5. září v 19 ho-
din usednou na  pódium pod korunami 
stromů hudebníci z Pardubické komorní 
filharmonie. 

Hlavní představitelkou a  organizá-
torkou operního večera je řevnická 
mezzosopranistka Ester Pavlů. Letos si 
navíc na pódium přizvala zpěvačku Te-
rezu Mátlovou. Společně zazpívají mimo 
jiné árie od Rossiniho či Belliniho. Jako 
překvapení zazní pravděpodobně i něco 
z opery Carmen, na jejíž podzimní pre-
miéru v Národním divadle se Ester Pav-
lů intenzivně připravuje. 

Řevnický dirigent indického původu 
Debashih Chaudhuri si Pardubickou 
komorní filharmonii pozval do Lesního 
divadla již potřetí a připravil hned dvě 
novinky. Tentokrát ho doprovodí i  jeho 
manželka Jana Chaudhuri jako sólistka 
na  klavír a  řevnický smíšený pěvecký 
sbor Canto Carso. Spojení orchestru, 
sólového klavíru a  sboru je v  hudeb-

ním světě dost ojedinělé. Čeká vás tak 
výjimečný zážitek. Hudebníci budou 
společně interpretovat slavná díla letoš-
ních jubilantů z řad českých i světových 
skladatelů, např. P. I. Čajkovského, V. No-
váka, F. Chopina a  L. van Beethovena. 
Vrcholem večera se jistě stane Beethove-
nova Chorální fantazie velmi připomí-
nající slavnou Ódu na radost. 

— 
V lese zazní opera a filharmonie 

— 
Císař posté stráví noc na Karlštejně 

Pozvánky
Pyžamo pro šest 
Divadelní hra Marca Camolettiho 
s názvem Pyžamo pro šest bude uve-
dena 25. a 26. srpna od 20 hodin v Di-
vadelní zahradě rodiny Cibulkových 
v  Dobřichovicích (nedaleko nádraží 
proti parkovišti). Hru režírovala Len-
ka Šebek Loubalová. 

Musica viva 
Hudební festival Musica viva probíhá 
až do 14. srpna v rezidenci Křižovní-
ků a v kapli sv. Judy Tadeáše v Dobři-
chovicích a  v  kostele v  Karlíku. Fes-
tival pořádá soubor Ludus musicus. 
Veškeré informace i program najdete 
na webu ludusmusicus.cz. 

Dixieland u lávky 
Tradiční Dixieland se koná 8. srpna 
od  14 hodin u  lávky v  Dobřichovi-
cích. Programem provází Tomáš Ve-
línský, vystoupí Letenský dixieland, 
J. J. Brass Band, The Dixie Banjo Band, 
Brass Band Rakovník, Kapela strýce 
Michaela, The Steamboat Stompers 
a The Dixie Hats Jazzband. 

Trojkoncert u Berounky 
Kapely Vosí hnízdo, Klika a  Petr 
Váňa junior zahrají během trojkon-
certu u  Berounky v  sobotu 8. srpna 
od  17  hodin. Akce se koná ve  Sport-
parku Berounka vedle betonárky.

Jubilejní, sté představení poberoun-
ského muzikálu Noc na  Karlštejně se 
odehraje v  pátek 4. září od  20 hodin 
na nádvoří zámku v Dobřichovicích. 

Už neuvěřitelných patnáct let vítá do-
břichovický Karel Král v roli purkrabí-
ho na  Karlštejně císaře Karla IV. Toho 
do roku 2012 představoval nezapomenu-
telný Vladimír Čech; když se pak o  rok 
později předčasně odebral do hereckého 
nebe, vystřídal jej slavný herecký bard 
Václav Vydra. Ten se role Otce Vlasti 
zhostí i při tomto jubilejním představe-
ní. Jeho choť ztvární Nikol Vaňková, jež 
císařovnu Elišku zdědila po své mamin-
ce Monice. 

Jan Rosák a  Petr Jančařík pobaví di-
váky v  kostýmech vévody bavorského 
Štěpána a krále cyperského Petra. Pople-

tu Peška představuje další profesionál, 
muzikálový herec Ondřej Bábor. Uvidí-
te ale i ostřílené ochotníky, třeba Petra 
Říhu coby arcibiskupa Arnošta z Pardu-
bic, jeho ženu Alenu (hofmistryně Ofka) 
i půvabnou Dianu Horkou, která se pre-
miérově představí v  roli mladé Aleny. 
Sbor manů bude také tentokrát sestaven 
z dobřichovických zastupitelů a starostů 
okolních obcí. Své umění předvedou šer-
míři a  metači ohně, chybět nebude ani 
koza či kůň.
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—
Letní Bluesová noc 
v amfiteátru 
Velkolepý bluesový program se uskuteč-
ní 21. srpna od  18 hodin ve  venkovním 
amfiteátru pod Základní školou Černoši-
ce-Mokropsy. Přijďte se podívat a  zapo-
slouchat do úžasné hudby, kterou zahrají 
české a  slovenské formace Petra Börne-
rová band, Roman Pokorný & Blues Box 
Heroes a kapela The Joint Venture. Festi-
val pořádá město Černošice ve spoluprá-
ci s Pure Music, z. s., vstup je zdarma.

Šermířská alotria 

Šermířská alotria přivítají 22. srpna 
od 11 hodin na zámku v Dobřichovi-
cích dvacet souborů z celé republiky. 
Součástí festivalu, který pořádá SHS 
Alotrium ve spolupráci s městem Do-
břichovice, bude dobové tržiště, ob-
čerstvení, jízdy na koních, malování 
na tělo a další lákadla pro malé i vel-
ké děti. Program zakončí velkolepá 
ohňová show. 

Foto Lucie Hochmalová

připravila Lucie Hochmalová
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Časné odhalení demence není vždy 
snadné. Pacient obvykle poruchu 
sám nerozpozná nebo se stydí a pří-
znaky maskuje. Mírné kognitivní od-
chylky myšlení, zapomínání či zhor-
šení úsudku jsou okolím často mylně 
považovány za přiměřené věku, a to 
i v případě závažnějších výpadků pa-
měti. 

Narušených schopností si obyčejně 
všimneme při běžném rozhovoru. 
Indiciemi mohou být četné nepřes-
nosti, logické chyby ve  výpovědích, 
složité hledání slov při komunika-
ci, obtížné vybavování si některých 
událostí a údajů. 

Pacienty nejčastěji přivádějí k léka-
ři potíže s  pamětí a  myšlením. Čas-
to ale na  problémy upozorní spíše 

rodina nebo přátelé. Postupně může 
nemoc vést až ke změně celé osobnos-
ti, primární poruchou bývá zhoršení 
poznávacích procesů, především in-
teligence a paměti, nezřídka dochází 
ke  změnám emočního ladění a  cho-
vání.

Příklady varovných signálů
• Každému se občas stane, že si ne-
vybaví jméno, zapomene telefonní 
číslo, kolikátého je nebo kam má na-
mířeno. 
• Lidé s Alzheimerovou chorobou ale 
zapomínají častěji a číslo či jméno si 
nemusí vybavit vůbec. 
• Také se snadno ztratí ve vlastní uli-
ci, v rodném městě nebo si neuvědo-
mují, jak se na určité místo dostali.

P O R A D N A  P R O  Z D R A V É  S T Á R N U T Í

Jaké příznaky lze 
považovat za projevy 
demence?

Proč se ptát odborníků 
na demence 
Alzheimerovou chorobou a dalšími demen-
cemi je v Česku postiženo více než 150 000 
občanů a odhaduje se, že během následují-
cích dvaceti let stoupne jejich počet na více 
než 300  000. Alzheimerova demence je 
charakteristická plíživým začátkem, který 
bohužel často uniká pozornosti okolí. 

Pokud jste na  pochybách, zda se u  blízkého 
příbuzného či známého jedná o  přirozené 
projevy stárnutí, nebo o  příznaky počínající 
demence, zašlete dotaz do naší poradny na: 
www.alzheimercentrum.cz/poradna

Ptejte se na cokoliv 
Nebojte se jakékoliv otázky. Metodikové pro 
danou problematiku a rovněž lékaři různých 
specializací poradí všem, kteří mají pode-
zření, zda u jejich blízkých nemůže být důvo-
dem zapomínání, zmatenosti a  podobných 
příznaků právě Alzheimerova choroba či 
jiné demence. Pokládejte otázky ze sociál-
ní, zdravotní či z ošetřovatelské oblasti. Od-
borníci pomohou také s výběrem vhodného 
zařízení, zajistí testování paměti, což je první 
krok v řadě vyšetření k určení diagnózy.

ODTAHY
nákladních a osobních vozidel,
pracovních strojů, bagrů atd.

PŮJČOVNA 
DODÁVEK

Jaromír Kubánek
 728 416 413

kubanek.jar@tiscali.cz

Zajímavý plat a f iremní benefity.  Zavolejte nám na 774 774 088

Chcete pomáhat tvořit nový domov
pacientům s Alzheimerovou chorobou?

Alzheimercentrum Černošice hledá

PEČOVATELE 
A ZDRAVOTNÍ SESTRY

 
STAVEBNÍ - NESTAVEBNÍ POZEMKY
Znáte skutečný potenciál svého pozemku?

Díky našim 20letým 
zkušenostem v oboru, 

rádi přijímáme i ty
nejkomplikovanější

výzvy

umíme zhodnotit a profesionálně
připravit k prodeji.

 Pomůžeme vám k dosažení maximální
možné prodejní ceny pozemku!

 

Auditpozemku.cz

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

730 806 398

PROVĚŘÍME - OCENÍME - ODKOUPÍME 

Školní jídelna
Dobřichovice

přijme

VYUČENOU 
KUCHAŘKU

Praxe v oboru výhodou.

Zn.: Vařím ráda a s láskou.

Kontakt:
Jana Sochacká, tel. 739 210 345

in
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29. 8. 2020
start 11:00 | vstup 80 Kč
Zámek Dobřichovice 
a ostrov u kostela

Dobřichovické 
Vinařské 
Slavnosti

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

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

KVALITNÍ 
SERVIS

perfektní
předprodejní
příprava kolPŘIJĎTE SI K NÁM

PRO NOVÉ KOLO!
Máme i to, co je jinde vyprodané.

V  Hlásku jsme se stejně jako v  ostatních 
školách vypořádali s  jarním uzavřením. 
Už od 16. března jsme začali vyučovat přes 
aplikaci Teams. Díky naší skvělé IT ko-
legyni, která byla téměř 24 hodin denně 
online, jsme vše rychle nastavili, dětem 
jsme půjčili notebooky a tablety a pak už 
byl jen čas na to, jak zpestřit výuku a všem 
umožnit co nejčastější sociální kontakt.

Přes Teams děti prezentovaly nejrůz-
nější projekty, točily videa nebo jen tak 
chatovaly. Nezaměřovali jsme se pouze 
na výuku, ale učitelé s dětmi organizo-
vali i ranní kruhy, kde jsme hodně sdíle-
li to, jak se kdo cítí a co zažívá, pořádali 
jsme bojovky a  stopovačky v  okolních 
lesích po  připravených trasách (samo-
zřejmě každá rodina zvlášť, dle platných 
nařízení). Výuka se nám dařila i v ma-
teřské škole, kde probíhala online setká-
ní učitelek, rodičů a  dětí s  písničkami, 
básničkami a  společným povídáním. 
Děti pravidelně dostávaly domů pracov-

ní listy, básničky a tipy na tvoření. Dru-
žina s  dětmi na  dálku vařila a  tvořila. 
Rodičům jsme se snažili vyjít vstříc i vý-
raznou slevou na školném.

Způsob práce s Teams se nám natolik 
osvědčil, že si tuto aplikaci ponecháme 
nejen pro další možnou online výuku, 
ale i jako nástroj pro komunikaci v rám-
ci jednotlivých tříd ZŠ.

V době uzavření škol jsme opět podpo-
řili děti z  dětského domova a  mateřské 
školy v  Berouně, kde se starají o  han-
dicapované děti, a  to částkou 10  000 Kč 
na rukavice a hygienické potřeby.

Nyní máme za  sebou 5 týdnů letní 
školky a  družiny, letos bohužel pouze 
pro naše hláskovské děti. Od 2. 8. odjeli 
školáci na týden na hláskovský pobyto-
vý stanový tábor k Táboru. 

Ve školce i škole se pilně buduje, sna-
žíme se rozšířit prostory pro výuku 
a upravit obě zahrady tak, aby byly pro 
děti inspirací ke hře. Ve školce i ve ško-

le máme na  dvorku obrovské Člověče, 
nezlob se a  dámu. Školní zahrady jsme 
doplnili o lavičky a lavice na sezení, ma-
lování, odpočinek a  venkovní výuku. 
Všichni se už těší i na novou dílnu, kde 
mohou děti kutit podle libosti.

V duchu koronaviru proběhl i online zá-
pis do mateřské a základní školy. Předškol-
ní třída a první třída jsou plně obsazeny. 

Pro letošní školní rok máme díky roz-
šíření kapacity 2 volná místa v budoucí 
2.  třídě základní školy a  2 místa ve  vě-
kové skupině 3–4 roky v mateřské škole. 
V případě zájmu o schůzku prosím volej-
te na 777 568 562, Veronika Vaculovičová. 
Rádi vás přivítáme kdykoli od 17 srpna. 

Pokud se zajímáte o docházku  
do MŠ či ZŠ v roce 2021 a 2022,  
hlaste se prosím předem na e-mail:  
veronika.vaculovicova@skolyhlasek.cz.

Těšíme se na vás.
Veronika Vaculovičová, majitelka

— 
Hlásek se chystá na nový 
školní rok 2020/2021
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Jak velkou roli hraje hokej 
u vás doma? 
Absolutní. Se synem Vaší-
kem (brankář ročníku 2010) 
jezdíme po zápasech, man-
želka Míša je jejich vedoucí. 
Často řešíme, kolik nás bude 
na zápas, kdo je nemocný, kde 
koho vyzvednout, když rodiče 
nemůžou. V létě to opouštíme, 
ale na řadu přichází atletika, 
kterou dělá dcera Anežka.

Kudy vedla tvoje cesta 
k trénování dětí?
Když byly synovi Vašíkovi 
čtyři roky, vzal jsem ho ně-
kolikrát na veřejné bruslení 
do Černošic, aby si zkusil 
bruslit na kačenkách a poz-
ději na malých kanadách. 
Tam nás odchytil ředitel 
klubu Martin Jůzek a nalákal 
nás, ať to začneme zkoušet 

v náboru. Mě zároveň přive-
dl k B týmu mužů. Nejdřív 
jsem se jen koukal s čajem 
v ruce z bufetu, pak jsem za-
čal sem tam chodit pomáhat 
na led. A nakonec jsem si 
udělal trenérskou licenci.

Kdy jsi s hokejem  
začal ty sám?
Asi od šesti let jsem hrál 
za Neratovice, což byl velký 
černošický rival. Před vojnou 
jsem hrál za Mělník a Kra-
lupy. Po zranění páteře jsem 
na několik let musel přestal. 
Asi pět let jsem měl pauzu 
a pak jsem se k hokeji postup-
ně dostával s Vašíkem. 

Jak bys trenérským okem 
hodnotil sám sebe?
Hrozně! Nejhorší je, když 
jsme s dětmi celý den na ledě 

a kluci říkají: „Já už nemů-
žu.“ Odpovídám jim: „Takhle 
to nejde! Musíš tam nechat 
všechno!“ Když jsme pak od-
poledne s béčkem na zápase, 
přijedu na střídačku a tahám 
nohy jak v medu, vzpomenu 
si, co říkám dopoledne klu-
kům. Fakt bych chtěl přidat, 
ale nejde to! Jako hráč bych si 

dal kolikrát pohlavek. (smích)
 Zda se Michal Marc proboju-
je do finálové osmičky, bude 
jasné v průběhu října. Náš 
region má v anketě ještě jed-
no želízko v ohni – trenéra 
atletiky ASK Dipoli Tomáše 
Vodičku. Vše o anketě najde-
te na webu dikytrenere.cz.

(hb)

— 
Marc: Hokejem žijeme celá rodina
Šestý ročník ankety Díky, trenére zná svoji 
TOP 16. Probojoval se do ní i Michal Marc, 
otec dvou dětí a dobrovolný trenér malých 
hokejových tygrů ze zimního stadionu SK 
Černošice. Přihlásil ho kolega z práce.

Mladé dobřichovické volejbalistky se roz-
loučily se sezonou 2019/2020 stylově: medai-
lovými úspěchy na domácím turnaji. V kon-
kurenci 29 týmů ze zdejšího Sokola, Hořovic, 
Radotína a pražských Lvů vyhrály dvě ze tří 
kategorií a získaly pět z devíti medailí.

Zlato si pověsily na krk Andrea Nešporová 
a Bára Třísková mezi nejmladšími ve žlutém 
minivolejbale a  trio Kristýna Nešporová, 

Laura Vlčková a Lucie Pivokonská mezi nej-
staršími v modrém minivolejbale. V těchto 
kategoriích je na stupně vítězů doprovodily 
z třetího místa Karolína Hallmann s Natálií 
Meckovou a  trojice Eliška Benešová, Klára 
Poláková a  Eliška Petráková. Bez medaile 
nezůstaly domácí hráčky ani v  červeném 
minivolejbale, kde vybojovaly bronz Ema 
Moravcová s Magdalenou Hallmann.

Činily se i další týmy početného dobřicho-
vického zastoupení. Některé se loučily se 
svými kategoriemi před přechodem do vyš-
ších, jiné budou pokračovat ve stejné věkové 
skupině.

V příští sezoně nasadí dobřichovický Sokol 
týmy i  do  krajského přeboru a  pohárových 
soutěží mladších a starších žákyň. Dovednos-
ti a  souhru budou zdejší volejbalové naděje 
pilovat na  letním soustředění. Formu si pak 
poprvé vyzkouší 29. srpna na domácí antuce 
při turnaji v šestkovém volejbalu.
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Volejbalistky završily sezonu vítězstvím Rebels O.K. hledají  

další členy
„Chceš skákat přes švihadlo 
jako mistři světa? A být součás-
tí skvělé party? Přijď mezi nás,“ 
láká kluky a holky do svých řad 
ropeskippingový tým Rebels 
O.K. Nábor se koná ve středu 9., 
16. a 23. září od 15 do 16:30 v TJ 
Sokol Černošice. Šanci vyzkou-
šet si trénink má každý, kdo je 
fyzicky zdatný nebo by se rád 
zdokonalil v  ropeskippingo-
vých dovednostech a je mu mezi  
6 a 12 lety. Učit se bude od těch 
nejlepších. Rebels O.K. mají 
ve  svých řadách hned několik 
mistrů světa. Do konce září jsou 
tréninky zdarma. Kontakty na-
jdete na  webových stránkách  
rebelsok.cz.
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Po dlouhých čtyřech letech výstavby ote-
vřela v  Černošicích na  Vráži své brány 
nová veterinární klinika Jitřní. Naším 
cílem bylo vybudovat takové prostředí, 
kde se budou lidé a jejich zvířecí kama-
rádi cítit jako doma a zároveň se jim do-
stane profesionální pomoci a péče.

Klinika funguje od  1. května 2020 
a  nabízí široké spektrum služeb pro 
psy, kočky a drobné savce, počínaje zá-
kladním vyšetřením, čipováním či vak-
cinací až po RTG vyšetření nebo nejrůz-

nější zákroky pomocí elektrochirurgie 
(kastrace, odstraňování nádorů apod.) 
s  možností využití hospitalizačních 
boxů. Pro urychlení diagnostiky pak 
vyšetřujeme krev a další vzorky přímo 
u nás.

To ale není vše. Naše prostory jsou 
větší, než se zdá, a  naším dalším cílem 
je rozšířit kliniku o  druhou čekárnu, 
další ordinační místnost, ve  které bu-
dou přijímáni chlupatí pacienti přede-
vším na  chirurgické zákroky, dále pak 
stomatologický sál a  prostorný chirur-
gický sál. Počítáno je i  s  hospitalizační 
místností určenou pro pacienty po ope-
racích.

Doufáme, že se zde budete cítit dobře 
vy i vaši mazlíčci a rádi se k nám budete 
vracet. 

Vy pro radu a empatický přístup a vaši 
mazlíčci pro pohlazení a  něco dobrého 
na zub. MVDr. Petra Daňková

— 
Otevřela nová  
veterinární klinika

Ordinujeme každý všední den, 
v pondělí a ve středu 9:00–12:00 

a 15:00–19:00, v úterý a ve čtvrtek 
9:00–13:00, v pátek 9:00–12:00 

a 14:00–16:00.
V případě zájmu pište na e-mail: 

info@vetjitrni.cz nebo volejte na tel.: 
771 150 260. Další informace najdete 

na webu: www.vetjitrni.cz.
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Klatovy, založené Přemyslem Otaka-
rem II., leží asi čtyřicet kilometrů jižně 
od  Plzně. Z  dolního Poberouní se tam 
pohodlně dostanete po dálnici D5 i pří-
mým vlakovým spojem z Berouna. Rych-
líky Berounka jezdí po  dvou hodinách 
tam i nazpátek. Cesta trvá přibližně ho-
dinu a půl.

Katakomby patří k  nejnavštěvovaněj-
ším klatovským památkám, kompletní 
opravy se dočkaly před necelými deseti 
lety. Ze stavebního hlediska teď vypa-
dají tak, jak je jezuité před mnoha lety 
opustili.

Krypty pod jezuitským kostelem Ne-
poskvrněného početí Panny Marie a sv. 
Ignáce byly vybudovány jako součást 
kostela a gymnázia v letech 1656 až 1676. 
Staly se pohřebištěm členů jezuitské-
ho řádu a jeho dobrodinců z řad místní 
šlechty, měšťanů a vojska. První zemře-
lí se do  katakomb ukládali ještě před 
dokončením stavby od  počátku 70.  let 
17. století. Až do roku 1783 v nich spoči-
nulo na 200 těl. V roce 1784 však Josef II. 
pohřbívání v kryptách zakázal. 

Důmyslný ventilační systém se podílel 
na  procesu přirozené mumifikace. Za-
čátkem 20. století však byl poškozen, což 
zapříčinilo rozpad 140 mumifikovaných 
těl. V  minulých letech byly katakomby 
včetně ventilačního systému obnoveny, 
nyní je tu posledních 38 mumií. Kromě 
toho je v  objektu poblíž náměstí Míru 
k vidění také interaktivní expozice, při-
bližující návštěvníkům příběh barok-
ních jezuitských Klatov. 

Rozhled i kus lékárenství
Z podzemí vede cesta do výšin, můžete vy-
stoupat na 81 metrů vysokou Černou věž, 
jež stojí hned vedle renesanční radnice. Do-
minanta města je dílem Antonia de Sally,  
postavili ji v  letech 1547 až 1557 z  neo-
mítnutých tesaných kvádrů. Na  ochoz 
v pátém patře vede 226 schodů. Odměnou 
za  namáhavý výstup je krásný výhled 
na okolí, za jasného počasí i na vzdálené 

šumavské vrchy. Kousek od  Černé věže 
stojí jezuitský kostel Neposkvrněného po-
četí, rovněž kompletně zrekonstruovaný, 
který bývá označován za klenot barokní-
ho umění západních Čech.

A  ještě jednu památku si nenechte 
na náměstí ujít: barokní lékárnu U Bílé-
ho jednorožce. Tato jedinečná expozice 
mapuje vývoj lékárenství od  roku 1776 
až do  1966, kdy svou činnost ukončila. 
Interiér a zařízení, z velké části s prvky 
kuriozit, pocházejí převážně z 18. století.

Bude-li vám přát počasí, výlet si zpest-
řete plavbou na lodičce nebo šlapadlech 
na  jezírku v  Mercardinových sadech. 
Půjčovné bývá zdarma.

Dobrou chuť a na zdraví!
V samotných Klatovech sice najdete mno-
ho restaurací, doporučujeme ale dojít 
na oběd do vísky Bezděkov vzdálené šest 
kilometrů. Nachází se tam totiž unikátní 
Bezděkovský pivovar. Z Klatov se k němu 
dostanete po  modré turistické značce, 
takzvané Svatojakubské cestě, která 
vede povětšinou kolem řeky Úhlavy.

Vaření piva v  Bezděkově má dlouhou 
tradici sahající až do  18. století. Původní 
knížecí pivovar a  lihovar byl v  majetku 
barona Korba z  Weidenheimu, vlastníka 
místního zámku. Po znárodnění komunis-
ty v roce 1950 byl uzavřen. S jeho obnovou 
začal před lety Radek Kollross. Zlatavý 
mok tu znovu vaří od srpna 2014. Čím je 
pivovarská restaurace výjimečná? Nachá-
zí se v  rozlehlých sklepních prostorách, 
s  kapacitou až 300 osob. Připadáte si tu 
trochu jako v  jeskyni či ve  skalních sou-
těskách. Nechybí ani studánka s rybička-
mi. Výhodou příjemné tečky výletu je, že 
zpátky do Klatov se můžete svézt vlakem 
nebo autobusem. Pavla Nováčková

— 

Katakomby ukrývají  
38 mumifikovaných těl
Nejen kvůli návštěvě věhlasných a tajemných 
katakomb, kde odpočívají mumifikovaná těla 
zemřelých, stojí za to vydat se na výlet do Klatov,  
jedné z bran Šumavy.

Otevírací doba katakomb
květen–září: 9:00–18:00
říjen–duben: všední dny: 11:00–16:30
víkendy a svátky: 9:00–17:00

Bezděkovský pivovar
Po 11–15 Út–čt 11–21
Pá–so 11–23 Ne 11–20

Foto Pavla Nováčková
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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 24. srpna 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 400 Kč v knihkupectví LeAmos, Řevnice.

Vylosovanými luštitelkami křížovky z červencového vydání se staly:
1. Knoblochová Gabriela, Liteň, vyhrává 5x vstup do bazénu; 2. Štréblová Zlata, Dobřichovice, vyhrává 3x vstup do bazénu;
3. Štádlerová Libuše, Praha 4, vyhrává 1x vstup do bazénu Radotín.
Cenu věnoval bazén Radotín.

Správná tajenka z minulého čísla: Bazén Radotín, masáže a bistro
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 8/2020, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Knihkupectví LeAmos, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48, Řevnice
Otevírací doba: PO-PÁ 8:30-17:00    SO 8:30-11:30
www.knihyrevnice.cz

nakupujte knihy

LEVNĚJI
on-line
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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!


