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Herrmannova 120
252 30 Řevnice

Objednání:
Tel.: 607 030 090

Otevírací doba:
Po-Pá: 9:00 – 19:00

So: 9:00 – 16:00
Smluvní partner zdravotních pojišťoven.

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.

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

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

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

 SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí-pátek

 PRACOVNÍK VÝKUPU OBALŮ
cca na 6 hodin denně, vhodné i pro důchodce

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

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

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

Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

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

Zahoďte své starosti, nabízím:
�� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
�� Zajištění účinné inzerce na největších 

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

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

Nabízíme dodání, opravy a montáže  
veškeré stínící techniky, jako jsou markýzy, venkovní 

i vnitřní žaluzie, sítě proti hmyzu, plisé, vnitřní 
a venkovní rolety. Nově nabízíme také garnýže.

Dodání a montáž do týdne,  
garance 5 let, bezplatné zaměření. 

V případě dotazů se na nás obraťte na čísle

737 866 668
WWW.STRMAT.CZ ČESKÁ VÝROBA
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Každoroční Tříkrálová sbírka 
je v  ohrožení kvůli současné 
epidemické situaci. Tři králové 
sice v  lednu do  ulic nevyjdou, 
ale sbírka probíhá online. Vi-
deem ji podpořili také obyvate-
lé Dobřichovic.

Na  začátku stála Martina 
Janoušová z  Dobřichovic. Na-
padlo ji natočit video na  pod-
poru Tříkrálové sbírky pro 
Farní charitu v  Řevnicích. 
„Covidový čas nás všechny 
uzavřel doma, tři králové ne-
mohou zaklepat a  požehnat 
vašemu domu a  poděkovat 
vám za  vaše dary. Z  nich se 
celý rok pomáhá tisícům lidí 
v nouzi. Tři králové nyní klepou virtu-
álně. Doufáme, že se vyberou peníze, 
které podpoří lidi v našem údolí, a díky 

vašemu sdílení se koleda dostane do co 
největšího počtu domácností,“ doufá 
Martina Janoušová.

Nápad s videem jí pomohli re-
alizovat Lucie Kukulová a  Petr 
Král z Dobřichovic, jehož tři děti 
tři krále ztvárnily. „To se jen tak 
nepovede, aby všechny krále 
zahrála celá rodina Králova,“ 
dodala Martina. Nápad s  třemi 
skutečnými Králi a Petrem coby 
moderátorem měla Lucie Kuku-
lová, její je také scénář. „Sáh-
nout po  Králích z  jedné rodiny 
se samozřejmě nabízelo samo. 
Doufám, že naše video sbírce 
pomůže!“ věří Lucie. Video nato-
čil a sestříhal Vladimír Svejkov-
ský za podpory DOBNET.

Finanční dary pro řevnickou 
Farní charitu je možné posílat 

na  účet číslo 229694645/0300. Video je 
k dispozici na YouTube a můžete ho vi-
dět i na webu idobnet.cz.

Tříkrálová sbírka probíhá letos online

Pořadatelé kulturních a  společenských 
akcí, místní organizace pracující s mlá-
deží nebo poskytující sociální služby 
v  Černošicích opět mají možnost žádat 
o granty z rozpočtu města na rok 2021. 
Žádosti lze odevzdávat do 5. února 2021 
do 12 hodin.

Granty se udělují v oblastech kultury 
(jednotlivé projekty), práce s  mládeží 
(činnost i  jednotlivé projekty) a  sociál-
ní. Podmínkou zařazení do  grantového 
řízení bude pro ty, kteří žádají opako-
vaně, řádné vyúčtování přidělené do-
tace za  rok 2020 odevzdané nejpozději 
do pátku 29. ledna 2021.

Kontaktní osobou v  oblastech kultury 
a  práce s  mládeží je Pavla Nováčková, 
pavla.novackova@mestocernosice.cz,  

v  případě sociální oblasti kontaktujte 
Moniku Lípovou na  monika.lipova@ 
mestocernosice.cz. Žádosti také můžete 
doručit poštou na  adresu MěÚ v  Černo-
šicích. Více informací, podmínky grantů 
a formuláře žádostí najdete na webu měs-
ta Černošice www.mestocernosice.cz.

V  získávání dotací byla loni úspěšná 
obec Hlásná Třebaň. Díky financím 
mohla začít stavět nové hřiště pro mlá-
dež, instalovat bezdrátový rozhlas, za-
hájit vybudování chodníku ke hřbitovu 
i rekonstrukci veřejného osvětlení a po-
vrchu ulic.

Důležitým krokem bylo odstartování 
stavby 2. etapy kanalizace a prodloužení 
vodovodních řadů. Stavební firma začala 
v  ulici Na  Zahrádkách, následovaly uli-
ce Na  Klouzavce, Kytlinská a  Trubská. 
Chodník od prodejny ke hřbitovu nejdřív 
potřeboval dešťovou kanalizaci. Hřiště 
pro menší děti už je v  provozu, během 
prosince bylo dokončeno workoutové 
hřiště pro větší děti a  lanová pyramida. 
Obci se podařilo obdržet dotaci téměř 1,7 
milionu korun na  280 zahradních kom-
postérů. Občanům je bude obec rozdávat 
po Novém roce.

Zadávací řízení na služby městské poli-
cie (MP) vyhlásilo město Dobřichovice 
společně s  Karlíkem a  Řitkou. Nabídky 
bylo možné zasílat do 14. prosince.

Zadavatel požadoval uzavření ve-
řejnoprávní smlouvy o  spolupráci 
v  rozsahu 100 hodin týdně na  katast-
ru města Dobřichovice, přibližně 10 
hodin týdně na  katastru Karlíka a  14 
hodin týdně na  katastru obce Řitka. 
Dobřichovice vypsaly řízení poté, co 
jim město Černošice vypovědělo ve-

řejnoprávní smlouvu. Dobřichovický 
starosta současně jmenoval témata, 
která chápe pro činnost MP v  Dobři-
chovicích jako prioritní. Jde zejména 
o dohled nad bezpečností a plynulostí 
silničního provozu, měření rychlos-
ti na  vybraných úsecích komunikací, 
hlídkovou činnost na  přechodu pro 
chodce u  školy v  ranních hodinách 
nebo o kontrolu správného parkování 
a  problematických míst, kde dochází 
k narušování veřejného pořádku.

V Hlásné mají 
z dotací hřiště, 
chodník i kanalizaci

Černošice vyhlásily granty na rok 2021

Dobřichovice budou mít nové strážníky

Foto ICP online

Zdroj obec Hlásná Třebaň

Foto Eva Svejkovská
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Programy pro talentované děti, takzva-
né Objevitelské soboty, začaly v rámci 
projektu Místní akční plán vzdělávání 
v  Berouně. Určeny jsou pro skupinu 
patnácti dětí ze základních škol Be-
rounska.

První semestr na  téma Nezkrotná 
příroda odstartoval v  říjnu. Do  konce 
roku 2020 se konaly ještě dvě soboty: 
Svět očima fyzika a Egypt – hieroglyfy, 
mumie a hrobky. Další budou pokračo-
vat v novém roce. Navzdory omezením 

se v  rámci projektu MAP ORP Beroun 
uskutečnila na  podzim většina akcí. 
Některé v distanční podobě, jiné za do-
držení platných nařízení. Asi čtvrtina 
musela být zrušena nebo přesunuta 
na jiný termín. Počátkem roku by měly 
být zahájeny další dvě zajímavé vzdě-
lávací aktivity určené žákům základ-
ních škol. Jde o  program nazvaný Fi-
nanční gramotnost a  projekt EDUBUS 
umožňující popularizaci polytechnic-
kých oborů.

Koncert vznikl díky iniciativě Františka 
Běhounka ze souboru Ludus Musicus. 
„Adventní koncert pořádáme každý rok, 
letos jsme ho bohužel nemohli uskuteč-
nit naživo, a  tak jsem oslovil pana sta-
rostu Petra Hampla, zda bychom nemoh-
li hrát online. Pan starosta byl vstřícný 
a velmi nám pomohl, moc mu děkujeme, 
samozřejmě i městu Dobřichovice,“ sdě-
lil František Běhounek. Podle něj byla 
spolupráce se všemi aktéry při nahrává-
ní bezvadná a profesionální. Natáčení se 
ujal DOBNET.

Koncert se točil v  neděli 6. prosince 
v  kapli svatého Judy Tadeáše v  Dobři-
chovicích. „V kapli byla v  ten den o po-
znání větší zima než venku. Přiznám se, 
že když jsem měl promluvit před samý-
mi hudebníky, měl jsem docela trému. 
Nakonec vše proběhlo v naprosté poho-

dě, především díky profesionalitě pana 
Františka Běhounka, jemuž bych chtěl 
za  přípravu koncertu moc poděkovat,“ 
uvedl dobřichovický starosta Petr Ham-
pl, který rovněž vyjadřuje dík pánům 
Svejkovskému a Havlíčkovi za technické 
zabezpečení natáčení. „V době covidové 
nám technika alespoň takto zprostřed-
kovává kulturní zážitky, bez nichž si ži-
vot v Dobřichovicích nedokážeme před-
stavit. Věřím, že příští rok si koncert 
budeme moci opět poslechnout naživo,“ 
dodal Petr Hampl.

A  jak natáčení popsal kameraman 
a  střihač Vladimír Svejkovský? Podle 
něj byl původní časový odhad tři ho-
diny, nakonec se vše protáhlo na  pět 
a půl hodiny. „Mysleli jsme, že koncert 
natočíme v jednom tahu. Opak byl prav-
dou, některé písně a vstupy řečníků se 
i několikrát přetáčely. Sled písní a vstu-
py určil pan Běhounek,“ řekl Vladimír 

Svejkovský, jemuž pomáhal Olda Bur-
da ml. Točilo se na  dvě kamery (jed-
na na  celky, druhá na  detaily) a  na  tři 
mikrofony. „Pracovalo se příjemně jak 
na place (až na tu zimu jako u polárního 
medvěda), tak ve  střižně. Komunikace 
s panem Běhounkem byla naprosto bez-
problémová, řeklo se a bylo.“

Pro pana Svejkovského ovšem zazna-
menáním koncertu práce neskončila, 
dalších asi deset hodin strávil ve  střiž-
ně. „Musel jsem sestříhat záběry ze dvou 
kamer tak, aby to bylo okulibé, další čas 
zabraly zvukové korekce a  nasazení ti-
tulků. Když jsem měl všechno hotové, 
přišlo se na to, že některá jména v titul-
ku jsou špatně, musel jsem opravovat. 
Ale to se děje vždycky. Dílko má zhruba 
47 minut a  stojí za  vidění. Je to krásný 
počin,“ doplnil Vladimír Svejkovský.

Koncert i video o jeho natáčení můžete 
vidět na stránkách idobnet.cz.

Štědrovečerní koncert udělal lidem doma radost

Talentované děti z Berounska si užívají Objevitelské soboty

Vánoční koncert Gaudete –  
Radujte se určitě potěšil 
na Štědrý den mnoho lidí. 
Jak vznikal? Máme pro 
vás vzpomínky aktérů 
a zajímavosti z natáčení.

Foto Petra Stehlíková

Foto ICP online
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M

AN
 IN TREE

KÁCENÍ STROMŮ
▸  zdravotní, bezpečnostní 

a redukční řezy
▸ kácení se zachytáváním do lana
▸  spolupráce s arboristou 

certifi kovaným ETW

PÉČE O ZELEŇ
▸ stříhání živých plotů
▸ sekání trávy
▸ řez ovocných stromů 
▸ výsadba nových stromů

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

 mitnovak
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Chcete pomáhat tvořit nový domov
klientům s Alzheimerovou chorobou?

Alzheimercentrum Černošice hledá

ZDRAVOTNÍ PERSONÁL

Depresi lze definovat jako patolo-
gicky smutnou náladu, která svou 
hloubkou, délkou ani trváním ne-
odpovídá daným okolnostem. Patří 
mezi závažná psychická onemocně-
ní. Ne každou poruchu nálady lze ov-
šem označit jako depresi. 

Depresivní poruchy mají výrazný 
vliv na kognitivní (poznávací) funk-
ce a  bývají často mylně považovány 
za  fyziologický proces stárnutí. Jsou 
jednou z  nejčastěji se vyskytujících 
a  nejzávažnějších poruch seniorské-
ho věku. 

Nejvíce ohroženou skupinou osob 
jsou senioři žijící sami, s nižším vzdě-
láním a bezdětní. 

U  osamělých osob je důvodem 
vzniku deprese především ztráta 
smyslu života. Deprese může být vy-
volána také ztrátou sociálních vazeb. 

Důležité je sledovat varovné signály, 
mezi něž patří sociální stažení, úby-
tek zájmů, pocit zbytečnosti, bezna-
děje, nedodržování režimu, porucha 
pozornosti, psychomotorické zpo-
malení, snížení schopnosti myšlení 
a rozhodování.

Při depresi se mohou objevit pří-
znaky demence, mluví se o  „depre-
sivní demenci“, která může být rizi-
kovým faktorem pro degenerativní 
demenci. Demence z  deprese někdy 
je přechodným stadiem nebo fází vý-
voje choroby od deprese bez demen-
ce k degenerativní demenci. U 20 až 
50 % pacientů s Alzheimerovou cho-
robou je přítomnost deprese proká-
zána a je pokládána za rizikový fak-
tor vzniku tohoto onemocnění.

V  případě jakýchkoliv příznaků 
konzultujte se svým lékařem.

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 počínají-
cí 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 podob-
ných příznaků právě Alzheimerova choroba 
či jiné demence. Pokládejte otázky ze so-
ciální, zdravotní či z  ošetřovatelské oblasti. 
Odborníci pomohou také s výběrem vhod-
ného zařízení, zprostředkují testování pamě-
ti, což je první krok v řadě vyšetření k určení 
diagnózy.
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V  našem údolí Berounky je vlak ideál-
ním řešením pro dojíždění do  práce či 
do  školy. Pokud tedy jezdí alespoň tro-
chu normálně, což se stále častěji nedaří. 
Sluší se však poznamenat, že za výluky, 
zpoždění a další problémy nenese plnou 
odpovědnost Správa železnic (SŽ), České 
dráhy (ČD) nebo Regionální organizátor 
pražské integrované dopravy (ROPID), 
ale trať samotná. Přesněji řečeno její stá-
ří, stav a  vytíženost. A  to, že příslušné 
orgány zanedbaly její modernizaci.

Trať č. 171 
Trať z Prahy do Berouna, jež dále pokraču-
je do Plzně a Německa, slouží už od roku 
1862. Měří 43 kilometrů a v podstatě ko-
píruje řeku Berounku, kterou přejíždí 
po  železničním mostě mezi Mokropsy 

a  Všenory. Příčinou poruch, závad a  vý-
luk je většinou špatný technický stav trati 
a staré technologie. Když k tomu přidáme 
ještě obrovskou zatíženost (je to druhá 
nejzatíženější trať v okolí Prahy a nejspíš 
i v celé republice a její kapacita je již vy-
čerpaná), vyjde nám jediné řešení: želez-
nice potřebuje rekonstrukci a moderniza-
ci, na něž čeká v podstatě desetiletí. 

Špatný technický stav je způsoben 
hlavně zastaralým zabezpečovacím 
zařízením. Je poruchové, neumožňu-
je pružné řízení provozu a  nedovoluje 
zvýšení kapacity trati. Trolejové vedení 
a konstrukce kolejí jsou na většině míst 
také staré, takže vyžadují mnoho oprav. 
Není divu, od 70. let se tu opravují pou-
ze dílčí úseky a řeší akutní závady a ne-
funkčnosti. O  optimalizaci a  celkové  

rekonstrukci se hovoří už mnoho let, 
v  podstatě však začaly teprve před ro-
kem v pražském Radotíně. 

Práce na další roky 
„Trati 171 je dlouhodobě věnována maxi-
mální pozornost. V minulých letech došlo 
k rozsáhlým opravám železničního svrš-
ku a elektrické trakce, kolejového rozvě-
tvení ve stanicích Řevnice, Dobřichovice, 
Radotín a rekonstrukcím zastávek Černo-
šice a Černošice-Mokropsy,“ uvedla tisko-
vá mluvčí SŽ Nela Friebová. Podle ní bude 
obnova řešena v  rámci tří samostatných 
staveb, v plánu je optimalizace ve stáva-
jící stopě při zčásti zachovaném provozu. 

Nejblíž dokončení, v roce 2022, je nyní 
úsek mezi Smíchovem a  Radotínem. 
„Došlo k otevření nového podjezdu pod 
tratí. Další aktuální změnou je přidání 
druhé provizorní měnírny, jež přispěje 
ke  zkvalitnění napájení trakční sousta-
vy v uzlu Praha, především pak na pří-
městské trati Praha–Beroun. Zlepší se 
také samotný provoz na trati. Na novém 
mostě budou tři koleje: dvě pro provoz 
mezi Prahou a  Berounem a  jedna smě-
řující do cementárny, tím se zlepší pro-
pustnost hlavní trati. Vlaky však začnou 
nový most plně využívat až v  březnu, 
kdy budou hotovy zásypy mostní kon-
strukce, protihlukové stěny a  napojení 
nových kolejí,“ dodává Friebová. 

V  letech 2022 až 2025 by měly být re-
konstruovány také nádraží na pražském 
Smíchově a úsek Karlštejn–Beroun. Pro 
něj se nyní připravují potřebná povolení 
a dokumentace. 

Poměrně novou věcí je oprášený pro-
jekt tunelu mezi Prahou a  Berounem, 
nazvaný Novostavba trati mezi stanice-
mi Praha-Smíchov a  Beroun. Nakonec 
bude uskutečněn. Součástí této novo-
stavby je 24,7 kilometru dlouhý tunel 
mezi Barrandovem a  Berounem, který 
zkrátí dobu jízdy na 12 minut. Tratí by 
jezdily všechny vlaky vyšší třídy a část 
nákladní dopravy, stávající trať by byla 
využita hlavně pro příměstskou dopra-
vu. Zahájení prací je plánováno na  rok 
2028 a dokončení až v roce 2042. 

Než tedy bude optimalizace dokonče-
na, budou se cestující muset v  dalších 
letech obrnit trpělivostí. „Vzhledem 
k neustálým změnám podmínek na vel-
mi vytíženém úseku není bohužel mož-
né dopady na  provoz zcela eliminovat. 
Jako dopravce se ale vždy zasazujeme 
o co nejmenší dopady omezení provozu 
a  zachování plynulosti dopravy,“ sdělil 
tiskový mluvčí ČD Robert Pagan. 

6 — TÉMA

Čekají nás další roky 
problémů na trati

Určitě jste to už někdy zažili: potřebujete jet vlakem 
do Prahy, stojíte na nádraží, ale vlak nepřijíždí 
a nakonec dorazí s menším či větším zpožděním. 
Případně přijede včas, ale zastaví někde na trase 
a v cílové stanici má stejně zpoždění. Dočkáme se 
někdy toho, že provoz na trati Praha–Beroun bude 
fungovat bez problémů? 

www.idobnet.cz

Rekonstrukce z Radotína do Berouna má tři etapy

Foto Petra Stehlíková
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Most v Radotíně je hotov
Vzhledem k  tomu, že trať prochází vše-
mi obcemi v Poberouní a téměř v každé 
z  nich je nádraží, zajímají se o  rekon-
strukci v jednotlivých obcích také jejich 
starostové. Současné opravy se nyní 
nejvíc dotýkají Radotína. „Každý měsíc 
dostáváme informaci o  avizovaných 
pracích a  předpokládaných omezeních. 
Pracuje se stále. První etapa optimaliza-
ce, spočívající ve výstavbě nové mostní 
konstrukce, byla dokončena 9. prosin-
ce. Díky tomu skončilo složité období 
rozsáhlých objízdných tras. Započala 
rekonstrukce a rozšíření podchodu pro 
chodce do Felberovy ulice, byly instalo-
vány kotvicí stojany pro protihlukové 
stěny v západní části stavby,“ popsal prá-
ce SŽ starosta Radotína Karel Hanzlík. 

Do  června roku 2022 jsou v  Radotíně 
plánovány další práce včetně oprav na ná-
draží (např. prodloužení nástupišť a jejich 
napojení na  bezbariérový podchod), tak-
že si lidé jen tak neoddechnou. „Trápí mě 
reakce některých spoluobčanů, kteří ne-
dokážou pochopit, že rekonstrukce želez-
niční trati je nutná, a kdyby se oddalovala, 
byla by v  budoucnu omezení občanů při 
výstavbě daleko větší. Chtěl bych poděko-
vat za trpělivost,“ doplnil Karel Hanzlík. 

Starosty děsí betonová koryta 
Další obce čekají stavební práce a ome-
zení teprve od roku 2022, přípravy jsou 
v  plném proudu. Hojně diskutovaným 

tématem jsou protihluková opatření. 
Společné stanovisko starostů obcí od Ra-
dotína po Srbsko vzniklo již v roce 2011. 
Starostové požadovali, aby byla před-
nostně použita jiná technická řešení 
ochrany před hlukem, než je plošná vý-
stavba betonových protihlukových stěn. 
„Věděli jsme, jak necitlivě stát řešil tuto 
otázku při rekonstrukci trati Praha–Be-
nešov, kde je údolí Sázavy výrazně po-
škozeno vznikem vysokého betonového 
koryta. Nevyhovuje ani cestujícím, ani 
vzhledu krajiny. Riziku vzniku betono-
vé hradby napříč celým městem se ale 
naštěstí mimo jiné společným stanovis-
kem starostů podařilo zabránit,“ píše se 
na webu Černošic. 

Částečně se to povedlo i v Zadní Třeba-
ni. „Požadovali jsme minimum protihlu-
kových stěn, ale stejně se jim v určitých 
místech (ulice V Zahrádkách a K Nádra-
ží) zřejmě nevyhneme. Hygienici ne-
chtějí uznat tzv. starou hlukovou zátěž,“ 
řekla starostka Zadní Třebaně Markéta 
Simanová. 

V projektu pro Zadní Třebaň se objevil 
kuriózní kruhový objezd přímo na  stá-
vající návsi, z  níž vedou pouze místní 
komunikace do  neprůjezdných ulic. 
„Objezd se mi podařilo doslova uštěkat, 

a  teprve po  tvrdém tříletém nátlaku 
na  přehodnocení, kdy jsem si vyslouži-
la titul hádavé semetriky, byl nahrazen 
jednou dopravní značkou. Celá absurdi-
ta vznikla vlastně kvůli tomu, že podle 
dopravních předpisů nebylo možné bez-
pečně odbočit z  ulice U  Mlýna za  pře-
jezdem do  slepé ulice V  Zahrádkách! 
A  že tam tedy je ‚sakra provoz‘! Zaplať 
pánbůh se někomu na  odboru dopravy 
a dopravním inspektorátu vrátil selský 
rozum!“ popsala jeden z absurdních ná-
vrhů zadotřebaňská starostka. Podle ní 
se v obci na trati posune přejezd do ob-
lasti Pod Chybou až za  strážní domek 
a nově bude s podjezdem. 

Součástí trati jsou také malé budovy 
zastávek ve  Všenorech, v  Mokropsech 
a  Srbsku, které měly být během rekon-
strukce zdemolovány. Proto vznikla 
Iniciativa Zastávky Černošice, Všeno-
ry a Srbsko, jejímž cílem bylo zachovat 
na  trati 171 architektonicky cenné ná-
dražní budovy. Díky ní již likvidace za-
stávek nehrozí. 

V  Řevnicích došlo v  rámci řízení jen 
ke koordinaci se studií na zastavění are-
álu bývalé Eurovie, v rámci zpracování 
EIA je aktuálně zadán ke  zpracování 
oponentní posudek.

PŘIPRAVOVANÉ ETAPY OPTIMALIZACE 
Černošice (včetně) – odb. Berounka (mimo): proběhne proces EIA, předpokládaná 
realizace 2024–2026, cena 3 mld. Kč 

Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně): letos předpoklad územního rozhod-
nutí, termín realizace 2023–2026, cena 7,9 mld. Kč 

Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo): zpracovává se dokumentace pro stavební povo-
lení, termín realizace 2022–2024, cena 1,6 mld. Kč

Výlukový jízdní řád 

naleznete zde: https://

www.cd.cz/jizdni-rad/

tratove-jizdni-rady/

files/cz-k171-2021vylu-

ka01.pdf 

Běžný jízdní řád při 

neomezeném provozu 

je zde: https://www.

cd.cz/jizdni-rad/tra-

tove-jizdni-rady/files/

cz-k171-201213-01.pdf

Foto Petra Stehlíková

Foto Petra Stehlíková
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Jak často nyní vlaky jezdí 
a na kterých úsecích trati 171? 
Na trati číslo 171 je zaveden interval 15 
minut ve špičkách a 30 minut mimo špič-
ky v úseku Praha–Řevnice, úsek Řevni-
ce–Beroun má interval 30 minut ve špič-
kách a  60 minut mimo ně. S  ohledem 
na výlukovou činnost ve  stanici Praha-
-Radotín nejsou ani od  změny jízdního 
řádu v  provozu vlaky v  nejkratší trase 
Praha hl. n. – Praha-Radotín. 

Vlaky se v prosinci stále zpožďovaly, 
i když to bylo mnohem lepší 
než během loňského léta. Proč 
ke zpožděním tak často dochází? 
Důvody jsou obdobné jako v létě, probí-
hající výluková činnost v  kombinaci se 
silným zatížením trati regionální a dál-
kovou dopravou. Situace se zlepšila díky 
opatření přijatému již v prosinci, kdy se 
prodloužily doby obratů osobních vlaků. 
Navíc dochází k  postupnému utlumení 
výlukové činnosti v úseku Beroun–Zdice.  

Ta měla vliv na  dálkovou dopravu, jež 
přenášela zpoždění na regionální vlaky. 
18. prosince skončila také výluka traťo-
vé koleje mezi stanicí Praha-Smíchov 
a Chuchlí, takže došlo k další stabilizaci 
provozu. 

Devátého prosince byl dokončen 
mostní oblouk v Radotíně. Mají 
cestující i díky tomu naději na více 
vlaků a méně zpoždění? 
Jedná se o dokončení pouze jedné z mno-
ha částí stavby, stavební práce budou 
pokračovat v  samotné stanici už zkraje 
nového roku. S dočasným vlivem výluk je 
třeba počítat až do doby dokončení (před-
poklad v  roce 2022), nicméně je pravda, 
že výluková činnost (a  zejména výluky 
traťových kolejí) se naplno rozběhne asi 
až v polovině března, do té doby očekává-
me relativně stabilní provoz (samozřej-
mě nelze vyloučit výskyt dílčích zpož-

dění vlivem zdržení dálkové dopravy, 
případně mimořádných událostí). 

Jaké jsou tedy plány na rok 2021? 
S  ohledem na  výlukovou činnost nelze 
předpokládat žádné významné změny, 
hlavním úkolem bude zejména snaha 
o  maximální eliminaci dopadů z  výlu-
kové činnosti. 

Mnoho cestujících se ptá, zda by ne-
pomohlo zavedení autobusové linky 
kopírující trať číslo 171, tedy Praha–
Beroun, případně třeba jen Praha – 
Zadní Třebaň. Je to reálná představa?
S  ohledem na  stav a  kapacitu silniční 
infrastruktury a  současně velice silné 
frekvence cestujících není tato myšlen-
ka reálná. Počty cestujících jsou takové, 
že pro jejich převedení do  autobusů by 
byly třeba řádově desítky vozidel, což 
není realizovatelné s ohledem na kapa-
citu vozového parku a řidičů. 

Od 13. prosince platí nový jízdní řád. 
K jakým hlavním změnám došlo? 
Zásadní změnou je obnovení průjezdné-
ho modelu na lince S7, kdy vlaky budou 
opět projíždět skrz Prahu hl. n. na  trať 
č. 011 ve  směru Český Brod. K  tomuto 
kroku bylo možné přistoupit s  ohle-
dem na  zimní technologické přestávky 
na  stavbách, situaci budeme pečlivě 
sledovat a  v  případě přenášení zpoždě-
ní mezi jednotlivými tratěmi budeme 
adekvátně reagovat (opětovné zkrácení 
linky S7 do trasy Beroun – Praha hl. n.). 

Kdy bude celý úsek až do Berouna 
skutečně hotov? 
Dokončení celé trati je determinováno rea-
lizací dílčích staveb, především z hlediska 
projednání nejproblematičtějšího úseku 
Černošice–Karlštejn, kde v  současné době 
probíhá zpracování přípravných dokumen-
tací. Zásadní bude otázka jejich projednání 
s místními samosprávami a občany, proto 
je termín v současné době poměrně nejistý. 
Správa železnic nicméně počítá s obdobím 
2023–2026. Zásadní otázkou však bude ko-
ordinace jednotlivých staveb, aby byl zajiš-
těn adekvátní a dostatečně stabilní rozsah 
provozu. V tomto směru budeme ve spolu-
práci s naší partnerskou organizací IDSK se 
Správou železnic dále jednat.  

Téma připravila: Lucie Hochmalová 

www.idobnet.cz
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Cestující se musí připravit na výluky. 
Nanovo začínají v březnu
Provoz na naší trati organizuje ROPID (Regionální 
organizátor pražské integrované dopravy), který musí 
spolupracovat jak s Českými drahami, tak se Správou 
železnic. Podle tiskového mluvčího ROPID Filipa 
Drápala nedojde v příštím roce k žádným výrazným 
změnám. Zlepšení celkového provozu se tak dočkáme 
zřejmě až po kompletní rekonstrukci za několik let.

Foto Petra Stehlíková
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Naučnou stezku umístila v Litni obecně 
prospěšná společnost Atelier Svatopluk 
v roce 2013 a rozdělila ji do čtyř barev-
ných okruhů; všechny začínají u  špej-
charu. Některé části stezky vedou také 
do  sousedních obcí Běleč, Leč a  Dolní 
Vlence. 

Jednotlivé okruhy jsou pro přehled-
nost rozlišeny písmeny i  barvou. Trasa 
A (zelená) má dvanáct zastavení, trasa B 
(žlutá) sedm, trasa C (modrá) pak čtyři 
a  poslední trasa D (červená) také čtyři 
zastavení. 

Po žluté trase k rybníku
Na zimní procházku jsme pro vás vybra-
li žlutou trasu B. Částečně vede po silni-
cích, které však nejsou frekventované, 
a dá se lehce absolvovat i v zimě. A navíc 
jsou na ní velmi zajímavé zastávky. Celý 
okruh měří pouze šest kilometrů. 

Než se z Náměstí vydáte nahoru Dlou-
hou ulicí k první informační tabuli, za-
jděte si ještě na opačnou stranu do sadů 
Svatopluka Čecha, které jsou jen 300 me-
trů odsud. Stojí tam budova fary, v  níž 
dnes sídlí Muzeum Svatopluka Čecha 
a  Jarmily Novotné (teď bohužel zavře-
né), kostel sv. Petra a Pavla a také socha 
Svatopluka Čecha. Tento známý spisova-
tel prožil v Litni v rodině hospodářské-
ho správce zámku Františka Jaroslava 
Čecha čtyři roky svého dětství.

A pak už se můžete vydat ven z Litně 
směrem k  oboře. Minete Třebízského 
sady (Václav Beneš Třebízský zde půso-
bil jako kněz) a dojdete k oplocené oboře 
s daňky, ti jsou tu často vidět přímo u sil-

nice. Poté dojdete k historické nádražní 
budově u Skuhrova a po necelém dalším 
kilometru k Pustému rybníku v Leči. Ne-
daleko něj stojí žlutě natřená kaplička 
z roku 1899.

Zpátky kolem dubu a hřbitova
Z Leče se pak vydejte stejnou trasou na-
zpátek. Minete památný dub, u  místa 
zvaného Na Babce uhněte na polní cestu 
z druhé strany obory. Čeká vás tam ještě 
skalní útvar Babka klevetilka a poslední 
zastavení u židovského hřbitova. 

Staré polorozpadlé budovy u cesty kdysi 
bývaly márnicí a domem hrobníka, dnes 
jsou tu opravená pouze vrata na hřbitov. 
Možná vás ohromí, jak je toto místo od-
počinku rozlehlé a  udržované: všechny 
náhrobky jsou postavené a  celý hřbitov 
upravený. Vznikl už v  roce 1860, kdy Ja-
roslav Kuňata, hrabě z  Bubna, povolil 
na svém panství zřízení židovského hřbi-
tova. Hřbitov sloužil pro pohřbívání Židů 
z širokého okolí. Zajímavostí je, že v roce 
1793 žilo v Litni 23 židovských rodin a exi-
stovala tu i synagoga s rabínem. Tu během 
procházky rovněž uvidíte, stojí na Náměs-
tí a slouží jako hasičská zbrojnice. 

Tady může váš výlet skončit. Pokud bu-
dete chtít, můžete se klidně vydat na dal-
ší okruh. Zajímavostí je tam také dost. 

Lucie Hochmalová 

Naučná stezka vás zavede 
k rybníku a kolem hřbitova
V našem okolí je mnoho naučných stezek, které vás 
přivedou na zajímavá místa. Jednu z nich můžete 
navštívit v Litni. Začíná v ulici Náměstí před 
bývalým špejcharem a má čtyři tematické trasy.

Zastavení  
na žluté trase B  
(měří 6 kilometrů):

B1. Zvěř v oboře 
Obora za Litní nabízí návštěvníkovi 
pohled na chov jelenů a daňků. 

B2. Nádraží Skuhrov (Leč) 
Na žluté stezce směřuje silnice z Lit-
ně přes železniční trať 172 směrem 
k  obci Leč přes Skuhrov pod Brdy 
kolem železniční stanice s čekárnou 
z doby stavby trati v roce 1901. 

B3. Rybník 
Žlutá stezka vede k Pustému rybníku 
v Leči, na němž se při povodni v květ-
nu 1844 prováděla protipovodňová 
opatření za účasti vojenských oddílů. 

B4. Kaplička Leč 
V  obci Leč najdete kapličku z  roku 
1899 s  křížkem vysvěceným v  roce 
1875 liteňským kaplanem Václavem 
Benešem Třebízským. 

B5. Obora 
Na  jižním okraji Litně směrem 
na Leč v lokalitě Pod Cihelnou je vle-
vo od  silnice obora s  chovem daň-
ka evropského a v zatáčce u silnice 
památný strom evidovaný jako Dub 
letní Pod Cihelnou. 

B6. Zasypaný lom (Babka) 
Nedaleko židovského hřbitova vede 
žlutá stezka k lokalitě Na Poušti ko-
lem skalního útvaru s názvem Bab-
ka klevetilka podle pověsti o zkame-
nělé klevetivé trhovkyni. 

B7. Hřbitov 
Židovský hřbitov z roku 1680 na kra-
ji lesa jižně od Litně s přibližně 400 
barokními a  klasicistními náhrob-
ky, márnicí a  s domem hrobníka je 
kulturní památkou. 

Naučná stezka

LITEŇ
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Ido, měla jste koně ráda už 
odmalička? 
Měla jsem ráda všechna zvířata. Když 
jsme s rodiči chodili na borůvky, zásad-
ně jsem sbírala místo borůvek kuličky 
hovniválů a následně je sypala do ka-
dibudky v domnění, že jim tím dělám 
službu (smích). Ale ano, koně byli mou 
velkou láskou. Více jsem se jim ale začala 
věnovat až na vysoké škole, kde jsem 
vystudovala obor zoorehabilitace a asis-
tenční služby se zvířaty. Po škole jsem si 
udělala kvalifikační kurz České hipo-
rehabilitační společnosti a v roce 2016 
založila neziskovou organizaci Jupiter. 

Kolik koní teď máte a jaké jsou jejich 
příběhy? 
Nyní máme v Jupiteru šest koní. Pro te-
rapii jsme ale kupovali pouze tři z nich. 
Zbytek koní k nám tak nějak přišel sám. 
Jednu kobylku jsme dostali od známých 
z Krkonoš, kde pro ni už neměli využití, 
poníka Deníska jsme zase získali jako 
dar ke koupi koně Bleska. Jedna kobylka 
nám tu dokonce zůstala tak, že u nás 
nejprve byla ustájena, ale majitelé o ni 
nejevili zájem. Každý z našich koní má 
za sebou nějaký zajímavý příběh. Koně 
většinou nemají takové štěstí jako třeba 
psi a je běžné, že za svůj život vystřídají 
několik majitelů. Čím více majitelů se 
však na koni podepíše, tím těžší je pak 
jeho výcvik pro hiporehabilitaci. 

Je hodně náročné vycvičit  
koně pro hipoterapii? 
Pokud má člověk dostatek financí a času 
vybrat vhodného jedince již při koupi, 
nemusí být hiporehabilitační výcvik 
tak náročný. Dost času ale znamená, 
že si můžeme koupit třeba roční hříbě 
a čekat několik let, než budeme moci 
s výcvikem začít. Hiporehabilitační 
licenci totiž může kůň skládat nejdříve 
v pěti letech. To se ale poštěstí málokte-
rému hiporehabilitačnímu středisku. 
Většinou pracujeme se zvířaty, která 
mají již něco za sebou, a výcvik nám 
tedy zabere mnohonásobně více času. 

Co je při tom nejdůležitější? 
Principem výcviku je hlavně důvěra 
k člověku a ochota s ním spolupracovat. 
Snažíme se, aby kůň byl především ne-
lekavý. Na spoustu situací ho ale nelze 
dost dobře připravit dopředu, třeba 
na projíždějící bagr nebo vrtulník.  

Hiporehabilitační kůň se tedy lek-
nout může, ale nikdy nesmí opustit 
svého vodiče. Také proto je důvěra 
mezi koněm a jeho vodičem naprostou 
prioritou. 

Jaké aktivity teď v Jupiteru 
provozujete? 
Momentálně děláme individuální 
hiporehabilitaci pro děti s hendikepem, 
skupinovou hiporehabilitaci pro mlá-
dež z ústavní péče, hipoterapii v psychi-
atrii a psychologii: terapeutické lekce 
a volnočasové aktivity pro děti a mlá-
dež v podobě koňských kroužků. Kromě 
aktivit s koňmi nabízíme i zookroužek, 
zooterapii, snoezelen nebo třeba nefor-
mální vzdělávání pomocí koní v podobě 
projektových dnů, během letních měsí-
ců pak koňské tábory a hiporehabilitač-
ní pobyty. 

Kdo v Jupiteru pracuje? 
Jupiter vedu společně s Marií Maine-
rovou a většinu provozu zajišťujeme 
spolu. Zaměstnáváme asistenty lektora 
a vodiče koní pro hiporehabilitaci. 
Naším externím trenérem je slavný 
Olda Novák, od něhož se intenzivně 
učíme už třetím rokem. Oldova metoda 
výcviku koní se nazývá nekonfliktní 
výcvik. Do našeho provozu, způsobu 
práce a osobní filozofie se rozhodně 
hodí nejlépe. 

10 — ROZHOVOR

Díky výcviku 
nemusíme koně 
nutit do práce

Existují koně, kteří umějí pomáhat při léčení. 
Hiporehabilitace je v poslední době stále 
oblíbenější. V Řevnicích ji nabízí nezisková 
organizace Jupiter, jejíž předsedkyně Ida 
Kubrichtová je milovnice koní.

Centrum Jupiter nabízí lidem hiporehabilitaci

Foto archiv Idy Kubrichtové
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	 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

PRODEJ AUTOBATERIÍ AKUMA

RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO 
KERAMICKÁ OCHRANA LAKU

TĚŠÍME SE  NA VÁS V NOVÉM ROCE

ZŠ Kairos v Dobřichovicích,
kde děti, učitelé i ředitel mají svůj hlas,

hledá k 1. únoru 2021
•	schopného	a	odvážného	ŘEDITELE/KU  
s	otevřeností	novým	přístupům	na	plný	úvazek

• UČITELE/KU	českého	jazyka	na	poloviční	úvazek	

Více	info	na:	hanka@skolakakiros.cz	| 777 312 352 | www.skolakairos.cz

Čím je pro vás zrovna  
Oldova metoda tak zajímavá? 
Při klasickém výcviku člověk s koněm 
pracuje jako s bytostí, již je potřeba zkro-
tit, jedná především z pozice síly. Myslím 
si, že pro koně tento způsob komunikace 
není ani příjemný, ani příliš srozumitel-

ný. Další oblíbenou alternativní metodou 
je takzvaný horsemanship neboli při-
rozená komunikace. Typický horseman 
s koněm ovšem jedná z pozice hřebce, 
a tedy také prostřednictvím tlaku a síly. 

Oldův nekonfliktní výcvik je rovněž 
založen na přirozené komunikaci koní 
ve stádě, ale spočívá v tom, že cvičitel 
jedná z pozice vůdčí klisny, která je 
hodna následování, nikoli z polohy 
tlaku a zastrašování. Koně se tedy sami 
rozhodnou člověka následovat a napo-
dobovat jakožto nejzkušenějšího člena 
stáda. Takový vztah koně k člověku je 
v hiporehabilitaci velmi žádoucí. Kůň 
je pak skutečně ochotný s lidmi spolu-
pracovat, což nepatří k jeho přirozeným 

vlastnostem. Do práce ho nemusíme nu-
tit a nevyvede nám ani našim klientům 
žádnou lumpárnu. 

Jak vlastně koně fungují s klienty? 
Využíváme několik metod. Jedná se 
hlavně o rehabilitaci prostřednictvím 

trojrozměrného pohybu koňského hřbetu. 
Klienti tedy přímo s koněm nemanipulují, 
pouze profitují z toho, že na něm jedou. 
Při psychoterapiích v sociální praxi již 
s koňmi mohou manipulovat i klienti. 
Vzhledem k tomu, že na naše koně nepo-
užíváme žádné donucovací prostředky, 
tedy udidla či bičíky, nespolupracují jen 
tak s někým. Daný klient musí dokázat, že 
je kompetentní koně vést. Tuto skutečnost 
využíváme k osobnostnímu růstu klientů. 

Mohou všichni koně pracovat s lidmi? 
Všichni naši koně mohou pracovat 
s lidmi, někteří jsou ale vhodní pouze 
pro některé skupiny klientů. Práce 
s lidmi je ale velmi psychicky náročná 

a vyčerpávající. Koně to vnímají ještě 
mnohem hůře než my lidé. Proto musí 
mít dostatek času pro odpočinek. Tím 
myslím hlavně psychický odpočinek, 
tedy pokud možno žádný kontakt s lid-
mi. Dodržujeme pravidlo, že minimálně 
dva dny v týdnu musí mít terapeutičtí 
koně úplně volno od kontaktu s lidmi, 
aby si mohli pořádně odfrknout. 

Jaké klienty přijímáte? 
Na individuální hiporehabilitace 
přijímáme převážně děti s nějakým ty-
pem hendikepu, nejčastěji s poruchou 
autistického spektra, vývojovou dys-
fázií, vadami řeči nebo třeba s ADHD. 
Do skupinových terapií chodí hlavně 
děti a mládež z diagnostických ústavů, 
dětských domovů, nízkoprahových 
klubů apod. Z dospělé klientely jsou to 
nejčastěji osoby s duševním onemoc-
něním. 

A jak to zvládáte v současné situaci, 
kdy je mnoho aktivit zakázaných, 
zvlášť když k tomu všemu máte malé 
miminko? 
Koronakrize se nás neblaze dotkla 
asi jako většiny spolků a podnikatelů. 
Podařilo se nám sice nakonec vyjednat 
na krajské hygienické stanici nějaké vý-
jimky ohledně individuálního provozu, 
přesto řešíme mnoho komplikací. Nejvíce 
financí spolek získává ze skupinových 
aktivit, takže jsme přišli o velkou část 
příjmů. Abychom zalepili díry v rozpoč-
tu, museli jsme v průběhu druhé vlny 
prodat jednoho z mladých koní, kterého 
jsme zatím pro hiporehabilitaci pouze 
připravovali. Já momentálně pracuji 
převážně z domova, mám skvělou dceru, 
která mi to umožňuje. Často mi s ní také 
pomáhá moje máma, takže se některých 
aktivit v Jupiteru mohu účastnit i osobně. 

Lucie Hochmalová
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Co nabízíme a koho hledáme?
l LMŠ Na dvorečku nabízí volné místo pro dítě ve věku 2 ¾ roku až 6 let. Nástup 

možný ihned. (možnost plné i zkrácené docházky)

l LMŠ Na dvorečku hledá pedagoga na 3denní úvazek. Nástup možný od února.
l ZŠ Na dvorečku hledá asistenta pedagoga na 2denní úvazek. Nástup možný 

od února.
Zájemci mohou volat na tel.: 777 258 450 nebo psát na jedenstrom@volny.cz.

Rok 2020 byl pro Jeden strom, z. ú., do-
bou dalších zásadních změn v  jeho vý-
voji a  zatěžkávací zkouškou v  podobě 
nutných opatření v  souvislosti s  šíře-
ním nemoci Covid-19. Vstoupili jsme 
do 11. roku svého fungování. Jed-
notlivé subjekty zřizované orga-
nizací Jeden strom prošly mnoha 
změnami. Je pro nás důležité, že 
jsme po  celý rok měli za  sebou 
podporu nejen našich klientů, 
rodičů a  dětí, ale i  samotných 
obcí, na jejichž území se nachází 
místa poskytovaného vzdělává-
ní. I  jim vděčíme za to, že Jeden 
strom může rozvíjet svoje akti-
vity. Moc si této podpory vážíme 
a děkujeme za ni. 
CENTRUM JEDEN STROM, Dolní 
Černošice, započalo druhý rok 
fungování v nových rekonstruo-
vaných prostorách statku Na Blu-
ku. V  průběhu roku zajišťovalo 
provoz třídy MŠ, třídy školičky Rarášků 
(jesle) a  nově otevřeného odloučeného 
pracoviště LMŠ Na dvorečku, jež se může 
chlubit zázemím v  podobě zcela nové 
jurty. Hlavním cílem bylo zvládnutí re-
vitalizace zahrady ze získaných finanč-
ních prostředků grantu SFŽP a  MHMP. 
Třídy školek a  školičky navštěvovalo 
v průběhu roku celkem 50 dětí. Třídy MŠ 
v Centru Jeden strom i nadále zůstávaly 
pracovištěm pro poskytování praxe stu-
dentů Waldorfského lycea Praha.
ZŠ A  LMŠ NA  DVOREČKU, Lety, prošla 
třetím rokem fungování v rejstříku škol 
a školských zařízení. Do LMŠ docházelo 
50 dětí z blízkého i ze vzdálenějšího oko-
lí. Proběhla realizace zateplení jurt ze 
získaného grantu Státního fondu život-
ního prostředí. Prvním školním rokem 
probíhala realizace grantu Šablony  II 
– Posílení inkluze v Lesní mateřské ško-
le Na  dvorečku, který umožňuje využí-
vat speciálně pedagogickou intervenci 
a  napomáhat rozvoji čtenářské pregra-

motnosti formou dalšího vzdělávání pe-
dagogických pracovníků (DVPP) a  pro-
jektových dnů ve  škole. Byly získány 
finanční prostředky ze SFŽP na úpravu 
pozemku areálu LMŠ Na dvorečku. 

LMŠ se opět stala fakultní školou Pe-
dagogické fakulty UK, katedry škol-
ského managementu a  andragogiky. 
V  rámci praxí zavítalo do  LMŠ zhruba 
40 studentů PedF UK Praha a PedF UJEP 
Ústí nad Labem. Byla schválena žádost 
o rozšíření provozu LMŠ o 1. stupeň ZŠ. 
Na jaře 2020 došlo v důsledku rozšíření 
činnosti ke  změně názvu školské práv-
nické osoby LMŠ Na dvorečku na název 
nový Základní škola a  Lesní mateřská 
škola Na  dvorečku. V  Základní školu 
Na dvorečku se tak transformovala část 
Komunitní školy Jeden strom s účinností 
od 1. 9. 2020. Nově byl schválen i provoz 
školní družiny.
KOMUNITNÍ CENTRUM JEDEN STROM, 
pod kterým funguje především ZŠ 
Na  dvorečku / Komunitní škola Jed-
noho stromu, ale jsou zde realizovány 
i  vzdělávací aktivity pro širokou veřej-
nost (kurzy mindfulness, první pomo-
ci, přednášky logoprevence, výchova 
holek a kluků, bezpečí na internetu aj.), 

zahájilo druhý rok fungování v  centru 
Černošic, v Karlštejnské ulici. Venkovní 
výuka i  nadále díky spolupráci s  rodi-
nou Pihrtových probíhala na  zapůjče-
ném pozemku u  řeky v  Dolních Černo-

šicích, kde bylo částečně i  díky 
podpoře rodičovské komunity 
revitalizováno hřiště, zahradní 
domek na  ukládání věcí, posta-
veno týpí a  vytvořeno ohniště 
se sezením. Novinkou roku 2020 
bylo experimentální ověřování 
fungování vzdělávací skupiny 
žáků 2. stupně na  detašovaném 
pracovišti v  bezprostřední blíz-
kosti Komunitního centra. ZŠ 
Na  dvorečku / Komunitní škola 
Jeden strom nabízela vzdělávání 
90 dětem ve věku 6 až 13 let. V KC 
JS probíhala díky finanční pod-
poře grantu Středočeského kra-
je realizace projektu „Celoroční 
program EVVO v komunitní ško-

le Jednoho stromu“. 
Jménem organizace Jeden strom, z. ú., 

bych ráda všem popřála do  roku 2021 
hodně zdraví, klidnou a otevřenou mysl 
a  dostatek energie k  dalším objevným 
cestám.  Mgr. Alena Laláková, ředitelka JS, ZŠ  

 a LMŠ Na dvorečku, Komunitního centra JS

Co přinesl loňský rok do Jednoho stromu

Zápisy
 ZŠ Na dvorečku / Komunitní škola  

 Jeden strom
 Karlštejnská 253, Černošice

 7. dubna, 15:00 – 17:00

 LMŠ Na dvorečku, areál LMŠ,
 Kejnská ul., Lety u Dobřichovic

 5. května 14:00 – 16:00

 MŠ Jeden strom, Dolní Černošice
 průběžně celoročně

Výhodou u  zápisu může být předem 
vyplněná online přihláška, najdete 
ji na  nástěnce www.jedenstrom.cz. 
Předběžně vyplněná přihláška vám 
zvyšuje počet bodů, které je nutné 
v  rámci přijetí získat, a  nám umož-
ňuje zaslat vám všechny informace 
potřebné k  zápisu, besedám i  dnům 
otevřených dveří. Tak neváhejte, vy-
plňujte, ať máte jistotu, že zapustíte se 
svými dětmi kořeny ve školách orga-
nizace Jeden strom!

2021
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Pohled do života kulturních osobností
JOSEF KLÍMA: Natáčím a jsem 
děda na plný úvazek

Jak vnímáte současné období, kdy je 
mnoho věcí omezeno? Jakým způso-
bem se to dotklo vás? 

Mně naštěstí zaměst-
nání nezkomplikovali, 
takže pro náš pořad Zá-
hady Josefa Klímy v te-
levizi Seznam natáčím 
stejně intenzivně jako 
před covidem. Odpadly 

ale koncerty naší kapely Na  vlastní uši 
band a  také besedy s  diváky po  celé re-
publice, které jsem dělal velmi rád. Není 
ani naše občasné hraní v  dobřichovické 
hospodě Na  Schůdkách, kde se poslední 
dobou scházela velmi kvalitní muzikant-
ská společnost: kromě nás amatérů třeba 
všenorský soused Jiří Stivín, dobřichovic-
ký rodák Honza Hrubý, „Skorodobřicho-
vičan“ Sean Berry se svou irskou harfou 
a další. Často, když chodím na procházku 
se psem a potkávám místní občany, slyším 
stesky, jak jim tohle hraní chybí. Mně taky. 

Na čem nyní pracujete? 
Momentálně natáčím další reportáže, o je-
jichž obsahu se z  pochopitelných důvodů 
většinou nešířím dopředu, a konečně jsem 
děda na plný úvazek. Dvě vnoučata bydlí 
v Libeři, ta tak často nevídám, ale dva vnu-
ky mám v Letech a ti jsou u nás každý den. 
V týdnu po školce, o víkendu i dopoledne. 
To je nálož! Lituji mé vrstevníky, kteří si 
v rámci druhého nebo třetího vrhu pořídi-
li malé děti. Já je můžu vrátit, oni ne. 

Nedávno vám vyšla nová kniha, 
o čem je? 
Vyšly mi v roce 2020 dokonce tři. Paměti 
bývalého ředitele ÚOOZ Roberta Šlachty 
Třicet let pod přísahou, kde jsem spoluau-
tor, pak literární přepis filmu Šarlatán pol-
ské režisérky Agnieszky Holland a koneč-
ně před pár týdny kriminální román Loď 
s otroky. Psal jsem ho pět let a uložil do něj 
celá svá devadesátá léta. Hlavní hrdina, 
televizní reportér, totiž pátrá po  tajem-
ném fondu vládnoucí strany a jde při tom 
skutečně o život. Ale také o to, jak se ubrá-
nit snahám o  cenzuru nebo manipulaci. 
Ta loď s otroky je totiž televize. Když ten-
krát začínala Nova a náš pořad Na vlastní 
oči, ředitel Vladimír Železný na  jednom 
našem vnitropodnikovém shromáždění 
opravdu říkal, že už nejsme televize, ale 

loď, která nalodí ženské otroky na  tele-
novelu a  doveze je k  výrobcům pracích 
prášků a  mužské na  fotbal a  dopraví je 
k prodejcům aut. Tenkrát mi to znělo cy-
nicky, dnes je to bohužel skutečnost. Byla 
to divoká doba, kdy místo právníků ještě 
chodili tvrdí hoši a někdy i nájemní vrazi, 
ale na druhou stranu pořád ještě přežíva-
la zčásti polistopadová euforie a  víra, že 
to bude lepší. Tu už dnes u většiny společ-
nosti nahradila jakási odevzdanost nebo 
deziluze. 

Co byste si přál do nového roku 2021? 
Asi jako všichni: aby už hlavně pomi-
nul covid a vrátili jsme se do normální-
ho světa, kde se dalo žít se vším všudy, 
umělci a živnostníci se nemuseli bát, zda 
přežijí ekonomicky, a my senioři i faktic-
ky. V tomhle směru se těším na očková-
ní. Bude mi 70 let a  kvůli věku a  chro-
nickým nemocem jsem adept první 
kategorie. Na těžký průběh i na vakcínu. 

JAN-MATĚJ RAK: Kvůli covidu 
uzavírám svou kariéru

Matěji, jak se ti v této době daří? 
Mám se celkem dobře, 
protože žiji v  živé do-
mácnosti, kde o zábavu 
nebo společnost není 
nouze. Krom toho naše 
nejmenší dceruška umí 
všechny vnější okol-
nosti velmi dobře odstínit a  soustředit 
naši pozornost na věci důležité a blízké. 

Co všechno jsi letos musel odložit? 
Všechno. Jako muzikanta mě situace za-
sáhla velmi tvrdě. Přišel jsem o všechna 
vystoupení, o koncerty. Nikdo neví, jak 
to bude vypadat dál, a upřímně řečeno 
jsem v  tomhle pesimista. Myslím, že 
do starých kolejí se to už nevrátí nikdy, 
a poctivě přiznávám, že svou koncertní 
kariéru považuji za  uzavřenou. Další 
věcí je, že kulturní publikum u  nás se 
v  podstatě kryje s  tou nejohroženější 
skupinou, tedy je většinou starší 65 let. 
Mladší lidé na  mé koncerty téměř ne-
chodí, i proto tedy s obnovením běžné-
ho provozu v dohledné době nepočítám. 

Učíš děti v ZUŠ online na kytaru? 
Ano, učím dálkově přes WhatsApp nebo 
Skype. To jsou prostředky výborné  

k výuce třeba chemie nebo matematiky, 
pro hudbu to ale žádná sláva není. Je to 
prostředek spíš k průběžné údržbě stá-
vajících znalostí a dovedností, ty oprav-
du hudební věci ale jinak než osobně 
téměř předat nelze. Přesto jsem vděčný, 
protože udržovat kontakt s žáky a sdílet 
čas s  nimi a  hudbou je velmi obohacu-
jící a  důležité. V  našich podmínkách je 
kultura vždy to, co jde pod nůž první, 
a  bránit tomu aspoň trochu je nesmír-
ně podstatné. Marxistické učení o  ma-
teriální základně a  kulturní nadstavbě 
u nás zapustilo hluboké kořeny a vymý-
tit tenhle mentální plevel se zdá téměř 
beznadějné. 

Co připravuješ na příští rok? 
Chystám se ke všemu, co situace dovolí. 
Budu se dále věnovat své rodině a svým 
žákům. V  noci budu pozorovat hvězdy 
a přes den mraky a květiny. 

Co by sis přál do nového roku 2021? 
Přál bych si asi totéž, co všichni. To jest 
návrat k  normalitě, k  tělesnému, ale 
především duševnímu zdraví každého 
jedince i  společnosti. Přál bych si ná-
pady, trpělivost a  píli, lepší politickou 
reprezentaci, krásné výlety a  zážitky, 
zajímavou muziku a spokojené lidi a ve-
selé děti všude okolo nás. A  škubánky 
s mákem.

JAN ROSÁK: Zachraňuje mě 
můj milovaný rozhlas

Honzo, jak se teď 
máš, v tomto nepříz-
nivém období (nejen) 
pro kulturu? 
Samozřejmě mi spous-
ta věcí chybí. Nemů-
žeme hrát divadlo ani 
tenis v hale, ale zachraňuje mě můj mi-
lovaný rozhlas... 

Na čem jsi letos pracoval? 
Zkoušíme nové představení v  Divadle 
Radka Brzobohatého, asi na  dlouho 
odložené, ale naštěstí jsme mohli točit 
na Primě Poklad z půdy.  

Co by sis přál do nového roku 2021? 
Jistě to, co všichni: konec covidu. A jinak 
jen příjemná překvapení, nebo raději 
žádná!   Stranu připravila: Lucie Hochmalová
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o 3 poukazy na nákup v hodnotě 500 Kč 
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na  adresu krizovka@dobnet.cz nebo na  adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252  29 Dobřichovice, a  to 
nejpozději do 22. ledna 2021. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Každý ze 3 výherců obdrží poukaz na nákup v prodejně Alpine Pro, Praha 5 – Zbraslav, v hodnotě 500 Kč.
Vylosovaným luštitelem křížovky z prosincového vydání se stal pan Václav Kratochvíl, Dobřichovice.
Vyhrává poukaz na konzumaci v restauraci Stará Bárka v hodnotě 500 Kč.

Správná tajenka z minulého čísla: Příjemnou vánoční atmosféru.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 1/2021, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Velký výběr oblečení 
a doplňků na lyže 
i do města (dokončení v tajence)

ALPINE PRO OUTLET  
SPORTOVNÍ ODĚVY ZBRASLAV

ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 431
156 00 PRAHA 5 - ZBRASLAV
(300 metrů od Zbraslavského nám.)

info@alpine-store.cz

www.alpine-store.cz 
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Ing. Ivo Dostál: daňový poradce ev. číslo 5115  |  +420 608 40 99 94  |  5115@kdpcr.org

NABÍDKA SLUŽEB
l zpracování daně z příjmů právnických a fyzických osob
l zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
l zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitosti
 a daně z nemovitých věcí
l daňové a finanční plánování

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

V PROVOZU

E-SHOP

V PROVOZU
WWW.KOLA-SPORT.CZ

Telefonujte, pište...
Jsme tu pro Vás!

DETAILNÍ INFORMACE NA:

WWW.KOLA-SPORT.CZ/
AKTUALNE/

VŠE V SOULADU S VLÁDNÍMI NAŘÍZENÍMI

SERVISPRODEJNA

V PROVOZU
| Jste škola, školka, spolek, nebo jen parta kreativních lidí,  

kteří rádi tvoří?
| Máte rádi lidové tradice a rádi se bavíte?
| Jste z regionu Dolní Berounky nebo nejbližšího okolí?

POKUD ANO a máte chuť, přihlaste se, vytvořte krásnou Moranu,
prezentujte ji a vyhrajte pohár a věcné ceny.

Více informací na tel.: 605 205 755
Srdečně zvou
DOBNET, z.s., Balonklub Karlštejn
a město Dobřichovice

SLAVNOSTI MORANY  |  7. ročník
20. března 2021  |  Dobřichovice 

Soutěž 
o nejkrásnější 
Moranu z obcí Dolní Berounky



www.idobnet.cz

Zavolej hned: 277 001 111
www.dobnet.cz/servis

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!


