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Diskuse o přestavbě areálu v Řevnicích
Příprava nového územního
plánu v Řevnicích se zadrhla na sporu o území bývalé
betonárky mezi nádražím
a Berounkou. Zastupitelé by
do budoucna rádi umožnili
transformaci průmyslového
areálu na smíšené území.
Na něm by vedle občanské
vybavenosti, obchodů, kanceláří a služeb mohlo vzniknout
i šedesát bytů. Část řevnické
veřejnosti to odmítá a o bytové výstavbě na tomto území

vyvolala referendum. Studie
ateliéru Monom, představená
v řevnickém Meandru, vychází z parametrů, které navrhli
zastupitelé. Řevnice by díky
nové výstavbě získaly veřejné parkoviště u trati pro sto
aut, přístup k řece od nádraží
a protipovodňovou ochranu
území.
Videozáznam z prezentace studie můžete zhlédnout
na webu iDOBNET.cz v rubrice Videa.

Foto archiv Řevnické desky
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Řevničtí sokolové si letos připomenou
jubilejních 90 let od svého vzniku. A rekonstruují. Aktuálně začali s opravou
střechy své tělocvičny a kina, která už to
opravdu potřebovala.
„V loňském roce prošla budova rekonstrukcí zázemí, kotelny a výměnou oken
v hodnotě 6,5 milionu korun. Teď se
o pozornost přihlásila střecha,“ uvedla
manažerka organizace Monika Vaňková
s tím, že při deštivém počasí se začaly
objevovat mokré mapy na půdě a později
voda prosakovala i do interiéru.
Od Ministerstva školství získali sokolové dotaci 4,2 milionu korun. S povinnou finanční spoluúčastí bude v rámci
opravy střechy provedena přístavba,
která v budoucnu umožní využití půdních prostor s výhledem na Berounku.
Do řevnické sokolovny chodí cvičit

Pod palbou hloubkařů je název přednášky, kterou povede PhDr. Filip Vojtášek.
Uskuteční se v úterý 6. října od 19 hodin
v černošickém Club Kině.
Odborník promluví o útocích takzvaných hloubkařů či kotlářů nejen na Černošice samotné, ale i na blízké okolí.
Americké a ojediněle také britské stíhací letouny útočily v posledních měsících druhé světové války jako hloubkaři na rozličné pozemní cíle v českých
zemích, nejčastěji na lokomotivy, ale
také na letiště, železniční vagony, mosty
a další. Smyslem těchto akcí bylo všemi
dostupnými prostředky narušit dopravní infrastrukturu v nepřátelském týlu,
v té době plně funkční, a ztížit přesun
vojska, výzbroje a zásob na frontu.

Sokolové opravují střechu tělocvičny

sportovci všech kategorií: muži, ženy
i děti. TJ Sokol Řevnice a jeho nájemci
nabízejí celkem 33 různých hodin cvičení a sportů.

O útocích na vlaky
pohovoří autor knihy

—

Kraj bezplatně testuje
seniory na covid-19

Foto Petra Stehlíková

Lidé v celé České republice si připomněli patrona českého
národa svatého Václava. Koncert na jeho počest se v neděli
27. září konal také v dobřichovické kapli sv. Judy Tadeáše.
Pod vedením Františka Běhounka vystoupil vokálně-instrumentální soubor Ludus musicus.

Od pondělí 21. září se ve Středočeském kraji mohou senioři nechat v krajských nemocnicích bezplatně otestovat při podezření na onemocnění koronavirem, a to z vlastního rozhodnutí.
„Testovat bez toho, že by potřebovali žádanku od hygieny nebo
od praktického lékaře, se mohou lidé 65+ s bydlištěm na území
Středočeského kraje. Testování se provádí na samostatných odběrových místech v oblastních nemocnicích, která jsou určena
pouze pro seniory,“ řekla hejtmanka a předsedkyně Bezpečnostní rady kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).
Zájemci z řad seniorů o bezplatný tzv. „rapid“ test z kapky
krve se na něj budou moci objednat telefonicky, a to na odběrových místech krajských nemocnic v Benešově (telefon
702 153 653), Mladé Boleslavi (603 376 261), Kladně (602 432 653),
Kolíně (321 756 591) a Příbrami (725 403 919). Pro seniory jsou
místa otevřena od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin.

dobnet

10/2020

4 — ZPRÁVY Z DOLNÍ BEROUNKY

—

Výtvarnou soutěž inspiruje
cestovatel
Středočeský kraj společně s Galerií Středočeského kraje (GASK)
vyhlásil třetí ročník výtvarné soutěže pro žáky základních
a základních uměleckých škol. Zapojit se mohou také odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
Letošní soutěž Objevujte svět s Jiřím Hanzelkou je motivována významným životním jubileem velké osobnosti, spisovatele, cestovatele, fotografa, scenáristy, filmového producenta,
režiséra a novináře Ing. Jiřího Hanzelky. Sté výročí jeho narození si připomeneme letos v prosinci.
Plošné práce, fotografie a videa lze posílat do 6. listopadu.
Vyhodnocení proběhne do 20. listopadu a slavnostní vyhlášení
15. prosince 2020. Výherci se mohou těšit na hodnotné ceny.

Foto Tomáš Marek

Na jaře se to kvůli pandemii nepodařilo, na podzim naštěstí
ano. Dlouho očekávaná skupina naplno rozezvučela halu Věry
Čáslavské v Černošicích! Čechomor, stálice české hudební scény, držitel řady ocenění, mimo jiné ceny Anděl České hudební
akademie, Českého lva za hudbu k filmu Rok ďábla a Křišťálového glóbu z MFF Karlovy Vary, vystoupil v pátek 25. září.

—

—

S novým školním rokem začalo v Hlásné Třebani budování nového chodníku ke hřbitovu. Do pohybu se
dala i výstavba očekávaného dětského hřiště.
Firma, která zvítězila ve výběrovém řízení, je připravena zahájit práce na novém chodníku od prodejny
COOP ke hřbitovu. „Začne se zemními pracemi a pokládkou dešťové kanalizace. Postupovat se bude tak,
aby vjezdy a přístupy k domům zůstaly zachovány
a omezení byla co nejmenší,“ uvedl starosta s tím, že se
pracuje už i na dětském hřišti v ulici Na Zahrádkách.
Hřiště pro menší děti bude hotové do konce září.
Druhá fáze projektu, workoutové hřiště pro starší děti,
by měla být dokončena během října. Pak bude zbývat
ještě osazení hřiště zelení.

Benefiční odpoledne nazvané Divadlo sobě se konalo 19. září v dobřichovickém parku. Během akce
vystoupilo 85 účastníků, mezi
nimi tři kapely, dvě skupiny děvčat
z Tanečního studia Dobřichovice,
Julia Šupíková ze SVČ Dobřichovický domek, Rebels O.K., absolventi
ze ZŠ a ZUŠ Dobřichovice a vzdušný akrobat z JojoGymu. Akce měla
upozornit na sbírku, jejíž výtěžek
bude využit na výstavbu/vybavení
sálu v nově budované radnici v Dobřichovicích. K 29. září již bylo vybráno 140 046 Kč.

V Hlásné staví chodník a hřiště

Důležité informace o koronaviru
Středočeský kraj zřídil novou bezplatnou telefonní
linku 800 710 710. Dozvíte se na ní všechny informace k opatřením vydaným v našem kraji v souvislosti
s koronavirem.
Linka je v provozu do odvolání. Volat na ni můžete
v pracovních dnech od 8 do 16 hodin. Aktuální informace sledujte na webu kr-stredocesky.cz/web/urad
a na webu vaší obce.

INSTALATÉRSKÉ
A TOPENÁŘSKÉ
PRÁCE

Chcete se více ponořit do dění v našem regionu? Posilněte náš redakční tým!
Budete zpracovávat vlastní i převzatá témata. Měli byste umět komunikovat, rádi
pracovat s textem, ovládat češtinu a mít stylistické dovednosti.
S námi poznáte svůj domov a jeho okolí. Rozvinete svoje schopnosti
a rozhodně se nebudete nudit. Částečný úvazek je vhodný například
pro studenty nebo maminky na mateřské dovolené.
Pár řádek o sobě, prosím, pošlete na e-mail sefredaktor@dobnet.cz
s předmětem REDAKTOR/KA.

VOLNÉ
MÍSTO

INSTALACE,
REKONSTRUKCE
A OPRAVY

Jsme třída menšího kolektivu s převahou
kluků. Těšíme se na nové spolužáky (prima
holky i kluky). Nejlepší bude, když se
na nás přijdeš rovnou podívat!

MATERIÁLY: PLAST, MĚĎ

V případě zájmu pište na e-mail:
veronika.vaculovicova@skolyhlasek.cz

 608 300 512

 777 568 562

www.idobnet.cz

Děkujeme
za jakoukoliv částku!

PR AC UJTE V NAŠ E M T Ý M U

Do naší třídy Háďat
hledáme spolužačku
nebo spolužáka. (2.třída)

e-mail: black.dan@seznam.cz

Dr. Radka Alexy
770 105 175
alexy@svcdodo.cz

Redaktor měsíčníku DOBNET a zpravodajského webu iDOBNET.cz

DANIEL ČERNÝ
LITEŇ

Příspěvky lze posílat
na transparentní účet
č. 2019777775/5500.

www.skolyhlasek.cz

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

JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou
unikátní celkové ochrany.
CSc COMPUTER SERVICES s. r. o.
Brunšov č. p. 508, 252 31 Všenory
Tel.: 602 208 708 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz
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Benefice podpořila sbírku na divadlo
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Předávání zemědělského
hospodářství nové generaci v Chodouni
Rodina Stehlíkova sedlačí v Chodouni
již více než čtyři století. Farma Stehlík
v současnosti hospodaří celkem na 280
hektarech. Nynější provoz hospodářství
obnovil v devadesátých letech Ing. Josef
Stehlík v rámci zemědělských restitucí.
Statek teď přebírá jeho nejstarší syn
Jan Stehlík, který má svoji šedesátihektarovou farmu. Postupně rozvíjí vlastní
výrobní aktivity, včetně chovu dojnic
a výroby mléka, a to v režimu ekologického hospodaření. Proto se také v roce
2018 zapojil do projektu Mladý začínající
zemědělec, což je program podpory venkova Ministerstva zemědělství ČR, a také
do vyhlášených projektů MAS Karlštejnsko, jmenovitě podpory investic do zemědělského podnikání. V jejím rámci si Jan
Stehlík pořídil novou zemědělskou techniku, potřebnou pro chod farmy. Konkrétně míchací krmný vůz pro krmení stáda

dojnic (v současné době chová dvacet dva
kusů a dále bude rozšiřovat přebíráním
stáda od svého otce) a čelní nakladač
na traktor Claas s příslušenstvím. Tvoří

ho hydraulická lopata, vidle na balíky
a zametač. Ten bude kromě úklidu farmy
sloužit i na výpomoc při údržbě obecních
komunikací v obci Chodouň, s níž má
mladý sedlák smlouvu o spolupráci.
Farma Stehlík se po celou dobu své
obnovené činnosti po roce 1989 snaží
zapojit také do obecního života. Svědčí

Rodinná farma Chodouň | mléčné výrobky, kváskový chléb | www.farmastehlik.cz

o tom další aktivity, například pořádání
farmářských tržnic nebo organizování
příměstských táborů během prázdnin.
Farma ve své minimlékárně zpracovává
vlastní mléko a produkty z něj prodává
přímo na statku. Tuto oblast má na starost dcera Josefa Stehlíka Markéta, která se vedle provozu mlékárny zaměřuje
na agroubytování a rekreaci na venkově.
Na farmě v Chodouni kladou velký důraz na přímý prodej produktů ze dvora.
Zákazník tu vedle syrového mléka z automatu zakoupí také mléčné výrobky, jako
je máslo, jogurty, tvaroh nebo jogurtové
nápoje, ale také například za studena lisovaný řepkový olej, konzumní brambory, obilí, a nesmíme zapomenout rovněž
na prodej domácích vajec a medu. Ani rodiny s dětmi nepřijdou zkrátka, k vidění je
na farmě téměř vše, od malých telátek přes
slepice, kachny až po poníky a velké koně.
Využijte příležitosti krásných podzimních dnů a farmu rodiny Stehlíků v Chodouni navštivte. Jste srdečně zváni.

PÉČE O ZELEŇ

▸ stříhání živých plotů
▸ sekání trávy
▸ řez ovocných stromů
▸ výsadba nových stromů

M

▸ zdravotní, bezpečnostní
a redukční řezy
▸ kácení se zachytáváním do lana
▸ spolupráce s arboristou
certifikovaným ETW

AN

IN TR

EE

KÁCENÍ STROMŮ

MAN IN TREE
T: 739 544 487
David Novák, Svinaře
mit.novak@seznam.cz
mitnovak

ORDINAČNÍ DOBA
9:00–13:00 a 15:00–19:00
ÚTERÝ 9:00–13:00
STŘEDA 9:00–12:00 a 15:00–19:00
ČTVRTEK 9:00–13:00
PÁTEK 9:00–12:00 a 14:00–16:00
SOBOTA po předchozí dohodě
NEDĚLE ZAVŘENO

PONDĚLÍ

info@vetjitrni.cz

771 150 260

Červánková 2280, Černošice

www.vetjitrni.cz
dobnet
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Farmy v okolí nabízejí
čerstvé potraviny
Jídlo je velmi důležitá součást našeho života. Řešíme ho
stále: co budeme vařit, co nakoupit, kam na nákup dojet.
A co takhle na farmu? V našem blízkém okolí je devět
soukromých farem, kde pořídíte čerstvé maso, mléko, vejce,
sýry, další mléčné a masné výrobky a také domácí oleje
z lisovny. Stačí si jen vybrat, nabídka je opravdu pestrá.
Pro milovníky sýrů a jiných mléčných
výrobků tu fungují hned tři farmy: Farma Homolka v Bělči u Litně, Farma Klínec a Farma Stehlík v Chodouni. Všechny chovají vlastní skot nebo kozy, jejichž
mléko zpracovávají.

Výrobky z mléka

Na Farmě Homolka koupíte mnoho druhů mléčných výrobků: pasterizované
i zakysané mléko, jogurtová mléka, tvaroh, bílé i ochucené jogurty, sýry pařené,
čerstvé, balkán, několik druhů zrajících
sýrů i mozzarellu. Kromě toho si můžete
v mlékomatu načepovat čerstvé nepasterizované mléko do vlastních lahví, lahve
prodávají také na místě.
„Naše farma funguje od dob restituce.
Zabývá se chovem mléčného skotu, produkce mléka byla dodávána do mlékáren. Asi od roku 2012 jsme začali mléko
částečně zpracovávat na mléčné výrobky
a od roku 2015 zpracováváme veškerou
svou mléčnou produkci,“ říká Magda Homolová. Podle ní patří mezi nejoblíbenější pařený sýr provázky a tučný tvaroh.
„V minulých letech jsme za oba výrobky
získali ocenění regionální potravina,“ dodává paní Homolová. K dostání jsou přímo
na farmě a v mnoha místních obchodech
včetně Coopu a také na e-shopu kosik.cz.
Více než dvacet let se věnují hospoda-

Farma Homolka
www.idobnet.cz

Velkostatek Tetín
ření také na Farmě Stehlík v Chodouni,
kde býval statek již od roku 1630. Nyní
rodina hospodaří na 285 hektarech
půdy, pěstuje obilniny, kukuřici, slunečnice a brambory a chová 50 dojnic obou
našich nejrozšířenějších plemen: české
strakaté a holštýnské a jejich kříženek.
Farma prodává čerstvě nadojené
mléko bez konzervantů, voňavé máslo,
tvaroh plný bílkovin a mnoho dalších
výrobků. Kromě toho také domácí kváskový chléb od paní Moniky Čadkové.
„K práci přistupujeme s láskou a snažíme se dělat věci tak, jak nejlépe dovedeme. Zkrátka naší farmou žijeme. Pojďte
se o tom přesvědčit a zavítejte k nám,“
zve chodouňská farma všechny zájemce.

Farma Chodouň

Maso různých druhů

Co může být lepšího než čerstvé domácí maso? Nabídka tohoto sortimentu
je v našem regionu také velmi bohatá.
Maso produkuje farma Kukburg Vonoklasy, Farma Trněný Újezd, Vaše farma, Farma Kopanina, Velkostatek Tetín
a Farma Svinaře. Můžete si pochutnat
na drůbežím, hovězím, vepřovém i jehněčím masu a také na zvěřině.
Na čerstvost si rozhodně potrpí farma
Kukburg, kterou ve Vonoklasech založila
v roce 2010 rodina Sittlerových. „Název
odkazuje na původně rakouský původ
majitelů, kteří se do Česka před lety přestěhovali. Nyní ho používáme s dodatkem Kukburg – Farm to table, abychom
podtrhli koncept, který zákazníkům nabízíme, tedy jídlo přímo z farmy na jejich
stůl. Nejsme jen farma, sami si pěstujeme veškeré krmení pro zvířata, chováme je, provozujeme vlastní šetrná jatka,
maso porcujeme i balíme a ve finále buď
rozvážíme, nebo připravujeme v profesionální kuchyni,“ sdělil Matyáš Vejskal.
Kukburg nabízí hovězí a jehněčí maso,
které v obchodě nenajdete. „Hovězí zraje
v suchu po dobu 21 dní, takže je naprosto
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Kukburg Vonoklasy
křehké a šťavnaté, kvůli nižšímu obsahu
tuku podobné zvěřině. A skopové maso
ze skudde ovcí má velmi jemnou chuť,
kterou milují i zatvrzelí odpůrci skopového,“ uvedl pan Vejskal. Zákazníci
si během léta oblíbili steaky z grilovací
nabídky, domácí klobásky, vyzrálou vysokou roštěnou a burger set.
Z ciziny, konkrétně z Kanady, pochází
také majitel rodinné firmy Velkostatek
Tetín Matthew Duras. Ten získal zdevastovaný statek v restituci a poprvé přijel
do tehdejšího Československa roku 1991.
„Byl jsem mladý, říkal jsem si, že není
kam spěchat a třeba se to nakonec povede dát do pořádku. Bral jsem to jako
životní výzvu,“ vypráví Matthew Duras.
Tehdy začínal s šesti kusy skotu plemene aberdeen angus. „Nakonec jsme situaci vyřešili tak, že jsme krávy pustili
na pastvu. Jsou venku celý rok a jejich
zdraví to velmi prospívá.“
Dnes je na farmě sto padesát kusů
dobytka, část jde vždy na chov a část
na maso. Přímo na zámku Tetín se
ve Farm shopu prodávají steaky, kližka,
žebra či mleté hovězí, a dokonce i zvěři-

na. Chuť vyzrálého hovězího s jemným
mramorováním si od 28. listopadu budete moci vyzkoušet také na tetínských
farmářských trzích. „Kousek odtud
na Koledníku máme na krásném místě
stodolu. V rozsáhlém areálu budou prodávat lokální výrobci a pěstitelé svoje
zboží, nebude chybět živá muzika a samozřejmě gril se skvělým hovězím.“
Na Farmě Svinaře, která byla založena před pěti lety, se zaměřují hlavně
na drůbež (pomalu rostoucí selská kuřata, slepice, husy a kachny) a čerstvá
vejce z volného chovu. Dále mají v nabídce mléčné výrobky, med, víno, kávu,
mouku, džemy, zeleninové pomazánky,
paštiky, slovenské a tyrolské klobásy,
špeky a sýry, které jsou k dostání mimo
jiné v obchodě na náměstí v Řevnicích.
Skot, vepře a kuřata chovají rovněž
na farmách v Zadní Kopanině a v Trněném Újezdě, tady navíc koupíte skopové a jehněčí maso. A pokud máte chuť
na hotové uzenářské speciality, klobásy
a šunky z masa z prověřených českých
chovů, poptejte se na Vaší farmě v Černošicích.

Kukburg

Kde najdete
Kde najdete
farmy?
farmy?
Farma Homolka

(mléko a mléčné výrobky)
FARMAHOMOLKA.CZ  Běleč, Liteň

Farma Klínec

(mléko a mléčné výrobky)
FARMAKLINEC.CZ

Klínec

Farma Chodouň

(mléko a mléčné výrobky, chléb)
FARMASTEHLIK.CZ
Chodouň

Kukburg Vonoklasy
(hovězí maso)
FARMTOTABLE.CZ

Vonoklasy

Farma Svinaře

(vejce, drůbež)
FARMA SVINAŘE

Svinaře

Farma Trněný Újezd
(skot, prasata, drůbež)
HOLOVSKY.EU

Trněný Újezd

Velkostatek Tetín

(hovězí maso, zvěřina)
VELKOSTATEKTETIN.CZ

Tetín

Vaše farma

(masné výrobky)
VASE-FARMA.CZ

Černošice

Farma Kopanina

(skot, prasata, drůbež)
FARMAKOPANINA.CZ

Z. Kopanina

Třebaňské oleje
Kukburg

(oleje)
VPRESU.CZ

Zadní Třebaň

dobnet
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Domácí oleje z lisovny
Nakonec tu pro vás máme něco úplně jiného: domácí
rostlinné oleje z hořčice, konopí, modrého máku
a ostropestřce. Tyto zdravé tuky vyrábí Ondřej Balatka
v lisovně v Zadní Třebani.
Kdy a proč jste se rozhodl založit
firmu na výrobu olejů?
Naši malou rodinnou lisovnu jsme s přítelkyní rozjeli letos na jaře. Po kolapsu
organismu jsem se dostal do nemocnice,
kde mi řekli jasnou diagnózu: genetická
porucha zpracování živočišných tuků,
jež se projevila až při dlouhodobém nedodržování zdravého životního stylu.
Stál jsem před poměrně zásadní životní volbou a rozhodl jsem se vzít věci
do vlastních rukou. Bylo nutné začít hlídat množství a původ tuků, které sním.
Výrazně jsem musel omezit ty živočišné
a nahradit je rostlinnými. Pátral jsem
po těch za studena lisovaných kvůli jejich výživovým hodnotám. Zkoumal
jsem trh a zkoušel různé oleje. Až jsem se
nakonec rozhodl, že si je začnu lisovat.

Vše si tedy vyrábíte sám?
Ano. Všechny oleje, mouky, proteiny
a pokrutiny, které nabízíme, jsou naší
vlastní výroby, zdrojem semínek výhradně čeští zemědělci. U lisu stojím já
sám osobně. Lisovnu jsem vytvořil dole
ve sklepě domu, kde v Zadní Třebani už
řadu let žiji. Techniku lisování semínek
a jejich zpracování jsem se naučil sám,
metodou pokus omyl. Nejednou jsem to
chtěl vzdát. Dnes už zvládnu za den nalisovat i 300 kilo suroviny. Olej čistíme
přirozenou sedimentací, tedy necháme
ho nějakou dobu stát ve velkých nerezových nádobách, aby si sedly zbylé pev-

né části semen, které se do oleje dostaly.
Pak ho stáčíme do lahví.

Doporučujeme recept:

Třebaňské oleje

Salát z černé čočky

• Saláty z černé čočky beluga jsou
výborným tipem na rychlé a snadné
večeře či lehké obědy. Černou čočku
beluga propláchněte a uvařte ve vodě
zhruba v poměru 1:3. Jakmile je hotová,
vmíchejte lžíci až dvě oleje z ostropestřce.
Na pánvi osmahněte cuketu a mrkev
(vyzkoušejte na to olej z tmavé
hořčice), a až zelenina
změkne, rychle
přidejte tresku.
Čočku smíchejte
se zeleninou
a s treskou,
posypte
čerstvou jarní
cibulkou. Pokrm
si můžete
vylepšit salátem
ze zahrádky
s medovo-hořčičnou zálivkou
(2 lžíce oleje z tmavé
hořčice + lžíce citronové
šťávy + lžíce medu). Nebudete litovat!

Jaké používáte suroviny?
Lisujeme z tradičních českých semínek
modrého máku, ostropestřce mariánského, konopí setého a tmavé sareptské
hořčice. Všechno jsou to sice netradiční
oleje, ale tyto plodiny se u nás historicky

pěstovaly a pěstují. Český modrý mák
je nejlepší na světě. V běžném obchodě
na něj dnes narazíte jen těžko. Často se
míchá kvůli tlaku na cenu s dováženým
mákem a kvalita je rázem úplně někde
jinde. My všechny své dodavatele známe osobně a záleží nám na vzájemných
dobrých vztazích. Na začátku podnikání jsem si jasně řekl, že v kvalitě
nebudu dělat kompromisy, a toho
se i nadále držím. Kvalita oleje
je totiž přímo úměrná kvalitě
semínek.

Co je v tomto oboru
nejtěžší?
Dobrá otázka. Na začátku jsem
si myslel, že nejtěžší je vlastní
podnikání vymyslet. Pak to vypadalo, že se nikdy nenaučím lisovat
tak, aby výtěžnost semínek za tu dřinu
stála. Potom zase, že nesplním náročné hygienické předpisy nebo se nikdy
nezorientuji v účetnictví. Nakonec ale
musím říct, že nejtěžší je vlastní cesta
k zákazníkovi a jeho edukace. Snažíme
se vysvětlovat, že je dobré se zamyslet
nad tím, co jíme, jak vaříme a že vařit se
dá nejen zdravě, ale i chutně.

inzerce

ZAKÁZKOVÉ CUKRÁŘSTVÍ
A PEKAŘSTVÍ

Bio obchod
s kavárnou v Řevnicích

Pečeme výhradně z BIO mouky,
bez umělých aromat, barviv
a ztužených rostlinných tuků.
• dorty a dezerty na zakázku
• volný prodej čerstvého pečiva v sobotu
od 8 do 11 hodin
• speciální akce na zvláštní
příležitosti – Vánoce, Silvestr,
Velikonoce...

www.idobnet.cz

Nádražní 401
Liteň 267 27
anna@buchalova.name
+420 730 152 480
Výrobna Anna
vyrobna_anna

 bio maso každou středu – objednáme,
co potřebujete
 objednávky bio zeleniny
 denně obědy z bio surovin (bez masa)
po – pá 9:00 – 17:00 hod.
Komenského 1100, 252 30 Řevnice
www.biorevnice.cz

@biorevnice
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Vše děláme poctivě a s láskou
Představte si život na farmě. Všude kolem vás je
příroda, zvířata a také mnoho každodenní práce. To již
nějakou dobu zažívá Alena Trachtová se svou rodinou
v Klínci. Dříve bydlela v Praze, ale nakonec se usadila
na venkově a obnovila dlouholetou tradici farmy.
Farma v Klínci vznikla už v roce 1796, ale
ve 20. století byla dlouho neudržovaná.
Nyní to tu však vypadá úplně jinak. Rodina hospodaří na 25 hektarech pozemků,
chová kozy a skot a vyrábí vlastní dobroty. A nejen to, farma je volně přístupná veřejnosti, a tak si ji oblíbily zvláště rodiny
s dětmi, které chtějí alespoň na chvíli nakouknout do venkovského života.

Kdy jste založili farmu v Klínci?
Je to už téměř šest let, kdy jsme bývalé hospodářství v Klínci našli. Po letech neužívání bylo v žalostném stavu, ale představivost
nám říkala, abychom se nebáli a šli do toho.
A dobře jsme udělali. Po pěti letech farmaření, opravování a upravování můžeme
říci, že jsme ušli velký kus cesty a vybudovali něco, co všichni příchozí hosté chválí,
a to nás moc těší. Tím ale nekončíme, máme
spoustu nápadů, jak farmu ještě vylepšit.

Farma je tedy rodinný podnik.
Kolik lidí u vás pracuje?
Vzhledem k tomu, že máme poměrně
široký záběr aktivit, nejen samotné hospodaření, zaměstnáváme už kolem deseti lidí. Někteří jsou s námi téměř denně,
jiní jsou nárazoví brigádníci.

Jaká zvířata chováte
a kolik jich na farmě žije?
Dá se říci, že u nás najdete všechna tradiční
hospodářská zvířata, od králíků a drůbe-

KOZOLUPY

zahájila
podzimní
prodej
nabízíme:

• ovocné stromky, aronie
• angrešty, rybízy,
• ořechy, lísky
• sloupové jabloně, třešně
• okrasné stromy a keře
Kozolupy 81, 268 18 Karlštejn
tel.: 734 448 910

Nabízíte ještě něco jiného?
Ano, nabízíme toho hodně. Hospodaříme
takzvaně s otevřenými vraty. Kdokoliv se
může přijít podívat, jak to u nás vypadá
a jaká zvířata chováme, do již zmíněné
minizoo. Vzhledem k tomu, že prostory
farmy jsou skutečně rozsáhlé a součástí
je i hospůdka s velkým společenským
sálem, pořádáme spoustu akcí, hlavně
pro rodiče s dětmi. Teď se nám například
blíží oblíbená Dýňová slavnost, drakiáda nebo akce Poznej farmu zblízka. Pravidelně se u nás konají nedělní jarmarky, kde se vždy sejde mnoho zajímavých
prodejců. Také nás často vyhledávají zájemci o svatby a další soukromé oslavy.
V létě organizujeme zážitkový program
„na den či dva farmářem“, ten se těší velké oblibě u dětí i dospělých. Máme za sebou první ročník příměstských táborů

a na podzim se chystáme otevřít kroužky
nejen pro děti. A nesmíme zapomenout
na komentované prohlídky farmy pro
školky, školy a další dětské skupiny.

Dá se říci, jaký váš produkt je
v současné době mezi zákazníky
nejoblíbenější?
Asi se to úplně určit nedá. Jak se říká: sto
lidí, sto chutí. Každý z našich zákazníků
má nějaký oblíbený produkt, ale protože portfolio našich výrobků je už docela
široké, věříme, že uspokojíme všechny
chutě. Abychom nezapomněli, chuťové
buňky uspokojujeme i v naší restauraci,
která se nachází v těsné blízkosti farmy
a kde vaříme převážně z produktů farmy.

Proč myslíte, že lidé vaši farmu
vyhledávají?
Protože nás tady mohou kdykoliv potkat
a popovídat si s námi. Nejsme anonymní,
vidí lidi, kteří za vším stojí. Rádi jim ukážeme zázemí, kam se normálně z bezpečnostních důvodů nesmí. Vědí, s jakou láskou se o zvířata staráme a že u nás prožijí
skutečně kvalitní život bez stresu. Vždyť
tady každá kráva i koza má své jméno.
A v neposlední řadě vnímají, že vše děláme
poctivě a s láskou. Před rokem jsme prošli
bio certifikací a k půdě, která nás živí, se
chováme šetrně jako málokdo. A věříme,
že to je znát i na kvalitě našich produktů.

FIRMA DRŮBEŽ
NABÍZÍME

Téma připravila: Lucie Hochmalová

Máme pro Vás »nejen«
SÝRY OD KARLŠTEJNA

v říjnu a listopadu

VYKRMENÉ KRŮTY
A KROCANY

MLÉKO – pasterizované i čerstvé

Živé – pouze Libečov

Chlazené, opracované
Chrustenice 128
POUZE NA OBJEDNÁVKU

Jiří Dvorský
 311 672 358
Zuzana Prečanová
 605 805 223

Kompletní sortiment
v obchůdku na farmě
Květnové revoluce 202
Běleč u Litně
po-pá 8-18 hod
so-ne 8-12 hod
731 839 659
www.syryodkarlstejna.cz

– mlékomat, kysané i ochucené,
jogurty

SÝRY – zrající, pařené, čerstvé,
přírodní i ochucené
balkánský sýr
TUČNÝ TVAROH

(oceněný pečetí Regionální středočeská potravina)
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OVOCNÁ
A OKRASNÁ
ŠKOLKA

že po kozy, ovce a skot. Právě kozy a krávy
jsou pro nás stěžejní, jejich mléko zpracováváme v malé faremní sýrárně, kterou
jsme vybudovali před třemi lety. V naší
minizoo si ale mohou návštěvníci prohlédnout i mnoho druhů okrasného ptactva,
podrbat za ušima miniprasátka nebo nakrmit zakrslé kozy. Máme i jednoho koně,
kterému na pastvině dělají společnost dva
poníci. A nesmíme zapomenout na morčata, ta jsou u dětí moc oblíbená. My totiž
chováme kromě užitkových zvířat, která
nás živí, i zvířátka na pomazlení.

Farma Klínec
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Na házené mě baví
hra v kolektivu
Brankář Josef Pokorný získal cenu na mistrovství republiky
Národní házená má v Řevnicích dlouhou tradici.
Za pár let oslaví už sté výročí svého založení.
Během této doby se házenou naučily hrát
stovky dětí nejen z Řevnic a mnohé pokračovaly
i v dospělosti. Dnes má řevnický oddíl jeden tým
mužů a tři věkové kategorie dětí, z nichž v současné
době slaví úspěchy hlavně dorostenci.
Právě tým dorostenců vyhrál v uplynulé
sezoně 2019/2020 oblastní soutěž střední
Čechy, a probojoval se tak na mistrovství České republiky ve Studénce, kde se
umístil na páté pozici. Přestože nepřivezl medaili, zanechal dobrý dojem a získal si respekt soupeřů.
Jedním z členů dorosteneckého týmu je
také šestnáctiletý brankář Josef Pokorný
ze Zadní Třebaně. Ze Studénky si odvezl
cenu za nejlepšího brankáře soutěže.

Jak často teď trénuješ?

Zavíráš oči, když na tebe letí balon?

Na tréninky chodím dvakrát týdně.
V pondělí a ve čtvrtek.

Záleží na umístění střely. Pokud mi
střela letí na obličej, tak je někdy zavřu.

Na jaře jste měli nucenou pauzu kvůli
koronaviru a nemohli jste trénovat
skoro tři měsíce, teď to možná přijde
znovu. Snažíš se fyzičku udržovat
i doma?

Diriguješ hodně obranu ze své
pozice?

Ano, občas si jdu zaběhat nebo se projet
na kole.

Připravuješ se nějak speciálně
na soupeřovy střelce?

Myslím si, že do jisté míry ano. Za svá
záda totiž obránci nevidí.

Národní házená
v Řevnicích
• Vznikla v září 1926, kdy muži sehráli první
zápas s DTJ Praha.
• Hraje se na hřišti pod lesem v Tyršově
stromořadí.
• Tým mužů hrál dlouhá léta 2. ligu, jeden
rok dokonce i 1. ligu.
• Tým dorostenců vyhrál v sezoně
2019/2020 Středočeskou oblast
a zúčastnil se mistrovství České republiky
ve Studénce, kde skončil na 5. místě.
• V letošním ročníku hrají ve Středočeské
oblasti týmy mužů, dorostenců, starších
a mladších žáků.

Pepo, vzpomínáš, kdy jsi začal hrát
národní házenou?
Národní házenou jsem začal hrát někdy
kolem roku 2013.

A jak ses tenkrát ocitl na hřišti?
K tomuto sportu mě přivedli kamarádi,
kteří mě pozvali, abych se přišel podívat
na jejich zápas. Hra mě nadchla, takže
jsem v příštím týdnu vyrazil na trénink.
www.idobnet.cz

Proč sis vybral zrovna post brankáře?

Zjišťuješ si, jak hrají?

Já sám jsem se pro post brankáře nerozhodl. Napadlo to trenéra na našem
letním soustředění.

Jen výjimečně. Pokud se ale jedná o turnaj a mám možnost zhlédnout soupeřův
styl hry ještě před naším zápasem, je to
pro mě vždycky lepší.

Chodím na vaše zápasy a vždycky si
říkám, že to v bráně musí dost bolet.
Kolik schytáš za zápas ran?
Někdy to bolí. Rány ale nepočítám.

Je nějaký zápas, na který rád
(nebo naopak nerad) vzpomínáš?
Zápasů, na které rád vzpomínám, je
spousta. Ale vybrat se z nich nedá.
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Určitě mezi ně patří také zápasy
z nedávného mistrovství republiky
dorostenců ve Studénce, kde jste
vybojovali páté místo.
Jaké to tam bylo?
Zážitků je mnoho. Jsem spokojený
s tím, jak jsme hráli, jaké bylo počasí,
s organizací mistrovství. A potěšila mě
i podpora řevnických fanoušků ve Studénce a následné přivítání na nádraží
v Řevnicích.

V letošní sezoně jsi začal hrát také
za muže. Co jsi prožíval?

Vzhlížíš k nějaké sportovní osobnosti,
nejen v házené?

Byla to zajímavá zkušenost. Určitě se
mám v čem zlepšovat.

Žádný svůj sportovní vzor nemám.

Dostal jsi ocenění nejlepší brankář
tohoto mistrovství. Jaký je to pocit?

Je velký rozdíl ve hře za dorost
a za muže? V čem?

Pocit je to skvělý. Ale je mi jasné, že bez
pomoci týmu (především obrany) a trenérů bych na něj určitě nedosáhl.

Z mého pohledu hrají muži spíše
technickou hru. Je vidět, že mají více
zkušeností.

Je toho spousta. Kromě házené například kolo, počítač a další.

Máš nějaké koníčky?

A co tě nejvíc baví na házené?
Hra v kolektivu.

Lucie Hochmalová

inzerce

RUČNÍ MYTÍ
A VOSKOVÁNÍ AUT

DEJTE DĚTEM POKOJ

Chcete rozzářit interiér pokoje Vašeho dítěte?

www.iqinteriery.cz

Nechte si vypracovat 3D návrh za cenu 4500 Kč/pokoj do 20m a uvidíte,
jak se v novém harmonickém pokojíčku rozjasní i nálada Vašeho dítka.
Kontakt: 776 656 545 / alice.jaegerova@iqinteriery.cz
2

Rizikové práce

RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO
KERAMICKÁ OCHRANA LAKU

AKCE

-15 %

AKCE SE VZTAHUJE POUZE NA VOSKY, NANO A KERAMICKÉ OCHRANY LAKU.

otevírací doba
po–pá 8–18
so
8–12:30

JEČNÝ
OPRAVY
ELEKTROMOTORŮ
VŠERADICE

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

Akce platí do 30.11. 2020.

ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ
INTERIÉRU

Prodej čerpadel
www.jecny-elektromotory.com

704 072 338
kácení stromů
natírání a práce ve výškách
půjčovna plošin

tel.: 603 719 056, 311 684 340 | e-mail: jecny@email.cz
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POZVÁNKY
Podzimní rej draků
Drakiáda přivítá malé i velké 6. října
od 17 hodin u Srubu v Letech. Na děti
čeká pestrá hudba, hry, soutěže i odměny. Moderuje Olda Burda. V hlavní
roli draci.

Lukoláda
Soutěž v lukostřelbě a mnoho dalších
aktivit a soutěží na vás čeká v sobotu
3. října od 14 hodin u skautské klubovny za dobřichovickou sokolovnou.

Den architektury
Festival Den architektury navštivte
4. října od 14 hodin v Řevnicích. Začíná procházkou do zrekonstruované smuteční síně na hřbitově, sraz
je u prodejny COOP. V sále Zámečku
poté proběhne promítání filmů Frank
Lloyd Wright v Los Angeles (v 18 hodin) a Natura Urbana – zkoumání
unikátních mizejících prostorů v Berlíně (v 19 hodin).

Výstavy fotografií
Výstava fotografií Petra Vápeníka
Jedním obrazem, jednou větou byla
v zámku v Dobřichovicích prodloužena až do konce října. Nová expozice
Saudek 85 je pak k vidění v Café Galerii Bím. Jan Saudek tu vystavuje fotografie u příležitosti svých polokulatin,
které vyplývají ze samotného názvu.

Jazz z Ameriky
Trio Waltera Fischbachera, které obvykle doprovází velké jazzové hvězdy, míří do Černošic. Jak se hraje jazz
v Americe, ukáže ve středu 7. října
od 20 hodin v Club Kině ve složení
Walter Fischbacher, Jan Liška a David
Jimenez.

Zlatá husa
V neděli 25. října v 10:30 hodin přijede do Městečka v Letech divadelní
spolek Buchty a loutky s pohádkou
bratří Grimmů Zlatá husa.
www.idobnet.cz

—
Písničkář Dědeček zahraje v kině
Známý český písničkář, básník a textař
vystoupí v Řevnicích na jednom pódiu
se svou dcerou Viktorií. Unikátní
„rodinný“ dvojkoncert Jiřího
Dědečka a Viktorie & František Bandu si poslechnete
v řevnickém kině v neděli
18. října od 18 hodin.
První část večera bude patřit Jiřímu Dědečkovi, který
je od roku 2006 předsedou Českého centra Mezinárodního PEN
klubu a mimo jiné se zúčastnil i nedávné cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Ve druhé části večera
čeká posluchače nálož francouzských

šansonů a amerických standardů v podání Viktorie Kaplanové Dugranpere
a akordeonisty Františka Tomáška. Doplní je další hudebníci:
Zdeněk Dočekal (klávesy),
Dušan Navařík (flétna), Pavel
Husa (kontrabas) a František
O. Kukula (bicí). „Viktorie
je úžasná bytost. Věnuje se
barokní hudbě a její šansony
jsou geniálně a vtipně otextované právě jejím otcem,“ popsala
pořadatelka této hudební lahůdky Lucie
Kukulová. Poslední letošní koncert chystá Lucie na 15. prosinec v podání světového houslisty Ivana Ženatého.

—
Nerez představí novinky i hity
Zakládající členové legendární kapely Nerez Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál se spojili
se zpěvačkou Luciou Šoralovou a natočili
desku, která obsahuje 12 převážně autorských písní od Zdeňka Vřešťála a Lucie

Šoralové. Nejen ty uslyšíte v pátek 16. října od 20 hodin v Club Kině v Černošicích.
Skupina vystupuje ve složení Lucia Šoralová, Vít Sázavský, Zdeněk Vřešťál, Grégoire
Brun, Robert Fischmann a David Lomič.

—
V Karlíku řádily pohádkové bytosti
Lom na konci Karlíka
se 5. září jako mávnutím kouzelného proutku proměnil v pohádkové hřiště a přilehlá
louka v labyrint plný
zábavných
disciplín
pro malé i velké.
A co našli nedočkaví závodníci na trati? Na první zastávce se vyloupla pařezová chaloupka,
na druhém stanovišti Ledové králov-

ství a na třetím rozdávala úkoly vlídná
kmotra čarodějka. Dál
už to bylo opravdu jen
pro odvážné – chlapce a děvčata čekalo
dobrodružství v pirátském doupěti. Naposledy je cestička dovedla
do opravdového pekla! Všechny děti
nadchlo také malování na obličej a báječné podzimní pečení buřtů na ohni.

—
Obrazy inspirované Berounkou
Nejvýznamnější obrazy slavných českých malířů 19. a 20. století s důrazem
na umělce inspirované Berounkou
a krajinami Berounska přiblíží 21. října v 17 hodin lektorka Národní galerie
v Praze Mgr. Monika Švec Sybolová.
V Městečku Lety poznáte například
Václava Špálu, malíře Berounky, Aloise
Kalvodu, malíře Křivoklátska, Julia
Mařáka nebo slavného Jana Preislera.
Seznámení s řadou krásných roman-

tických a impresionistických děl doplní lektorka povídáním o významné
výstavě slavného Rembrandta van
Rijn, považovaného za nejslavnějšího
malíře všech dob, pod názvem Člověk
Rembrandt v Kinského paláci v Praze.
Účastníci besedy mají možnost navštívit
tuto jedinečnou expozici přímo pod vedením naší lektorky v roli průvodkyně
v sobotu 14. listopadu. Akci podporuje
obec Lety.

KULTURA — 13

Foto Tomáš Jurajada

Foto Tomáš Jurajada

—
V Litni zamávali létu
Již jedenáctý ročník akce Loučení s létem
proběhl 5. září na nádvoří zámku v Litni.
Jeho součástí byla soutěž hasičů, ukázka
historické stříkačky nebo hudba.
Úvod patřil soutěži hasičů z Litně a Svinař
v požárním útoku, vyhrálo místní družstvo. Následovala ukázka práce s historickou stříkačkou SDH Mníšek pod Brdy.
To už ale byla připravená kapela Broucy
na zádech a po ní představení pro děti.
Nechybělo ani klání v hodu pivním
sudem. Vítězem se stal pan Saneistr ze

Svinař. Své dovednosti přijely ukázat
i mažoretky Domečku Hořovice, místní
jednotka SDH Liteň předvedla zásah s tatrou a manem na hořící automobil, práci
s hasicím hřebem a lafetovou proudnicí na nástavbě tatry. Po setmění čekala
na návštěvníky ještě ohnivá show Pa-Li-Tchi, prolínající se s kapelou Pády.

Foto Richard Rameš

„Bohužel se z účasti musela omluvit
Policie ČR i HZS, ale plně to chápeme,
vzhledem k situaci a nařízením s virem.
Věříme, že se návštěvníkům letošní ročník i tak líbil,“ znělo z úst organizátorů.
Díky podpoře městyse Liteň a Středočeského kraje mohl být vstup pro všechny
opět zdarma.

—
Z Buckinghamského paláce do Club Kina
Po koncertování v Buckinghamském paláci zavítá britská zpěvačka, kytaristka
a písničkářka Bee Bakare do Černošic.
Do zdejšího Club Kina přijede v neděli
25. října ve 20 hodin. Zpěvačka narozená v Nigérii vystupovala mimo jiné

i v USA, hrát začala v londýnském Soho
klubu, kde bylo publikum jejím projevem ihned naprosto uneseno. Na českém
turné zpěvačku doprovodí ostřílení muzikanti: Štefan Szabó na kytaru a Martin
Gerla na kontrabas.

—
Můžete hlasovat v ePortě
Letošní festival Porta, každoročně poLouka Band, Melda a spol., Kamila Škvrřádaný v Řevnicích, byl zrušen. Soutěž
nová, Špunt, Pavel Tabásek, Ve čtvrtek
kapel a písničkářů se přesto
v pět a Flashback. Nyní je posuodehrála. A vy můžete také hlazuje odborná porota a také násovat!
vštěvníci webu Porty prostředDo soutěže ePorta se přihlásinictvím SMS. Vítězové budou
lo celkem 108 interpretů, z nichž
vyhlášeni na koncertu 17. října
devítičlenná porota vybrala 14
v Hálkově divadle v NymburCHCI HLASOVAT
finalistů. Jsou to: 4Zdi, D.N.A.,
ce. Informace i finálové písně
Kristína Dlouhá, Faux Pase Fonet, Ranajdete na webu porta-festival.cz v rubdim Flender, Huménečko, Lee banda,
rice Galerie/EPorta – finále.

Pozvánky
Kytaroví virtuosové
Hned dva kytarové virtuosy si poslechnete v sobotu 24. října od 19 hodin v sále černošické ZUŠ na koncertu
v rámci mezinárodního festivalu Kytara napříč žánry. Vystoupí Ladislav
Pazdera a Peter Groesdonk.

Zajímavé koncerty
Na několik koncertů se můžete v říjnu těšit v Dobřichovicích. 10. října
v 18 hodin to bude komponovaný
pořad k uctění památky Františka
Škroupa Kde domov můj v sále Zelený ostrov, tentýž den od 20 hodin zazní irský punk od Benjaming’s Clan
v restauraci Lucern. Sobota 17. října
bude v Lucernu od 19 hodin patřit
rockovým kapelám Buldok, Orient
a Dobi Boyz.

dobnet
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Naděje už zase válí na kurtech
Mladé
dobřichovické
volejbalistky
po létě vyplněném odpočinkem i týmovým soustředěním už zase září na kurtech. Hned šest týmů Sokola Dobřichovice se 13. září zúčastnilo prvního
minivolejbalového turnaje v Církvici,
kde při druhém ročníku Malého Jakubáčku sbíraly medaile. Úspěšně vstoupily i do první společné sezony v šestkovém volejbale.
V Církvici bez porážky zvítězila v konkurenci patnácti týmů modrého minivolejbalu ostřílená trojice Lucie Pivokonská, Kristýna Nešporová, Laura Vlčková
i díky výbornému týmovému výkonu.
Řada dalších hráček si poprvé vyzkoušela zápasy ve vyšších věkových kategoriích. Andrea Nešporová s Bárou Třískovou
při debutu mezi červenými, kde místo
chytání míče musely jen pinkat, získaly
stříbro. Bára si navíc odnesla dřevěnou
pamětní medaili pro nejlepší hráčku této
věkové kategorie, kterou volili trenéři
všech šesti zúčastněných oddílů.
Dobré výkony odvedly i další týmy. Druhý červený ve složení Magdalena Hall-

Foto archiv klubu

mann, Kateřina Poláková skončil čtvrtý.
Nejmenší dívky ve žlutém minivolejbale
vybojovaly páté místo, v oranžovém skončila dobřichovická dvojice sedmá a druhý
modrý tým vybojoval devátou příčku.
Předehrou soutěžní sezony v šestkovém volejbale byl o posledním srpnovém

víkendu turnaj v Dobřichovicích. Mladší
žákyně na něm vybojovaly třetí příčku,
starší žákyně skončily sedmé. Starším
dívkám se pak vydařil vstup do krajského přeboru, když při prvním turnaji
porazily 2:0 na sety Lysou nad Labem
a prohrály těsně 1:2 s Nymburkem.
inzerce

Tělová bandáž
BODY LUXURY SLIM
Speciální tělová bandáž působící
proti nahromaděnému tuku.
antioxidační a zpevňující účinky
redukuje nahromaděný nadbytečný tuk
vhodný při všech typech celulitidy
Aktivní látky : kofein, guarana, jírovec maďal (koňský
kaštan), kmenové buňky z pupečníku asijského, fucus
vesiculosus (chaluha bublinatá)
Bandáž lze provádět v rámci
kosmetického ošetření
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ELEKTROKOLA
kola horská
trekingová
silniční
dětská
koloběžky

KVALITNÍ SERVIS

perfektní předprodejní příprava kol

ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)

+420 737 258 018 | salon@clementti.cz | www.clementti.cz

www.idobnet.cz

po-pá 8-18 | so 8-12

www.kola-sport.cz

info@kola-sport.cz | tel. 257 721 313
Komenského 92, Řevnice
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Jojo Gym otevřel
unikátní halu
Do další sportovní sezony vstoupil Jojo
Gym s novou halou vybavenou podle
nejmodernějších trendů. V pořadí již
třetí tělocvična nabízí prostor pro
trénink vrcholové gymnastiky.
Hala zahájila provoz první zářijovou
sobotu Sportovním dnem pro rodinu.
„Podařilo se nám vybudovat unikátní
gymnastickou tělocvičnu se speciálními
kobercovými žíněnkami a špičkovým
nářadím. Slouží tréninkům oddílů výkonnostní gymnastiky, teamgymu a dalším akrobatickým sportům. Navíc jsme
jako první v ČR umístili do prostoru
hrazdu se samostatnou jámou na nácvik
veletočů,“ říká majitelka Jojo Gymu Lenka Doležalová Pavilková.

—

Foto Matěj Říha

Předseda ČASPV Miroslav Zítko při slavnostním otevření haly.

V tělocvičně najdete velkou molitanovou jámu, kam lze doskakovat z hrazdy,
bradel, přeskoku nebo tumble tracku.
K nácviku akrobacie slouží 14metrový
trampolínový pás s doskokem do měkké duchny. K dispozici jsou i čtyři kladiny, dámská i pánská bradla, přeskok,
lana pro šplh a další náčiní určené pro
průpravu. „Od pondělí tu probíhají naše
kurzy pro děti, tréninky domácího oddílu Gym Dobřichovice. Další zájemci
se již hlásí,“ doplňuje manažer spor-

tovního centra Viktor Mojdl. Během
slavnostního otevření se představily
gymnastky z domácího oddílu Gym Dobřichovice pod vedením trenérky Blanky
Klabíkové, a dokonce i závodníci z širšího reprezentačního výběru, svěřenkyně
trenérky Hany Dvořákové z klubu AC
Sparta Praha a trenéra Jaromíra Labonka z pražského SK Hradčany. Všichni
se postarali o dechberoucí podívanou
a svými výkony motivovali přítomné diváky k pohybu.

Dvanáct skokanek postoupilo do top týmu
Pathy (bronz), Ella Ward (bronz) a Veronika Stříbrná (2x bronz). Veronika si
navíc v říjnu 2019 přivezla i stříbrnou
medaili ze soutěže v Číně.
Skokanky se dostaly do party nejzkušenějších z Rebels. „Jako trenérka celého
týmu přeji děvčatům hodně štěstí, pokory a vytrvalosti. Teprve teď okusí, co
znamená tvrdá tréninková příprava,“
předeslala Olga Kepková. Jádro vystupujícího týmu tvoří osm českých reprezentantek (Arnold, Buchalová, Dvořáková, Koděrová, Kvasničková, Plazzerová,
Svobodová a Škvorová). Mohou se pochlubit medailemi z mistrovství světa
2015, 2016, 2018 a 2019.

Foto Rebels O.K.

Také letos odjel tým Rebels O.K. na soustředění do Rakovníka. Pro skokanky,
které usilují o postup do nejvyšší kategorie, tedy vystupujícího týmu, je tato akce
vrcholem.
Hodnotila se práce, výkony i celková zralost k týmové spolupráci po celý
rok i v letech předešlých. Z postupu se
radovaly Anežka Coculová, Adéla Cajt
hamlová, Daniela Cajthamlová, Valerie
Lásiková, Natálie Markvartová, Tereza
Nováková, Tereza Sklenářová, Kateřina
Jedličková, Žofie Vlasáková a v neposlední řadě i tři reprezentantky, jimž
na krku visí medaile z juniorského mistrovství světa v Norsku 2019: Kateřina

—

Foto ASK Dipoli

Atletky zůstaly těsně
pod bednou
Černošické a dobřichovické atletky ASK
Dipoli skončily čtvrté ve finále nejvyšší
atletické krajské soutěže.
Dívky dokázaly porazit velké kluby,
jako je Beroun, Benešov, Nymburk, Vlašim a další. Na třetí A.C. Tepo Kladno
ztratily jedenáct bodů.
Největší bodovou nadílkou přispěla
Klára Zbožínková. Získala zlato za 200 m
překážek a stříbro za 100 m překážek.
Druhá nejúspěšnější Jolana Farová byla
druhá ve skoku dalekém (504 cm) a přidala ještě 10. místo (1 bod) v běhu na 300
metrů. Nejlepší trojici doplnila Eliška
Ungerová ve vrhu koulí a diskem. „Neztratil se ani tým chlapců! Ve stejné
konkurenci, v lehce oslabeném obsazení kvůli nemoci a karanténě, vybojovali
šesté místo. Do příštího roku tedy jdeme
s velkým očekáváním,“ dodal místopředseda a trenér ASK Dipoli Jakub Junek.

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

daně a účetnictví
Praha, Dobřichovice

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

s rámečkem bez spadu

Auditpozemku.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Znáte skutečný potenciál svého pozemku?

STAVEBNÍ - NESTAVEBNÍ POZEMKY
umíme zhodnotit a profesionálně
připravit k prodeji.

Pomůžeme vám k dosažení maximální
možné prodejní ceny pozemku!

Díky našim 20letým
zkušenostem v oboru,
rádi přijímáme i ty
nejkomplikovanější
výzvy

PROVĚŘÍME - OCENÍME - ODKOUPÍME
Zavolejte nám pro nezávaznou schůzku zdarma!

www.auditpozemku.cz

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

PŮJČOVNA
DODÁVEK
Jaromír Kubánek
 728 416 413
kubanek.jar@tiscali.cz

730 806 398

ODVOZ SUTÍ
A ODPADŮ
KONTEJNERY

(3 m³ / 15 m³ / 17 m³)

DOVOZ ZEMINY,
ŠTĚRKU,
PÍSKU, BETONU
Ekologická likvidace odpadů
včetně poradenství
a evidence

 608 365 140

e-mail: cernydaniel@centrum.cz

DŘEVO

PALIVOVÉ ...metry, naštípaná polínka nebo
KRBOVÉ VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!
...trámy, fošny, prkna, latě
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ z vlastní pily

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

přijme na pozici:
POKLADNÍ / PRODAVAČ(KA)
jednosměnný provoz PO-PÁ, plný nebo zkrácený úvazek

SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí-pátek

ŘIDIČ
skupina B – dodávka, rozvozy Praha a okolí

všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:00
Tel. 777

661 111, 608 777 977 po 14. hodině

Restaurace Lucern Na schůdkách Dobřichovice

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

777 659 546
www.idobnet.cz

www.drevo-dolezal.cz

BENJAMING‘S CLAN
Celtic pop Rock’n’Dudy
w w w. b e n j a m i n g s c l a n . c o m

KONCERT

10. 10.
20 hod.

Srdečně zveme!
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Nadýchejte se čerstvého
vzduchu v lesích
Současná doba nepřeje setkávání a trávení času
uvnitř budov. I proto vás dnes zveme na pěší túru
do lesa, na níž můžete být třeba i sami, nadýcháte se
čerstvého vzduchu a zlepšíte fyzičku. Vydejte se s námi
na rozhlednu Studený vrch.
Půvabná věž uprostřed brdských lesů
je dobře ukrytá, přestože stojí na kopci
Studený vrch ve výšce 660 metrů nad
mořem. Tento kopec je nejvyšším místem brdských Hřebenů. Ať
už k věži půjdete z kterékoliv strany, objeví se před
vámi až na poslední chvíli,
je totiž ze všech stran obklopena vysokými stromy.
Zdola od věže tedy žádný
výhled není, ale když vystoupáte na ochoz rozhledny, krajina se rozvine pod
vámi.

Dříve tu stávala dřevěná rozhledna
z 20. let 20. století, obě sloužily jako měřické věže. Tu současnou nechala postavit protektorátní vláda za nacistické

Zajímavé je, že věž nestojí na nejvyšším místě kopce, to je totiž kousek jihovýchodním směrem. A jak přišel kopec
Studený vrch ke svému názvu? Prý podle studeného větru, který tu často vane...

Praktické informace
l Letos

je rozhledna otevřena až
do 25. října vždy o sobotách a nedělích
v době od 10 do 15 hodin.
l Během otevření funguje v přízemí
stánek s občerstvením a informačními materiály. Většinou venku také
hoří oheň, takže si s sebou můžete vzít
něco dobrého k opečení.
l Vstupné nahoru je dobrovolné.

Výhled za 81 schodů

Už cesta nahoru je trochu
dobrodružná. Je třeba zdolat 81 dřevěných schodů
uvnitř věže, které jsou ale
občas tak příkré, že spíše
připomínají žebřík. Pokud
máte strach z výšek, výstup
vám příliš nedoporučuji.
Na druhou stranu, když
svůj strach překonáte, odměna v podobě krásného
výhledu vás nemine, zvlášť
směrem na severovýchod.
Zorientovat se můžete podle
směrové cedule, instalované na vyhlídkovém ochozu.
Za slunečného počasí uvidíte třeba nedaleký hrad Karlštejn, kopec Velíz v Křivoklátských lesích nebo
hrad Bezděz, na obzoru pak nejvyšší
vrchol Krušných hor Klínovec s televizním vysílačem a rozhlednou, České středohoří s Milešovkou, Ještěd, horu Říp
a také vrcholky Krkonoš nebo Šumavy.
Výhledy jsou skutečně půvabné.

Historie rozhledny

Nádherná kamenná věž stojí na Studeném vrchu neboli Babě od roku 1942.

l Uvnitř věže jsou vystaveny rekvizity

a obrazy s trampskou a turistickou tematikou.
l Aktuální informace i otevírací doba na
rozhlednastudenyvrch.estranky.cz.

Jak se sem dostat?

l Na Studený vrch vede několik cest.
l Nejkratší trasa je z autobusové zastávky

okupace v letech 1940–1942. Po válce až
do roku 1990 byla rozhledna majetkem
armády, pak mnoho let chátrala, než si
ji vzalo do správy Sdružení za ekologický rozvoj krajiny. Opravilo ji a od roku
2004 zpřístupnilo turistům. Většinou je
otevřeno o víkendech během léta.
Věž měří 17,5 metru, má šest pater
a sklep (tady je stále umístěn měřicí
kříž) a na její stavbu použili pískovec
z místních zdrojů. Půdorys věže připomíná sedmicípou hvězdu.

Na Hradci v Dobříši, po červené značce
jsou to k rozhledně jen dva kilometry.
l Trochu delší cesta (3,5 kilometru)
vede z Malého Chlumce, půjdete nejdříve po zelené a u zastávky Na Hradci v Dobříši se napojíte na červenou.
A když vyrazíte až v Hostomicích, můžete si udělat buď sedmikilometrovou
procházku po zelené a červené, nebo
jít po žluté a červené.
l Náročnější výlet, ideální pro cyklisty,
kteří mají rádi horské jízdy, můžete
začít v Řevnicích nebo Dobřichovicích, cesta vede přes Skalku a Stožec
po červené hřebenové cestě. Trasa
z Řevnic měří 22 kilometrů.


Text a foto: Lucie Hochmalová
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RADY A NÁVOD K UŽITÍ

Vážení řidiči,

zákazníci myčky Ehrle v Dobřichovicích,
každodenní zkušenosti a s železnou pravidelností opakující se vaše volání nás vedou ke zveřejnění podrobného návodu,
jak se v mycím boxu chovat, abyste odjížděli spokojeni. V klidu domova si ho můžete podrobně prostudovat. Není to
nic složitého, přesto vás možná některé informace překvapí.
Za AC Aukcredit se na všechny spokojené zákazníky těší Jiří Geissler.

OVLÁDÁNÍ MYČKY

MYTÍ

Myčka pracuje na principu předplaceného času. Za každých
10 Kč si předplácíte 50 sekund mytí. Čas, který máte k dispozici,
je zobrazen nad ovládacím panelem na čtyřmístném červeném
displeji ve formátu „m m,s s“ (minuty, sekundy). Pokud čas vyprší
a je potřeba v mytí pokračovat, platíte stejným způsobem jako
na začátku. Za nespotřebovaný čas se peníze nevracejí.

Ideální pořadí jednotlivých mycích kroků je nastaveno intuitivně přímo na
ovládacím panelu odshora dolů. V zásadě jsou dva programy mycí – Předmytí
aktivní pěnou a Mytí a tři programy ošetřující – Oplach čistou vodou, Ochrana
laku horkým voskem a Vysoký lesk. Čas pro mytí každým jedním mycím programem není omezen, programy se automaticky nepřepínají. Každý zákazník
si je přepíná sám a může si individuálně stanovit vlastní pořadí mycích programů a délku jejich použití. K již použitým mycím programům se lze vracet
a používat je během mytí opakovaně. Zejména v období zimních plískanic
často zákazníci využívají pouze jeden program – OPLACH, aby auto omyli od
sněhu, námrazy a solné břečky, když dočista nemá cenu auto mýt.

Nastavený čas se začne odpočítávat při prvním zmáčknutí kteréhokoliv z ovládacích tlačítek a pak již běží bez možnosti přerušení až do nuly (Tlačítko STOP zastavuje mycí program, ale
nezastavuje čas.).

MOŽNOSTI PLACENÍ
1) Mincemi – mince v hodnotách 10, 20 a 50 Kč se vhazují do
mincovníku na ovládacím panelu. Vhazují se postupně, nikoliv překotně, hrozí ucpání micovníku a vyřazení mycího
boxu z provozu. Mince získáte rozměněním bankovek (100,
200 a 500 Kč) v měničce ve stěně technologického kontejneru. Je zbytečné zkoušet mincovník ošálit mincemi jiných
měn, kovovými podložkami, či vhazovat mince nižších hodnot. Mincovník je nepřijme, v horším případě se zablokuje.
2) Ehrle čipem – lze zakoupit u provozovatele automyčky. Čip
stojí 200 Kč a lze ho nabít až do 5 000 Kč proti platebnímu
dokladu. Provozovatel poskytuje bonus 10 % v podobě
minut zdarma. Čip lze opakovaně dobíjet, a to buď prostřednictvím dohody s provozovatelem, nebo v měničce (měnička
pro takové dobití vystavuje účetní doklad). Čip se zasune do
otvoru v ovládacím panelu a tlačítkem pod ním se nastaví
doba mytí (jedno stlačení tlačítka = 10 Kč = 50 s). Mycí čas
naskočí na displeji. Čip pak vytáhněte! Předejdete jeho zapomenutí v panelu a ztrátě.
3) Platební kartou – na platebním terminálu pomocí tlačítek
STOP (1 stlačení = plus 10 Kč) a START (1 stlačení = minus
10 Kč) nastavte požadovanou hodnotu. Přiložte bezkontaktní kartu a podržte ji 2–3 sekundy u terminálu. Po dalších
2–3 sekundách se na displeji objeví čas mytí.
www.idobnet.cz

IDEÁLNÍ UMYTÍ AUTA

Program Předmytí aktivní pěnou (se zeleným čtverečkem)
– auto postříkat aktivní pěnou – tryska se zelenou hadicí.
Doba 1–1,5 minuty. Trysku uložit do
příslušného stojanu a vzít si trysku na PĚNA =
červené hadici.
POZOR: předmytí pěnou = zelená tryska
Program Mytí – pečlivě ze strany na stranu, odshora dolů
a zespodu nahoru pečlivě celé auto umýt. Doba 4–5 minut.
Program Oplach čistou vodou – auto od střechy dolů
opláchněte čistou vodou od zbytků pěny a aktivního mikroprášku. Doba 1 minuta.
Program Ochrana laku horkým voskem – tento program
nemyje, nanáší kapalinu s rozpuštěným voskem, auto stačí
z větší vzdálenosti postříkat. Doba do 1 minuty.
Program Vysoký lesk – ani tento program nemyje – umožňuje finální opláchnutí vozidla demineralizovanou vodou
s příměsí roztoku pro zajištění vysokého lesku. Doba do 1,5
minuty.
Celkem za 8–10 minut odjíždí vyvoněné auto z mycího boxu.

www.ehrle.com = www.ehrle.com = www.ehrle.com = www.ehrle.com = www.ehrle.com = www.ehrle.com
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Proč se ptát odborníků
na demence

Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi je v Česku postiženo více než 150 000
občanů a odhaduje se, že během následujících 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 poradí všem, kteří mají
podezření, zda u jejich blízkých nemůže být
důvodem zapomínání, zmatenosti a podobných příznaků právě Alzheimerova choroba
či jiné demence. Pokládejte otázky ze sociální, zdravotní či z ošetřovatelské oblasti.
Odborníci pomohou také s výběrem vhodného zařízení, zprostředkují testování paměti, což je první krok v řadě vyšetření k určení
diagnózy.

P O R A D N A P R O Z D R AV É S TÁ R N U T Í

Jak a proč ovlivňují
poruchy paměti
soběstačnost,
tedy schopnost se
o sebe postarat?
Součástí syndromu demence jsou potíže s vykonáváním běžných každodenních činností. Přechod z mírné
poruchy do demence bývá plynulý,
plíživě dochází ke zhoršování.
Obecně přijímaným názorem je,
že pacient s demencí má narušenou
schopnost zvládání základních denních činností, např. osobní hygieny,
samostatného pohybu, příjmu stravy. Pacientům s mírnou kognitivní
poruchou zůstávají tyto základní
schopnosti zachovány, postupně se

SPADIA
OBUV LÍPOVÁ
DOBŘICHOVICE, ŘEVNICE

široký sortiment dámské,
pánské, dětské i domácí obuvi
kabelky, peněženky, batohy
punčochové zboží,
čepice, rukavice

po-pá 9 – 18 hod
so 9 – 12 hod

ul. 5. května 15
Dobřichovice

(Centrum komplexní péče)

Po – Pa 7.00 – 10.30

704 969 887
Těšíme se na vaši návštěvu,
zaměstnanci SPADIA LAB, a.s.

ale objevují potíže v oblasti pamatování si termínů, léků a jejich užívání, zvládání finančních transakcí,
vyplňování dokumentů a zapamatování si událostí. Některé aktivity
denního života mohou být narušeny již dva roky před nástupem demence.
Zhoršení soběstačnosti pacientů
s demencí nesouvisí s věkem, pohlavím ani se vzděláním. Pokud máte
nějaké pochybnosti, konzultujte je se
svým lékařem.

Nově otevřené
odběrové
pracoviště
odběr krve
pro laboratorní vyšetření
možnost vyšetření
pro samoplátce
provádíme oGTT

Chcete pomáhat tvořit nový domov
klientům s Alzheimerovou chorobou?
Alzheimercentrum Černošice hledá

ZDRAVOTNÍ PERSONÁL
Z a j í m a v á m z d a a f i r e m n í b e n e f i t y.

Zavolejte nám na

774 774 088
dobnet
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Základní škola Na dvorečku
Na vědomost se dává… Takto by mohl začít
náš další infoservis z Jednoho stromu. Ale
to by bylo moc jednoduché. A my už víme,
že v rámci provozu a registrace školských
zařízení nic moc jednoduše nejde.

Organizace Jeden strom kromě mateřských škol (školka Jeden strom v Lipencích – Dolních Černošicích a LMŠ
Na dvorečku v Letech) provozuje již
sedmým rokem i Komunitní školu Jeden
strom v Černošicích. Začínali jsme s jednou věkově smíšenou třídou a v současné
době máme tříd šest, od 1. do 8. ročníku,

do nichž ve školním roce 2020/2021 dochází celkem 90 dětí. Po celou dobu provozu komunitní školy se snažíme o vstup
do rejstříku škol a školských zařízení.
Největší překážkou pro nás vždy bylo místo, které by splňovalo stavební podmínky
pro školská zařízení. V minulosti jsme
dokonce zakoupili pozemek pro výstavbu
zcela nové základní školy v Mokropsích,
neshledalo se to ale s pochopením ze strany sousedů. A fungovat tam, kde nejsme
vítáni, se nám prostě nechtělo.
Po dlouhé cestě jsme konečně došli
do cíle a můžeme napsat, že od 1. 9. 2020
přechází část Komunitní školy Jeden
strom pod rejstříkovou Základní školu
Na dvorečku. Takže pokud někde nyní
uvidíte nápis Základní škola a lesní mateřská škola Na dvorečku, jsme to stále my.
Základní škola sídlí v Komunitním
centru Jeden strom v Černošicích, kde
i nadále souběžně působí Komunitní
škola Jeden strom pro děti zapsané k individuálnímu vzdělávání. Když k nám
vstoupíte, nepoznáte rozdíl. Učíme se
všichni dohromady. Cesta, po níž jsme

ZAJÍMÁ VÁS, JAK TO
U NÁS CHODÍ?

Máte zájem zapsat k nám v příštím
roce do 1. třídy své dítko? Neváhejte
a přijď te 19. 11. od 17:00 na besedu
pro nové zájemce.

Místo: ZŠ Na dvorečku, Kom. centrum Jeden strom,
Karlštejnská 253, Černošice

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

OBERMAN
ALARMS

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

Mgr. Alena Laláková, ředitelka, Jeden strom, z. ú.

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX
kamerové systémy
regulace vytápění
automatizace, ovládání

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 1418
St: 9-11 / 14-18
Čt, Pá: 14-18 | So: 9-1
1.30

) 603 410 571

www.zlatnictviaz.cz

www.oberman.cz

O

773 210 886

prodej@melekauto.cz

vč. DPH

KÁZCE
K JAKÉKOLIV ZA

www.idobnet.cz

nap ř. zako upe ní
filtr u klim atiz ace

Všenory

Je to

tel.: 774 973 575
www.zemniprace-beran.cz

N OVI N K A
100% účinek

3

Dezinfekce interiéru
a klimatizace vozidla

250

Michal Beran

info@oberman.cz

Řevnice, Pražská 670

Kč

základové pasy, bazény, jímky,
dešťové svody, chodníky

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

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

za

ZEMNÍ PRÁCE

pro
www.melekauto.cz

inzerce

Zlatnictví Zmatlíkovi

se vydali před několika lety, nám přinesla hodně práce, překvapení, zakopnutí i úspěchů. Máme za sebou třeba
„první opuštění hnízda“, kdy naši páťáci
ve 100 % případů uspěli při přijímacím
řízení na osmiletá gymnázia. Ukazuje se, že koncept, který se opírá o práci
v menších skupinách, výuka v terénu,
setkání s praxí a inkluzivní vzdělávání
mohou být cestou úspěšnou.
A proč se rovnou nejmenujeme Základní škola Jeden strom? Především
proto, že registrovat novou soukromou
školu není v dnešní době nic jednoduchého a strategie MŠMT je tak trochu
proti jejich vzniku. Jednodušší je tedy
k stávající rejstříkové MŠ připojit ZŠ.
A to byla naše cesta.
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Z houslisty věhlasným
dirigentem
Ve znamení klasické hudby bývají v Berouně každoročně
říjen a listopad, kdy se zde koná Mezinárodní hudební
festival Talichův Beroun. Od smrti tohoto významného
českého dirigenta, pro kterého se město na březích Berounky
stalo druhým domovem, uplyne zanedlouho 60 let.
Václav Talich se narodil 28. května 1883
v Kroměříži. Dětství ale prožil v Klatovech.
Prvním učitelem hudby mu byl jeho
hudebně nadaný otec. Malý Václav hrál
nejdříve na buben na kostelním kůru
a od pěti let na housle.
Od roku 1897 studoval na pražské konzervatoři v houslové třídě Jana Mařáka,
který chudého chlapce
představil Antonínu Dvořákovi. Právě díky jeho
přímluvě obdržel Talich
stipendium, které mělo
platnost až do ukončení
studia na konzervatoři.
Roku 1903 se stal prvním
houslistou a posléze koncertním mistrem Berlínské
filharmonie, kde hrál pod
maďarským
dirigentem
Arthurem Nikischem. Jeho
osobnost fascinovala jednadvacetiletého
Talicha
natolik, že se rozhodl být
také dirigentem. „Stačilo,
že jsem poprvé zhlédl jeho
zpívající ruce, jeho neobyčejně výrazný zjev, abych si uvědomil, že
celá moje dosavadní cesta byla omylem,“
vzpomínal později Talich. Premiéru si
jako dirigent odbyl v roce 1904, kdy dirigoval ochotnický orchestr v Klatovech.

Poprvé s Českou filharmonií

Po krátkém angažmá v Oděse a Tbilisi
se roku 1906 vrátil do Prahy, kde se stal
dirigentem Orchestrálního sdružení.
Po dvou letech se začal podílet na budování nové filharmonie ve slovinské
Lublani. Tam se také seznámil s klavíristkou Vidou Prelesnikovou, s níž se

30. července 1910 oženil. Ve stejném roce
pokračoval ve studiu v Lipsku. Od roku
1911 studoval dirigování v Miláně, pravidelně navštěvoval La Scalu.
Za dirigentským pultem České filharmonie stanul poprvé roku 1917, v pouhých 34 letech. O rok později s ní dosáhl
obrovského úspěchu, když mu Josef Suk
svěřil premiéru své monumentální sym-

fonické básně Zrání. Mimochodem generální zkouška se konala 28. října 1918.
Byl to první koncert České filharmonie
v samostatném Československu. Talich
sklidil velký úspěch. Pro sezonu 1919 až
1920 už byl samostatným šéfem České
filharmonie, setrval v ní až do roku 1941.
Své působení zde přerušil jen na tři roky,
kdy získal angažmá ve Stockholmu.
Z České filharmonie se mu podařilo
vytvořit orchestr světové úrovně. Vedle
zakladatelů a klasiků české symfonické
tvorby (Smetana, Dvořák, Fibich) objevným způsobem uváděl díla svých součas-

38. roční k Mezinárodní ho hudební ho festivalu Talichův Beroun 4. 10. – 10. 11.

níků: Janáčka, Foerstera, Nováka, Suka
i Martinů. Podnikal koncertní zájezdy
po českých městech i do zahraničí. Meziválečné období vyvrcholilo v roce 1935 zájezdy do Velké Británie, Francie a Belgie.

Nespravedlivé obvinění

V roce 1935 se Talich stal také správcem
opery Národního divadla. Zde a v České
filharmonii paralelně působil šest let. Po válce byl
nespravedlivě
obviněn
z kolaborace. Nesmyslná
obvinění byla sice vyvrácena, ale Talich přesto nesměl až do podzimu 1946
veřejně vystupovat.
Dalším zlomovým rokem se pro Talicha stal ten
1948. Po komunistickém
puči mu bylo z politických
důvodů znemožněno vystupování v Čechách, pracoval tedy v Bratislavě se
Slovenskou filharmonií.
Za dirigentský pultík se
mohl v Praze postavit znovu až v roce 1954. Ne však
na dlouho. Dne 19. listopadu 1954 dirigoval naposledy.
Roku 1956 se natrvalo přestěhoval do Berouna, kde si ve 30. letech pořídil vilu. Nacházela se v klidném údolí Brdatky, které
později dostalo po Talichovi jméno stejně
jako zdejší základní umělecká škola. Václav Talich zemřel 16. března 1961.
Od roku 1983 se v Berouně pravidelně
koná hudební festival nesoucí jméno tohoto věhlasného dirigenta. Za tu dobu se
zde představilo mnoho renomovaných
těles a interpretů.


Text a foto Pavla Nováčková

Program na webu talichuvberoun.eu
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22 — KŘÍŽOVKA

—
Výherní křížovka s tajenkou

Pražská

Státní okresní
archiv

DOBŘICHOVICE

Randova

Soutěž o přednabité čipy do automyčky Ehrle

Pražská
ČERNOŠICE

18

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to
nejpozději do 21. října 2020. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.
Cena pro tři vylosované luštitele se správnou tajenkou je čip do automyčky Ehrle, Dobřichovice, každý přednabitý na 500 Kč.

Vylosovaným luštitelem křížovky ze zářijového vydání se stal pan Miroslav Heller, Hlásná Třebaň.
Cenu věnovala Restaurace a penzion Chalupa, Rovina.
Správná tajenka z minulého čísla: Každý víkend gurmánské akce
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 10/2020, jinak cena propadá.

Křížovku připravil Pavel Havlíček
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NOVÁ ŠKODA

OCTAVIA

125 LET

Ilustrativní
fotografie

již od

456 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 3,5 – 4,8 l/100 km, 91 – 111 g/km

Jezdíme spolu už 125 let.
Vyberte si náš bestseller v nejnovějším provedení, kterým je Nová ŠKODA OCTAVIA s akční nabídkou 125 let. Nový vůz
pořídíte již od 456 900 Kč, se zvýhodněním až 37 000 Kč. Samotný vůz vás překvapí svou výbavou, jako jsou full LED
přední světlomety, konektivita Smartlink nebo elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold. Samozřejmostí je také
komfort vozu v podobě elektrického ovládání předních i zadních oken, manuální klimatizace, rádia s dotykovým displejem
a pohodlného startování tlačítkem. Bezpečnost posádky zajišťuje například asistent udržování jízdního pruhu, systém Front
Assist, nebo přítomnost celkem 7 airbagů. Více informací naleznete na webových stránkách skoda‑auto.cz nebo při osobní
návštěvě, kde vám akční nabídku rádi představíme.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5 - Radotín
Tel.: 242 406 328
femat-autocentrum.cz
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Není tvůj počítač
ve své kůži?
Hoď to na nás!

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.

www.idobnet.cz

Zavolej hned: 277 001 111

