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Řevnice chtějí dotaci 
na silnice i učebnu
Hned několik žádostí o  dotace 
podaly Řevnice. Vedení města po-
třebuje příspěvek na  opravu ulic 
i na novou multimediální učebnu.

Žádosti o  zhruba 10 milionů ko-
run na  opravu části ulice Socho-
rova, J. Veselého a  Jiráskova puto-
valy na  Ministerstvo pro místní 
rozvoj. Dále město požádalo Státní 
fond životního prostředí o  finance 
na  opravu všech ulic ležících nad 
Malým náměstím směrem k Vrážce.

Na  novou multimediální učebnu 
se řevnická radnice pokusí získat 
peníze prostřednictvím MAS Karl-
štejnsko a současně i na základě vý-
zvy Ministerstva pro místní rozvoj. 
Stavební úpravy bývalého domku 
školníka v  areálu prvního stupně 
řevnické základní školy počítají 
s náklady ve výši 4,5 milionu korun.

Řevnickým strážníkům se povedl pěkný 
zásah. V  lokalitě ulic Rovinská a  Karl-
štejnská si všimli muže, který odpovídal 
popisu celostátně hledané osoby.

Hlídka muže oslovila a vyzvala k pro-
kázání totožnosti. Dotyčný však u sebe 
žádný doklad neměl. Následnou lustrací 
strážníci zjistili, o koho se jedná, a bez 
problémů ho zadrželi. „Po celou dobu zá-
sahu nikomu ze zúčastněných nevznikla 
žádná škoda na majetku a nebylo potřeba 

použít donucovacích prostředků. Stráž-
níci Městské policie Řevnice předvedli 
skvělou práci a  patří jim velké uznání,“ 
uvedla velitelka strážníků Veronika 
Matoušková.

Strážníci jsou pro svou práci v terénu 
velmi dobře vycvičeni. Prošli například 
kurzem sebeobrany, mají za  sebou stáž 
u záchranné služby Trans Hospital plus 
a v dohledné době je čeká kurz zdravo-
vědy.

Víc peněz za  svoz odpadu zaplatí v  le-
tošním roce obyvatelé Dobřichovic. Za-
stupitelstvo schválilo novelu vyhlášky 
o místních poplatcích, v níž došlo k na-

výšení poplatku za svoz odpadu na 800 
korun za občana, respektive nemovitost.

Částku je třeba uhradit do 30. června. 
V  souvislosti se zvýšením schválili za-
stupitelé ještě jednu změnu, a  to osvo-
bození od poplatku za odpad pro rodiny 
s více dětmi. Vztahuje se na třetí a další 
dítě v rodině.

Výše poplatku za  svoz odpadu se na-
opak nemění v Řevnicích, zůstává na 700 
korunách se splatností do konce dubna. 
Částka pro rok 2022 se nezvyšuje ani 
v Černošicích, je stále ve výši 840 korun 
a splatná jednorázově do konce března.

Od  1. února DOBNET zvýšil rychlost 
připojení k  internetu až na  150 Mbps. 
Skokové zrychlení se týká zákazníků 
připojených přes wi-fi i  kabelem. „Re-
agujeme na stále vyšší nároky uživatelů 
i aplikací na rychlost připojení,“ říká šéf 
společnosti Michal Nešpor. „Součas-
né i  budoucí klienty jistě zajímá i  to, že 
zrychlení nemá vliv na současné ceny ta-
rifů.“ Přístup členů domácnosti s něko-
lika notebooky, tablety a telefony k prá-
ci, zábavě i  ke  studiu tak je mnohem 
komfortnější. 

Zvýšení komfortu připojení v  byto-
vých domech, v nichž má DOBNET vlast-
ní kabelové rozvody, je ještě výraznější. 
„U kabelového připojení nabízíme symet-
rickou rychlost pro download i  upload, 
což ocení zejména hráči her a  pracující 
z domova. Prémiový tarif Sokol na kabelu 
zrychluje až na  150/150 Mbps. Ani u  ka-
belových tarifů se přitom cena nezmění,“ 
vyzdvihuje Nešpor.

Rychlost stoupá, ceny ne
Jak rychle tedy DOBNET běží? Wi-fi 
Želva si pospíší na  10/2 Mbps, Zajíc vy-
běhne rychlostí 50/10 Mbps a  Puma 
80/15  Mbps. Na  kabelu se ze Želvy stá-
vá běžec 20/20  Mbps, Zajíc zrychluje 

na  80/80, Puma vystřelí 100/100 a  již 
zmíněný Sokol sviští 150/150 Mbps. 

Bezdrátový i kabelový tarif Želva, Za-
jíc a  Puma přitom zůstávají na  součas-
ných 290, 390 a  490 Kč za  měsíc. Sokol 
bude i nadále stát 590 Kč za měsíc. 

DOBNET raketově zrychluje, zákazníci mají komfortnější internet 

Strážníci zadrželi hledaného muže

Někde si za odpad připlatí, jinde ceny zůstávají

KAM S NÍM? aneb Vybíráme školu či školku 
Čtěte v březnovém DOBNETU! Vychází 4.3.

Foto Petra Stehlíková

Foto Petra Stehlíková

Foto shutterstock.com
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Obec nabízí voucher 
pro volný čas
Vouchery pro seniory a mladistvé do 18 let 
poskytuje i v letošním roce vedení městy-
se Liteň. Zájemci si je mohou vyzvednout 
na  radnici. Zastupitelstvo navýšilo hod-
notu voucheru na 1 000 korun na osobu.

Projekt pokračuje už čtvrtým rokem. 
Vouchery slouží na  podporu kultury, 
zdraví a  sportu. Poukázky se dají použít 
na placení služeb místo hotových peněz. 
Městys uzavřel smlouvy o přijímání vou-
cherů s  více než třiceti poskytovateli, 
mimo jiné s Rehabilitační nemocnicí v Be-
rouně, s  několika maséry, se středisky 
volnočasových aktivit pro děti, sportov-
ními školami, plaváním pro kojence atd.

Vouchery přijímá i liteňské kino, další 
tipy najdete na webu městyse pod zálož-
kou Volný čas. Loni si poukázky v hod-
notě 80 tisíc korun vyzvedla přibližně 
třetina lidí, kteří na ně měli nárok.

Fond pomáhá lidem v nouzi
Město Černošice chce pomoci svým občanům, kteří se ocitnou 
v  nepředvídatelné krizové situaci nebo v  okamžité sociální 
nouzi. V letošním roce proto nově zřídilo Fond krizové pomo-
ci a v rozpočtu pro něj vyčlenilo 200 tisíc korun.

Pomoc je určena těm, kteří si ve  vzniklé situaci jen obtížně 
mohou poradit sami: například rodinám, jimž vyhořel dům, oso-
bám, jež v důsledku vážného úrazu přišly o část příjmů, senio-
rům, kteří už nemají síly na úklid a žijí v nedůstojném prostředí, 
či samoživitelům, jimž se nedostává prostředků na školní obědy 
pro děti a podobně. „Cílem je rychlá pomoc ve formě finančního 
příspěvku, věcného daru nebo objednání/úhrady služby,“ popisuje 
Martina Řehořová, předsedkyně sociální komise. Žadatel může 
v daném kalendářním roce získat nejvíce 20 tisíc korun.

in
zerce

Obci Všenory se podařilo získat více než 
1,5 milionu korun ze Středočeského Fon-
du obnovy venkova. Částka je určena 
na  rekonstrukci střechy místního kul-
turního domu Zdeňka. Z celkových 13,8 
milionu korun schválených krajem míří 
k Berounce jedna z nejvyšších částek.

Kulturní dům získala obec do  svého 
vlastnictví v  loňském roce. Nemovitost 
krátce poté předala stavební firmě k cel-
kové rekonstrukci, která by měla skon-
čit letos na jaře. Dotaci dostali Všenorští 
nejen na  opravu, ale také na  samotný 
nákup. Jde o  budovu z  roku 1886, která 
je protkaná velmi působivou historií. Po-
řádaly se zde kulturní, sportovní i  jiné 
akce. Po opravě by se měly vrátit. Navíc se 
sem mimo jiné přestěhuje muzeum Mari-
ny Cvetajevové a bude tu infocentrum.

Nově by zde mělo vzniknout muzeum 
Všenor, obec pro něj nyní shání vhodné 
exponáty. Případní zájemci, kteří budou 
chtít muzeu dokumenty zapůjčit ke kopí-
rování, vyfotografování či nafilmování, 
mohou kontaktovat starostu na e-mailu 
starosta@vsenory.cz nebo místostarost-
ku na alena.sahankova@vsenory.cz.

Mezi deseti obcemi nejlepšími pro život 
jsou z  celé naší republiky hned čtyři 
ve Středočeském kraji.

První místo v žebříčku obhájily Říča-
ny, třetí byl Brandýs nad Labem – Sta-
rá Boleslav, Černošice skončily těsně 
pod stupni vítězů a  Beroun sedmý. Ten 
si oproti loňskému hodnocení polepšil 
o čtyři příčky, Černošice o jednu. Do prv-
ní stovky se z našeho regionu vešly ještě 
jedenácté Hořovice.

Hodnocení vychází z  průzkumu spo-
lečnosti Obce v datech, která zkoumá in-
dex kvality života v Česku. Loni se konal 
čtvrtý ročník.

Index porovnává na  základě veřejně 
dostupných dat celkem 206 obcí s rozší-
řenou působností včetně hlavního měs-
ta Prahy. Zahrnuje dohromady 29 uka-
zatelů, vyjadřujících mimo jiné úroveň 
prostředí a  dostupnost zdravotní péče, 
optimální materiální podmínky, dosta-
tečnost služeb, ale také zdraví a mezilid-
ské vztahy.

Pro čilé seniory
Nové zajímavé aktivity pro seniory a se-
niorky nabízejí v  letošním roce obce 
v  dolním Poberouní. Dříve narození 
spoluobčané se mohou vzdělávat, tvořit 
i zdravě hýbat.

V  Řevnicích fungují kromě univerzi-
ty 3. věku výtvarný a  dramatický kurz 
ve spolupráci s místní základní umělec-
kou školou. Práci lektora i užívání učeb-
ny a  sociálního zařízení hradí město. 
Účastníci platí jen materiál, pomůcky 
nebo výtvarné potřeby.

Římskokatolická farnost Řevnice po-
řádá kurzy Alfa a Beta.

V Letech se pro seniory od února nově 
konají lekce jógy pro dobrou náladu 
a zdravá záda, a to každé úterý od 11:15 
hodin v  tamní sokolovně. Cvičení vede 
Irena Nolová.

Dotaci získali i na opravu střechy

Černošice jsou čtvrtou nejlepší obcí Česka

Foto Petra Stehlíková

Foto Petra Stehlíková
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Naskočte si, připojíme i vás.
www.dobnet.cz

U kabelových tarifů nově symetrická rychlost pro stahování i odesílání.

Tarif  
Želva Zajíc Puma Sokol

Wifi Mbps
 4/1

 10/2
 20/5 

 50/10
 50/10 

 80/15

Kabel Mbps
 20/5 

 20/20
 50/10 

 80/80
 80/15

 100/100
 100/20

 150/150

290 Kč* 390 Kč* 490 Kč* 590 Kč*

* Nezměněné měsíční poplatky za připojení včetně DPH bez volitelných nadstandardních služeb a zřizovacích poplatků.

Rychlost roste, ceny ne

Od února frčí internet až 150 Mbps
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Zdražení energií v uplynulých měsících ovlivnilo 
všechny domácnosti v republice. Lidé, kteří přišli 
o svého dodavatele, musí nyní platit mnohem více 
za elektřinu i plyn. Rostoucí ceny se ale dotkly 
i ostatních odběratelů. A tak hledají řešení, jak 
ušetřit. Jednou z variant je topení v kamnech.  
Při vhodném výběru se dají snížit náklady 
na topení, a navíc zútulnit interiér domu. Komu 
by se nelíbil pohled na oheň a praskající dřevo?

Kouzlo kamen objevili Češi už dávno. Ale 
v současné době je poptávka po topidlech 
na dřevo mnohem vyšší než dřív. Nejen 
proto, že se zdražují energie. Někteří lidé 
se například bojí, že dojde plyn, a  tak 
chtějí být co nejvíce soběstační. Hledají 
náhradní varianty a záložní zdroje.

K  tomu přidejte domácnosti, kde mají 
ještě staré neekologické kotle na  pevná 
paliva 1. a 2. emisní třídy, které se musí 
vyměnit do 1. září letošního roku, jinak 
hrozí pokuty. I ti nyní poptávají jiné mož-
nosti vytápění než plynem či elektřinou.

Prodejci krbů zaznamenali až o  dva-
cet procent vyšší tržby za krby a kamna, 
plné ruce práce mají i kamnáři a komi-
níci. „Je to boom. Poslední dobou lidé ne-
chtějí být závislí na elektřině nebo plynu, 
potřebují jistotu, že budou mít čím topit,“ 
potvrzuje Tomáš Hnátnický. Podle něj 
přibývají ti, kteří chtějí opravdu funkční 
kamna, ne jen designový doplněk v bytě.

„Jsou lidé vnímající kamna jako designov-
ku do  bytu, pro někoho je to záložní zdroj 
topení. Nejraději by vyhřívali nezávislým to-
pením, měli svá kamínka, svůj komín. Chtějí 
si přitopit a přitom ušetřit. A bude hůř,“ do-
dává kominík a kamnář Zdeněk Hradec-
ký z Radotína, jehož firma IQ servis nabízí 
nejen prodej, stavbu a  servis kamen, ale 
i  kompletní kominické služby, od  stavby 
nových komínů přes opravy až po čištění, 
kontroly a revize. Na trhu působí už mno-
ho let. „Nejradši dodávám vše na klíč: kam-
na i komín. Pro komíny mám teď jako novin-
ku dehtovou frézu,“ říká Zdeněk Hradecký. 
Frézování komínových průduchů se pou-
žívá při opravách či vložkování komínů 
nebo při odstraňování dehtu z komínů.

Jak vybrat správná kamna?
Pokud se rozhodnete pořídit si kamna 
nebo opravit či vyměnit ta stará, je důle-
žité si všechno dobře rozmyslet. Správný 
výběr totiž poznáte až po delší době uží-
vání, i  proto je vhodné poradit se s  od-
borníkem.

Při koupi či stavbě kamen záleží na ně-
kolika věcech. Nejdříve je dobré určit, 
zda bude topení v  nich hlavním zdro-
jem tepla, nebo jen doplňkem, například 
k vytápění plynem.

Obecně se dá říci, že čím těžší kamna, 
tím větší výhřevnost. V případě, že bude-
te topit převážně v kamnech, jsou vhod-
ná sálavá topidla: nevysušují vzduch, 
nevíří prach, mají vyšší účinnost a men-
ší spotřebu paliva. Tato topidla kumulu-
jí energii ze spalování dřeva a potom ji 
delší dobu vyzařují. Jde o zdravé topení. 
Nevýhodou je, že chvíli trvá, než se teplo  

Užitečné rady
• Krbová kamna musejí být 

vzdálena alespoň 20 centimetrů 
od stěn a minimálně 80 
centimetrů od hořlavých 
materiálů, přičemž stěny kolem 
kamen také nesmějí být obloženy 
hořlavými materiály.

• Kamna nesmějí být umístěna 
v blízkosti dveří nebo jiných 
pevných částí interiérů kvůli 
požární bezpečnosti.

• Podlaha kolem kamen musí být 
žáruvzdorná, a to minimálně 
80 centimetrů před otvorem 
kamen a 40 centimetrů 
po stranách. Vhodná je dlažba, 
plech nebo tvrzené sklo.

• Pod topidly nesmí být  
podlahové vytápění.

• K topení v kamnech je vhodné 
hlavně tvrdé dřevo (buk, jasan, 
dub). Doporučuje se nechat ho 
alespoň rok vyschnout, ideální 
jsou dva roky. Při vhodném 
skladování vydrží palivové dříví 
i několik let.

• Důležité je umět v kamnech topit. 
Přikládat by se mělo tehdy, když 
je na dně jen vrstva žhavých 
uhlíků, ne do ohně samotného. 
Měl by to dělat vždy jeden člověk, 
aby měl přehled, kdy a kolik dřeva 
v kamnech je. „Neměl by přikládat 
každý, kdo jde okolo,“ říká Zdeněk 
Hradecký.

• Každá kamna musejí být 
odvedena do komína. Majitelé 
komínů mají povinnost jednou 
ročně udělat kontrolu komína 
a nechat ho vyčistit. Vyplatí se to 
nejen kvůli bezpečnosti, ale také 
případně pro pojišťovnu, pokud 
by v domě hořelo.

Ceny stouply,  
zahřejte se u kamen

Foto Podbrdské kamnářství
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začne uvolňovat, a  také výrazně vyšší 
pořizovací cena. Investice se ale určitě 
vyplatí.

Naopak konvenční (teplovzdušná) 
topidla se hodí do  domů, které jsou 
obývány jen občas, například na  cha-
tu či chalupu, nebo pokud je užíváte 
jako záložní zdroj. U  konvenčních to-
pidel se většinou prostor rychle vyhře-
je, ale víří se při něm prach a vysouší 
vzduch. Klasicky je při takovém topení 
větší teplo u stropu a neudrží se dlou-
ho, musí se často přikládat. Na druhou 
stranu se interiér rychle zahřeje a také 
pořizovací cena je výrazně nižší a mon-
táž rychlejší.

Když máte ve  využití kamen jasno, 
zvolíte si topidlo se správným výkonem 
podle velikosti domu nebo bytu a určíte 
čas, kdy chcete mít všechno hotové. Jak 
jsme už zmínili, kamnáři mají v součas-
né době mnoho práce a realizace trvají 
i  několik týdnů (záleží na  druhu a  slo-
žitosti zakázky). Rychlejší je pořídit si 
krbová kamna. Pokud v  domě existu-
je funkční komín, stačí napojit rouru 
do něj a do volně stojících kamen. Topit 
můžete během pár dnů.

Poslední důležitou otázkou jsou finan-
ce, tedy kolik jste ochotni do zdroje tepla 
investovat. Obecně jsou nejlevnější jed-
noduchá malá kamna, která prodávají 
v  mnoha hobby marketech, topidla či 
krby na míru jsou dražší. Každý kamnář 
vám podle požadavků spočítá náklady, 
a navíc poradí nejvhodnější variantu pro 
váš konkrétní prostor. A  pokud chcete 
v budoucnu na topení ušetřit, rozhodně 
se vyplatí investovat víc už při realizaci.

Kamnář Zdeněk Hradecký doporučuje 
kamna se zásobníkem na pelety. „Lze poří-
dit peletová kamna s teplovodním ohřevem, 
to je budoucnost. Je to komfortnější než při-
pravovat dřevo, nemusí se tak často přiklá-
dat. Ale jde samozřejmě o dražší variantu.“

Čím topit?
V  kamnech se většinou topí dřevem, 
přičemž se nehodí všechny druhy. Roz-
hodně je lepší používat palivové dříví, 
v žádném případě to nesmí být dřevo la-
kované, nabarvené nebo jinak ošetřené. 
Je také důležité, aby bylo vyschlé.

Ne pro každého platí, že topení dřevem 
je nejlevnější či nejvhodnější varianta. 
„Topení v kamnech se vyplatí, když máte 

poblíž zdroj dřeva nebo vlastní les. V tom 
případě si musíte uvědomit, že práce se 
dřevem je dřina, někdo ho musí naštípat,“ 
upozorňuje Zdeněk Hradecký. Podle něj 
je problém i to, že lidé netopí správně. 

Jaké dřevo je tedy k dispozici na tope-
ní? „Naše firma nabízí celou škálu dře-
vin, od  měkkého (smrk, borovice, mod-
řín, olše, osika) přes „polotvrdé“ (bříza) 
po  tvrdé (dub, buk, habr, akát). Dřevo 
nabízíme v  různých délkách a  množství 
dle potřeb zákazníka,“ říká Pavel Kisling 
z Palivového dřeva Podbrdy. Podle jeho 
zkušeností zákazníci nejčastěji poptáva-
jí štípané dřevo v  délce 33 centimetrů, 
z  druhů nejvíce dub a  buk. „Vzhledem 
ke  stále se zvyšující ceně tvrdého dřeva 
byla ale v loňském roce výrazně vyšší po-
ptávka po měkkém dřevě,“ dodává.

Právě poptávka po  dřevu za  posled-
ní období stoupla. Ke  konci loňského 
roku se podle Kislinga zájem zvýšil asi 
o dvacet procent. A jaké dřevo je podle 
něj nejvhodnější na topení v kamnech? 
„V první řadě suché. Pro krbová kamna je 
nejlepší dub a buk. Pro zplynovací kotle 
je to dřevo smrkové,“ doporučuje Pavel 
Kisling.

Foto Podbrdské kamnářství
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Tomáš Hnátnický
Podbrdské kamnářství
Člen Cechu kamnářů ČR

+420 777 110 888
 tomashnatnicky@seznam.cz

www.podbrdskekamnarstvi.cz

PODBRDSKÉ
KAMNÁŘSTVÍ
TOMÁŠ HNÁTNICKÝ

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

prodejpalivovehodreva.euprodejpalivovehodreva.eu
777 264 266

PAVEL KISLING
PODBRDY 68

  palivové dřevo
štípané i v polenech
 dřevěné brikety
  přírodní ekologické 
podpalovače
 dřevní štěpka
 zahradní kompost
  mulčování zahrad a příkopů
   likvidace náletových dřevin

PALIVOVÉ DŘEVOPALIVOVÉ DŘEVO

777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

...metry, naštípaná polínka nebo
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!

...trámy, fošny, prkna, latě 
z vlastní pily

PALIVOVÉ
KRBOVÉ
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

DŘEVO

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

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

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

DROBNÉ  
STAVEBNÍ  

A ŘEMESLNÉ 
PRÁCE

- opravy střech
- čištění žlabů
- údržba zahrady
- prořezávání dřevin

732 675 605
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O co mají zákazníci největší zájem?
Čím dál tím víc chtějí funkční topidla, ne 
jen designové doplnění interiéru. Prostě 
chtějí topit. Změna myšlení zákazníků je 
patrná poslední dobou, je pro ně důleži-
té, aby jim kamna vyhřála domácnost. 
Funkční topidla chtějí i lidé, kteří o tom 
dřív neuvažovali.

Nechají si od vás lidé při výběru 
kamen poradit?
Ano, nechají. Rozhodně se jim 
vyplatí nechat si postavit sálavá 
kamna. Jejich stavba je dražší, ale 
dlouhodobě za  topení víc ušetří. 
Stává se poměrně často, že bourá-
me teplovzdušné krby a předělává-
me i poměrně nová kamna, protože 
lidé při jejich nákupu chtěli uspořit 
a nenechali si je udělat pořádně.

Jak jste se vlastně dostal 
ke kamnařině? 
V  podstatě náhodou. Odmalička 
jsem chtěl být vodohospodář, ale 
kvůli vysvědčení jsem se tehdy ne-
dostal na  střední školu do  Vodňan, 
tak jsem se nakonec vyučil zední-
kem. Pak jsem pracoval na velkých 
stavbách, to mě nebavilo. Díky zed-
ničině jsem se dostal k firmě, kde sta-
věli krby, ale postupně jsem přichá-
zel na to, že kamnařina je jiná. Začal jsem 
se sám vzdělávat, nakonec jsem se vyučil 
kamnářem v Horní Bříze a osamostatnil 
jsem se. Od té doby se snažím zdokonalo-
vat, zlepšovat, jezdíme na různá školení. 
V naší firmě věříme tomu, že poctivá prá-
ce nespočívá ve slibování nemožného, ale 
v nacházení řešení pro každého. 

Takže nakonec děláte, co vás baví.
Ano, tohle řemeslo mě naplňuje. Baví 
mě, že se můžu realizovat. Na stavbách 

mi vadilo, že nic netvořím, nevyhovova-
ly mi.

Myslíte, že je kamnářské řemeslo 
u nás na dobré úrovni?
Určitě, dnes jsme na  úrovni rakous-
kých a německých cechů. A to tady byla 
po  revoluci kamnařina v  podstatě mrt-
vá. Začínalo se od nuly, komunisté sko-

ro všechno zničili. Nebyl tu ani učební 
obor kamnář. Nemohli jsme navázat 
na žádné rodinné tradice, zbylo jen pár 
rodin, které dřív kamna stavěly. 

Co děláte nejraději?
Rekonstrukci starých kamen. Baví mě ro-
zebírat historická kamna a pak je dávat 
dohromady, případně je elektrifikovat, 
pokud nejsou funkční. Bohužel moc se ne-
dostávám k zakázkám na zámcích a hra-
dech, dělal jsem asi dvoje taková kamna.  

Jsem rád za  každý zachráněný kousek. 
Teď nás čeká úplně jiná zajímavá práce, 

budeme stavět supermoderní vnitř-
ky, kamna asi za milion korun.

Rád prostě dělám něco tvořivého, 
co můžu konzultovat se zákazníky, 
věnovat se jim, vysvětlovat, co se 
do interiéru hodí, co bych doporu-
čil. Chci poznat konkrétní místo, 
kde kamna budou, napojit se na zá-
kazníka. Potřebuji slyšet, co klient 
chce, kolik lidí tam bydlí.

Co je při této práci nejtěžší? 
V podstatě právě komunikace. Pro 
mě osobně je někdy těžké vychá-
zet se zákazníky, kteří nade mnou 
stojí, neustále kontrolují, co dělám, 
a radí mi podle toho, co našli na in-
ternetu. Přitom svoji práci dělám 
podle domluvy a  na  sto procent 
jako vždy. 

Na druhou stranu se setkávám se 
spoustou milých lidí, hlavně tam, 
kde kamna stavíme delší dobu. 

Jezdíme pak i na servis, jsme v kontaktu 
a vlastně zůstáváme součástí domu.

Stíháte vyřizovat všechny poptávky?
Moc ne, momentálně jsme ve  skluzu, 
i když děláme skoro nonstop. Loňský rok 
byl náročný, dodavatelé nám materiál 
dováželi pozdě, navíc se všechno zdra-
žilo. Dostali jsme se do časového skluzu 
i v souvislosti s covidem a karanténami. 
Letos se z toho budeme ještě vzpamato-
vávat. Lucie Hochmalová

Jsem rád za každá 
zachráněná kamna
Již patnáct let působí na trhu firma Podbrdské 
kamnářství, která je členem Cechu kamnářů  
České republiky. Staví na zakázku nejen krby 
a kamna včetně kachlových, ale také venkovní  
grily a pece, zahradní kuchyně nebo sporáky.  
O práci, jež je i koníčkem, jsme si povídali  
s majitelem firmy Tomášem Hnátnickým.

Zajímavosti o kamnech
• Slovo kamna pochází buď 

z praslovanského slova kamy: 
kámen, kamenné ohniště, nebo 
z italského camino: krb.

• Prvními „kamny“ byla v minulosti 
obyčejná ohniště. Dříve bývala 
i uprostřed místností, až časem 
se přesunula do rohů, první 
krby vznikly tak, že lidé ohniště 
obestavěli kamennými stěnami.

• Kachlová kamna pocházejí  
už z 10. století.

• První radiátor si nechal patentovat 
v roce 1857 pruský obchodník 
Franz Karlovič San Galli.

• Víte, že existuje Cech kamnářů 
České republiky? Byl založen 
v roce 1995, sdružuje jednotlivce 
i firmy a nabízí informace, rady, 
inspiraci a kontakty z oblasti 
kamnařiny.

Foto archiv
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Jak se vám žije poblíž Berounky?  
Jsou místa, která rád navštěvujete? 
Do svých šesti let jsem vyrůstal na Bar-
randově, na levém břehu řeky Vltavy. 
Od roka a půl jsem s rodiči a prarodiči 
jezdil pod stan do osady na levém břehu 
řeky Sázavy, od roku 1991 žijeme v Čer-
nošicích na levém břehu řeky Beroun-
ky. Na Barrandově i na Sázavě je řeka 
na dohled, tady bydlím na Vráži, k řece 
se musím vydat. Denně kolem Berounky 
jezdím do Prahy. U Berounky ve Skry-
jích žije kamarád Pavel Steidl, vyni-
kající kytarista. Velice rád tam za ním 
jezdím. Voda, řeka a moře jsou pro mne 
nezbytné jako vzduch, který dýchám. 
Mám rád procházky podél řeky, miluji 
splavy, zurčící nespoutanou živou vodu. 
Mám rád procházky lesem, do kterého 
máme z domu nějakých osmdesát kro-
ků. A pak tím lesem můžete kráčet třeba 
na Karlštejn. Mám rád ten klid, vůni 
a ticho, protkané zpěvem ptáků.
Přináší mi to klid a mír. Lidé zde žijí 
různí. Mám rád ty usměvavé, veselé, 
srdečné a laskavé.

Přítomnost je tak 
inspirující
Jaroslava Duška si mnozí z nás vybaví jako  
skvělého improvizátora a neotřelého herce.  
Často také ve spojení se Čtyřmi dohodami 
a nespočtem různých besed, jež nás často nutí 
zastavit se a o životě přemýšlet tak trochu jinak.

Chybí vám něco  
(ke spokojenému životu)?
Existuje zenová otázka: Co chybí to-
muto okamžiku? Procítíme-li odpověď 
do morku kostí, zjistíme, že nechybí 
nic. Zastávám postoj, že štěstí nosíme 
a tvoříme ve svém srdci.

Někdy je to štěstí zavaleno 
informacemi, jimž se těžko bráníme... 
Jak by měl člověk zvládat dnešní dobu 
plnou strachu, co byste mu poradil?
Ať vypne ty přístroje, které nás zavalují 
negativními zprávami. Ať to na tři až 
pět dní vypne. A pak ať prozkoumá své 
pocity, když to opět zapne.

Uplynulá doba zasáhla mnoho lidí. 
Mluví se o předělu, nutné změně. 
Jaký je váš názor? 
Je to nádherná doba, která nás vra-
cí do prostoru srdce. Protichůdných 
a matoucích informací je už tolik, že je 
nemůžeme stihnout ani sledovat. Proto 
nás tato situace milosrdně navrací 
do vnitřního ticha, k naslouchání vlast-
nímu srdci. Znovu objevujeme skutečný 
zdroj života, to tiché spojení se všemi 
formami božství.

Čím to je, že se pořád řeší  
lidské vztahy?
Lidé často neřeší vztahy, nýbrž své 
zkreslené posuzování vztahů. Vidíme se 
v onom příslovečném „kouřovém zrca-
dle“. Kdykoliv rozpustíme onu matoucí 
mlhu, spatříme se v plném světle jako 
zářící diamant. Pak mizí potřeba něco 
řešit. Pak oceňujeme, žasneme a raduje-
me se ve společné hře.

Vnímám vás jako vyrovnaného 
a přívětivého člověka, který žije 
přítomností, životní dění prožívá 
s lehkostí a třeba ony čtyři dohody 
jsou pro něj samozřejmostí.

— 
Jaroslav Dušek
Improvizátor, divadelní 
a filmový herec, režisér
• Narodil se 30. dubna 1961 v Praze. 

• K jeho nejznámějším filmům patří 
například Pelíšky, Musíme si  
pomáhat, Želary nebo Pupendo. 

• Velmi slavné je představení  
Čtyři dohody inspirované  
nadčasovou knihou Dona Miguela 
Ruize, která provádí osobní  
svobodou prostřednictvím  
moudrosti starých Toltéků.

• Známé jsou též jeho besedy 
Duše K s hosty, kteří otevírají různá 
alternativní témata.

• Velice oblíbené jsou jeho besedy 
v řevnické čajovně Cherubín, více 
na webu cajovnacherubin.cz.

• Je ženatý, má syna a dceru.

Jaroslav Dušek s Janem Cherubínem 
a jeho ženou.
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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

TÓNOVÁNÍ AUTOSKEL

RENOVACE SVĚTLOMETŮ

MOTO DETAILING

RUČNÍ MYTÍ 
A VOSKOVÁNÍ AUT

ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ INTERIÉRU

RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO KERAMICKÁ 
OCHRANA LAKU

OPRAVA DŮLKŮ V KAROSERII
metoda PDR

KOMPLETNÍ SERVIS
OKEN A DVEŘÍ

(PVC, ALU, EURO)

ZAJISTÍME:

seřízení, promazání,  
pozáruční opravy

výměny vadných skel,  
kování i těsnění

technické návrhy 
zabezpečení

opravy elektrických zámků

Tomáš Havlíček Černošice

 725 711 661
www.servis-oken.eu

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

Herrmannova 120
252 30 Řevnice

Objednání:
 607 030 090

Otevírací doba:
Po-Pá: 9:00 – 19:00

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

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.
www.optikarevnice.cz

FIRMA DRŮBEŽ
NABÍZÍME

10týdenní slepičky ISA-BROWN: 
prodej od 15. 3. (Malé Přílepy)

ISA-BROWN a MORAVIA:  
prodej od 12. 4. (Libečov)

Krůťata k výkrmu, 6týdenní: 
prodej od pol. května

Volný prodej bez objednávky, 
do vyprodání.

Jiří Dvorský
 311 672 358
Zuzana Prečanová
 605 805 223

Je něco, co byste rád  
(na sobě) změnil?
Všechno, co chci měnit, prostě měním. 
Nehoním bycha...

Pro mnoho lidí jste velkou inspirací. 
Jak byste srovnal Jaroslava Duška 
před 30 lety a nyní?
Miluji oba.

Vedete rozhovory s velmi 
různorodými osobnosti. Je někdo, 
kdo vás v poslední době hodně 
překvapil, zaujal?
Vybavil jsem si větu z knihy Chatrč, kdy 
Bůh říká jednomu každému člověku: 
„A tebe, tebe mám obzvlášť rád.“ Každý 
mě něčím zaujme. Otevření lidé jsou 
nádherní.

Někdo si neumí představit Vánoce 
bez Mrazíka, já bez Pelíšků. Těch 
hlášek, legrace i scén, které 
mě dojímají... Jak vzpomínáte 
na natáčení, co vás bavilo nejvíce?
Natáčení bylo velmi krásné, přívěti-
vé, osvěžující. Ano, tento šťastný film 
mám obzvlášť rád. Stejně jako mnoho 
jiných... Vzpomínám pouze, když se mě 

někdo zeptá, jinak ani ne. Nenořím se 
příliš do vzpomínek, přítomnost je tak 
inspirující...

Je nějaká role, kterou byste si 
s chutí zahrál? Nebo třeba profese, 
dovednost, jež byste si rád vyzkoušel?
Každou roli chci hrát s chutí. S nechu-
tí raději nic nedělám. Z profesí jsem 
vyzkoušel nočního strážného, uklízeče, 
vodárenského dělníka, myče oken, to-
piče koksem, olejem i plynem, strojníka 
energetických zařízení, učitele, herce, 
scenáristu, režiséra, redaktora, moderá-
tora, stavitele, včelaře, řidiče, dřevorub-
ce, snad jsem na nic nezapomněl.

Jak jste prožil letošní Vánoce? 
Vánoce byly opět nádherné. Vždy je 
pro mne darem, když jsme pohromadě 
s dětmi a vnoučaty. Miluji tu rozmani-
tou partu.

Co jste v poslední době připravoval 
po pracovní stránce? A co plánujete 
v blízké budoucnosti? Na co se 
můžeme těšit? Ať už v kavárnách, 
divadlech, na filmovém plátně, jinde...
Přemítám o několika možnostech v růz-
ných rovinách. S Pavlínkou Brzákovou 
pomaloučku pracujeme na další knížce, 
přemýšlím o sérii přednášek pro Honzu 
Vojáčka, Lucie Klein Svoboda připra-
vuje několik filmů, v některém si snad 
zahraju, s Janem Sládkem bych měl 
v létě natáčet film Robin, uvidíme, zda 
opět s něčím přijde Marta Ferencová, 
promýšlím další hosty do Duše K, těším 
se na několik audioknih, které bych měl 
někdy natočit. Procházím se s naším 
psem Grekem, navštěvujeme cukrárnu 
u Renaty a mudrujeme s hosty o minu-
losti, přítomnosti i budoucnosti. Raduji 
se. Miluji nás. 
 Liběna Nová

 foto Miloslava Lněničková



www.idobnet.cz

12 — KULTURA

Nejdříve vám přeju všechno nejlepší 
k životnímu jubileu, které zanedlouho 
oslavíte. Jak se vám daří v této poně-
kud divné době? Ovlivňuje vás nějak?
Moc ne, jsem člověk přizpůsobivý.

Přizpůsobil jsem se komunistům tak, 
že jsem nikam nenastoupil jako ekonom, 
ale šel jsem hrát na banjo po hospodách, 
kde tolik neotravovali. Přizpůsobil jsem 
se i kapitalismu, jehož svobodné soutěži 

o  co největší zisk fandím, ale sám se jí 
nezúčastňuju. A  covidu jsem se přizpů-
sobil tak, že jsem si koupil domů pípu. 
Kdyby mi neumírali kamarádi, pande-
mie by mi byla ukradená.

Vystupujete ještě s kapelou  
Banjo Band?
Skoro dva roky jsme trochu odpočíva-
li, ale pomalu se zase všechno dostává 

do  starých kolejí. Snad nás nezažene 
zpátky do chalup zase nějaká nebezpeč-
ná vlna.

Vím, že také malujete.  
Je to stále váš koníček?
Že by bylo malování mým koníčkem, 
se říct nedá. Nikdy jsem nebyl ten, kdo 
by maloval kvůli nějakému uspokojení 
a své obrazy si doma věšel a pak se na ně, 
nedej Bože, díval. I když jsem z malířské 
rodiny, k malování mám trochu zdefor-
movaný muzikantský přístup. Muzika, 
na niž nikdo nechodí, nemá žádnou cenu. 
Obraz, který si nikdo nekoupí, také podle 
mne nestojí za nic. Většinu života jsem se 
živil muzikou a malování měl jako „ved-
lejšák“, ale covid to otočil, takže dva roky 
hlavně maluju a hraju jen sem tam.

Vracíte se někdy do Dobřichovic,  
kde jste dlouhá léta žil?
Už tam moc nejezdím. Měl jsem na  na-
šem kopci šest dobrých kamarádů, ale 
všichni to už mají za sebou. Čtyři umřeli 
a dva se zabili. Není pravda, že jsem se 
odstěhoval z obavy, že teď jsem na řadě 
já. Měl jsem moc velký dům a  moc vel-
kou zahradu a  nechtěli jsme se s  man-
želkou na  stará kolena starat o  takové 
monstrum. A bohužel jsme nic menšího 
v Dobřichovicích nesehnali. Prožili jsme 
tam hezkých 35 let. (lh)

Dlouhý maraton masopustního veselí 
začal u  Berounky již na  konci ledna. 
První průvod maškar hostily Lety. 
Během února masopust pokračuje 
v mnoha dalších obcích v našem okolí.

První únorovou neděli pořádá fašank 
Slivenec a Holyně. Sraz maškar je na sli-
venecké návsi u  rybníka ve  14 hodin. 
Součástí bude průvod, zabijačkové dob-
roty, kejklíři a veselice v Holyňské stodo-
le s tombolou a soutěží o nejlepší masky. 
V  sobotu 12. února projde masopustní 
průvod Hlásnou Třebaní, slavit se bude 
i v části na Rovinách. Na stejný den chys-
tají oslavy také ve vzdálenějších Tochovi-
cích. Další sobotu, 19. února, jsou na řadě 
Neumětely a Všeradice. Ve všech obcích 
zahraje do kroku kapela Třehusk.

Vyhlášený Poberounský masopust 
v Zadní Třebani se uskuteční 26. února 
od 8 hodin, kdy začne na návsi jarmark. 
Po  kulturním programu tu symbolicky 
pochovají Masopusta, ocení vítěze sou-

těže o nejoriginálnější maškary a na ob-
chůzku vsí se vydá průvod. Součástí 
akce je také dětský karneval, pořáda-
ný v  neděli 27. února ve  Společenském 
domě. Slavný Mokropeský masopust 
můžete navštívit rovněž 26. února. Osla-
vy zakončí 5. března v Bratřínově.

Hudba Praha band 
zahraje legendární hity
Město Černošice zve na koncert skupiny 
Hudba Praha band v  sobotu 19. února 
od 20 hodin v Club Kině.

Skupina je pokračovatelkou legendár-
ní Hudby Praha. Kytarista Vladimír Za-
tloukal z  Jasné páky se spojil s  dalšími 
původními členy Hudby Praha a založil 
Hudbu Praha band. Tato kapela hraje 
největší hity obou seskupení, například 
Zákon o  zachování energie, Špinavý 
záda, Marihuana, Máma táta nebo Můry, 
na  koncertě představí i  písně z  nového 
alba Barevný sny.

Mládek: Dva roky hlavně 
maluju a hraju jen sem tam
Osmdesáté narozeniny 
oslaví v pondělí 7. února 
zpěvák, textař, banjista 
a také malíř Ivan Mládek. 
Kromě toho, že vyjde 
reedice jeho prvních dvou 
alb Banjo Bandu Dobrý 
den a Na shledanou, 
má jubilant s kapelou 
naplánovaných také 
několik koncertů.

Masopustní oslavy potrvají až do března

Foto archiv organizátora

Foto Petra Stehlíková

Foto Kevin V. Ton
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Sedmý ročník Slavností Morany proběh-
ne v sobotu 26. března v Dobřichovicích. 
Své přihlášky posílejte do  28. února 
na  e-mail petra.stehlikova@dobnet.cz 
nebo se přihlaste telefonicky na  čísle 
605 205 755. Uveďte název obce a objek-
tu (školy, školky, organizace…), za  něž 
soutěžíte, jméno pověřeného zástupce, 
telefonní a e-mailový kontakt.

Slavnosti Morany jsou kulturní a  zá-
bavná akce s  bohatým programem. 
Kaž doročně ji uzavírá přehlídka Moran 

a vyhlášení těch nejhezčích. Poté se Mo-
rany zapálí a hodí do řeky. Spolu s nimi 
symbolicky odchází zima a přichází jaro.

Za  hezkého počasí vzlétnou horko-
vzdušné balony. Návštěvníky potěší 
i  hudební vystoupení regionálních ka-
pel, stánkový prodej, prezentace regio-
nálních firem a atrakce pro děti.

Morana je stylizovaná postava ženy, 
zhotovená například ze slámy nebo 
z podobného materiálu (myslete na to, že 
bude spálena, proto by měla být vyrobe-

na z ekologicky spalitelných materiálů), 
oblečená do  ženských šatů a  s  namalo-
vaným obličejem.

Hodnotí se originální zpracování, 
umělecký dojem, zvláštní uznání může 
získat výtvor, který bude zvláště cha-
rakteristický pro obec nebo místo. Mo-
rany ohodnotí odborná komise.

Do soutěže nepřijmeme  
Morany, které budou:
 vyrobeny z  umělých hmot, obtížně 

spalitelných nebo nebezpečných ma-
teriálů,

 mít obscénní nebo příliš provokující 
námět,

 dehonestovat nebo zesměšňovat ko-
hokoliv (jsme zábavní a  nechceme 
nikoho urážet nebo vyvolat jakýkoliv 
spor).

Cena pro soutěžící
Za  první tři místa tvůrci získají krásné 
keramické Morany z dílny paní Radosla-
vy Vrabcové a věcné ceny. Všechny účast-
níky soutěže odměníme sladkostmi.

Německý malíř vystavuje 
v Dobřichovicích
Výstava obrazů Philippa Kraiczyho nazvaná Harmonie of con-
trast začne v sobotu 19. února vernisáží od 16 hodin na zámku 
v Dobřichovicích. Uvede ji herec Adam Vacula, host činohry Ná-
rodního divadla. Na  saxofon zahraje učitel místní ZUŠ Dušan 
Vysloužil.

Díla můžete zhlédnout od 20. února do 6. března, vždy od čtvrt-
ka do  neděle mezi 14. a  20. hodinou. Philipp Kraiczy je mladý 
talentovaný umělec. Narodil se v Německu a od 15 let žil v Praze. 
V roce 2011 začal studovat divadelní a filmovou vědu v Berlíně, 
kde od  té doby také žije a  věnuje se hereckému i  výtvarnému 
umění. Výstavu ukončí 6. března v 17 hodin koncert berlínských 
umělkyň Livie Thauer a Fatimy Alsaadi.

Dvoustranu připravila Lucie Hochmalová

SLAVNOSTI MORANY  |  7. ročník

26. března 2022  |  Dobřichovice 

Přihlaste se do soutěže 
o nejkrásnější Moranu
Jste škola, školka, spolek nebo jen parta kreativních 
lidí, kteří rádi tvoří? Máte v oblibě lidové tradice 
a rádi se bavíte? Jste z regionu Dolní Berounky nebo 
nejbližšího okolí? Pak vytvořte Moranu, přineste ji 
na slavnosti a získejte pohár a ceny!

Pyšná princezna ožije  
na divadelních prknech
Kdo by neznal filmovou Pyšnou princeznu Krasomilu 
v podání Aleny Vránové ze stejnojmenné pohádky? Přes-
ně sedmdesát let od jejího uvedení do kin (1952) můžete 
známý příběh prožít na divadelních prknech černošic-
kého Club Kina v podání ochotníků z Prahy. Příběh se-
hraje Divadlo Akorát v neděli 20. února od 16 hodin.

V klasické pohádce, kterou na motivy Boženy Němcové 
napsal pro pražské herce Jan Krčma, vystoupí vedle na-
foukané princezny a moudrého krále Miroslava také dal-
ší známé postavy: proradní rádcové, chůva či mlynářka. 
Zazní i slavná ústřední písnička Rozvíjej se, poupátko.
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 info@kola-sport.cz |  257 721 313
 Komenského 92, Řevnice

VYUŽIJTE VOLNÉ KAPACITY SERVISU, připravte kolo na sezonu už teď!

• ELEKTROKOLA
• KOLA

horská
 trekingová
 silniční
 dětská
• KOLOBĚŽKY

ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)

po-pá 8-18 | so 8-12

www.kola-sport.cz

KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

Co budete dělat? 
Vyzvednete slečnu ve škole, 
půjdete společně na vydatnou 
procházku, a pak asistujete 
u základních pracovních 
činností dle vašeho výběru.

Kde?
Dobřichovice

Za kolik?
Minimálně 200 Kč/hod.
Vyšší sazba dle vaší aktivity 
a kreativity v asistenci.

Jak často?
1-4 dny týdně, kdykoliv mezi 
13:00-18:00. Ideálně aspoň 
tři hodiny denně. Menší denní 
počet odpracovaných hodin je 
možný po dohodě.

Co je nejdůležitější?
Zodpovědnost, spolehlivost, 
chuť vymýšlet smysluplný 
program pro asistovanou 
osobu.

Hledáme zodpovědnou 
a spolehlivou ženu 18+,
která bude pomáhat – asistovat 
17ti leté ZTP/P slečně.

V případě zájmu o detailnější informace nás kontaktujte.
 737 211 855    stasik@centrum.cz
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Kde vznikla první myšlenka na Rallye 
Dakar? Jak se skládaly jednotlivé 
posádky?
Od  prvních ročníků rallye Paříž–Da-
kar v době, kdy jsem byl kluk, postupně 
uzrával sen zúčastnit se tohoto podniku. 
Postupem let se mi tento sen vzdaloval, 
důvodem byl hlavně rozpočet na  ostrý 
závod pohybující se v  obrovských roz-
měrech. Vše se změnilo počátkem roku 
2021, kdy se jel první, takový pilotní, 
ročník Dakar Classic s účastí jen 27 aut. 
Začali jsme shromažďovat informace 
o  příštím ročníku, technických před-
pisech a brzy se rozhodli pro vůz Land 
Rover Series 2 z roku 1960. Kamarádi ze 
světa veteránů se také rychle připojili 
a vytvořili jsme tým tří stejných vozidel.

Na co jste se museli speciálně 
připravovat?
Závodíme přes 20 let, nejen s  veterány, 
ale také na okruzích, kde jsme se synem 
absolvovali několik vytrvalostních zá-

vodů 12 i 24 hodin. Dakar Classic je ale 
o  vytrvalosti. Auta musí ujet v  terénu, 
mnohdy velmi drsném, přes 7 tisíc ki-
lometrů ve  12 etapách v  délce od  500 
do 750 kilometrů denně. Navíc posádky 
zažijí přes den vedro až 30 stupňů, ale 
v noci bývá i kolem nuly. Spaní ve stanu, 
neustále všudypřítomný písek a  prach 
a různé menší i větší technické problémy 
postupně vyčerpávají energii posádek.

Náš „Vintage Racing Team“ se rozhodl 
jet bez asistence, bez mechaniků, takže 
o  to zajímavější příhody jsme zažívali 
a  museli řešit. Zcela zásadní byla pří-
prava vozů, všechny prošly důkladnou 
repasí všech částí, snažili jsme se nic 
nepodcenit. Naší výhodou bylo, že se 
zabýváme renovacemi veteránů, takže 
jsme si vůz připravili sami s  odbornou 
pomocí členů Land Rover klubu v Praze. 
Po půl roce příprav bylo hotovo. Připra-
vili jsme se snad na všechno.

Jaké byly první dojmy, když jste 
dorazili na místo?
Dá se říci, že nás od počátku čekaly samé 
krásné zážitky. Už na  letišti jsme se se-
tkali s  ostatními českými účastníky, 
speciálně vypraveným charterem nás 
letělo celkem 200. Po příletu do Jeddahu 
jsme spěchali do přístavu pro naše vozy. 
Vše klapalo perfektně, včetně adminis-
trativních a  technických přejímek. Je-
jich napínavým završením byl PCR test 
na  covid. Všichni jsme si pak oddechli 
a moc se těšili na start.

Jak závod probíhal? Byl na konci 
důvod k oslavě? Vyrazí Land Rover 
od Berounky opět do Saúdské Arábie?
Dozvíte se v celém rozhovoru  
na webu iDOBNET.CZ v rubrice Sport.

Foto Vintage Racing Team

Prvoligové volejbalistky z  Dobřicho-
vic také letos bojují o nejcennější tro-
fej. Základní část soutěže ovládly se 
čtyřbodovým náskokem na druhý tým 
z Jablonce nad Nisou. 

Právě hráčky z města proslulého výro-
bou skla a  bižuterie „zatopily“ děvča-
tům od Berounky v úvodu soutěže, když 
jim do tabulky zapsaly dvě prohry. Do-
břichovický tým, oslabený kvůli zraně-
ním, nastoupil jen v šesti. A i když dru-
hý zápas na domácí palubovce rozehrál 
lépe než první, vítězství patřilo hos-
tům. O body je později připravily ještě 
volejbalistky z  Plzně, ale pak děvčata 
slavila jen vítězství, navzdory tabul-
kově silným soupeřům a  zamíchaným 
sestavám kvůli zdraví a  dalším okol-
nostem. 

V posledních týdnech do hry velmi sil-
ně promluvily také karantény. Ale první 
krůček za třetím titulem v řadě se pove-
dl. „Přestože jsme základní část odehrály 
maximálně v osmi hráčkách, jen poslední 
lednový víkend nás bylo výjimečně devět, 
vybojovaly jsme první místo! Vzhledem 
k nešťastnému systému soutěže, tedy bez 

play-off, si ztráty z úvodu sezony bereme 
s sebou a na cestě za obhajobou už nesmí-
me zaváhat. Příští zápas hrajeme doma 
s Českými Budějovicemi, tak přijďte fan-
dit!“ vyzývají Dobiholky všechny fanouš-
ky. Hlasivky a další podporu si připravte 
na  11. a  12. února. Páteční zápas začíná 
v 19 hodin, v sobotu v 10 hodin dopoledne.

Petr Fiala: Dakarská porce 
kilometrů je něco neskutečného

Dobiholky 
chtějí 
mistrovský 
hattrick

Nejslavnější rallye na světě letos odjela 44. ročník. Z Poberouní na ni vyrazil také 
Petr Fiala (56) se synem Tomášem (29). Velký sen si plnili v Land Roveru ze 60. let.
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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

s rámečkem bez spadu

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

Zlatnictví Zmatlíkovi
Slunečná 1326, 252 28 Černošice (autobusová zastávka Vráž – u transformátoru)

Nabízíme kompletní sortiment ze žlutého a z bílého zlata
• velký výběr snubních prstenů, dětských náušnic
• prsteny a náušnice se všemi druhy kamenů
• řetízky, madonky, náramky atd.
• opravy, čištění, zlacení, rhodiování, výkup zlata
• precizní ruční výroba na zakázku

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

www.zlatnictviaz.cz

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 14–18
St: 9–11 / 14–18
Čt, Pá: 14–18 | So: 9–11:30

www.pivovar-revnice.cz, tel.: 702 265 782  

Stavte se k nám na 
tématické víkendy, vždy 

Pivovar Řevnice

18.–20. 2. 
Zabijačkové pochoutky

4.–6. 3. 
Knedlíky nejen na české způsoby

18.–20. 3. 
Smažené a grilované sýry

1.–3. 4. 
Street food 
(jídlo které jde vzít do ruky)

15.–18. 4. 
Velikonoční menu

29. 4.–1. 5. 
Retro nabídka k svátku práce ;-)

pátek až neděle 11:00–21:30
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775 969 813
www.optikadobrichovice.cz

velký výběr brýlových obrouček

individuální brýlová skla Rodenstock

prodej všech druhů kontaktních čoček

specializace na multifokální korekci

počítačem podpořené poradenství

bezplatný servis a péče o vaše brýle

vlastní parkování před optikou

Hýčkejte své oči, 
provázejí vás životem

Anežky České 1125
Dobřichovice

areál Panská Zahrada

Nová provozní doba

Út – Pá 10.00 – 18.00

So 10.00 – 13.00
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Novorenesanční zámek je dominantou 
města. Uchvátí vás na první pohled. Ná-
vštěvníky vítá teprve od roku 2005, kdy 
ho opravil a  zpřístupnil soukromý ma-
jitel. Předtím v  něm dlouhá léta sídlila 
československá armáda. Snažila se ho 
tajit, protože v něm ukrývala obří radar 
Tamara k  monitorování letadel NATO 
a západních evropských zemí.

Sídlo šlechtických rodů 
i nacistů
Na  kopci stál skrytý v  lesích už asi 
ve  12.  století románsko-gotický hrad, 
založil ho nejspíš Břetislav ze Zbiro-
hu z  rodu Sulislavců. Hrad byl jedním 
z nejstarších českých šlechtických sídel 
u nás a často střídal majitele. Vlastnil ho 
i císařský rod Lucemburků nebo slavní 
jihočeští Rožmberkové. Zbirohu se také 
říká zámek tří císařů. Postupně ho to-
tiž získal Karel IV. (párkrát tu pobýval 
i  s  manželkou Blankou z  Valois), Zik-
mund Lucemburský a  Rudolf II. Jezdili 
sem hlavně na  hony do  blízkých lesů, 
Rudolf II. tu založil oboru.

Dnešní novorenesanční podoba zám-
ku vznikla na konci 19. století poté, kdy 
ho od  císaře Františka Josefa I. koupil 
pruský král železnic H. B. Stroussberg 
a  po  jeho bankrotu pak Colloredo-
-Mansfeldové. Během druhé světové 
války ho jako své sídlo užívali nacisté, 
po  válce tu sídlila československá ar-
máda, takže spíš chátral. Navíc se o něm 
moc nemluvilo. 

Dnes je vše jinak. Stavba září do dale-
ka. Je opravená včetně nádvoří, teras, za-
hrad a přilehlého okolí. Současný vlast-
ník si dal opravdu záležet.

Věž, nejhlubší studna  
a Alfons Mucha
Můžete tu absolvovat velmi krásnou 
prohlídku interiérů a  sbírek obrazů. 
Jeden okruh je přístupný i v zimě, dal-
ší dva během letní sezony. Až budete 
na  nádvoří, určitě nepřehlédněte věž 
vyhloubenou do skály. Má až čtyři me-
try silné zdi, výšku 20 metrů a je to vů-
bec první samostatná hradní hláska 
v Čechách.

A  ještě jedním prvenstvím se zámek 
pyšní: nachází se tu nejhlubší zámecká 
studna v  Evropě s  hloubkou 163 met-
rů. Během rekonstrukce byla vyčiště-
na od  nánosu odpadků dosahujícího až 
do výšky padesáti metrů. Nacistická ar-
máda a později i ta naše ji používaly jako 
odpadkový koš. Našly se v ní mimo jiné 
nacistické zbraně a dokumenty.

Zbirožský zámek je spjatý se jménem 
slavného malíře Alfonse Muchy, který 
zde žil a pracoval v letech 1910 až 1928. 
Vytvořil tu své nejslavnější dílo: Slovan-
skou epopej. 

Součástí zámku je také zrekonstruo-
vaná kaple, vysvěcená 18. května 2005.

Výlet na Čertovu skálu
Pod zámkem je vinice a kolem něj upra-
vený park, kde se dá dlouho procházet. 
V sezoně tu bývají ukázky dravých ptá-
ků a lanové centrum je přímo u zámku, 
což ocení obzvlášť děti. A  když budete 
mít dost času, vydejte se na okružní túru 
k vrchu Světovina a na Čertovu skálu.

Pěší okruh přírodou měří 6,5 kilome-
tru a  vede nejdřív po  zelené turistické 
značce ke studánce Františkov, což jsou 
necelé dva kilometry. Po  chvíli dojdete 
k vrchu Světovina, kde ze zelené značky 
uhnete na žlutou. Odtud je to 2,5 kilome-
tru na Čertovu skálu (výška 566 m. n. m.) 
s krásnou vyhlídkou do okolí. Od skály 
vede červená značka, po  dvou kilome-
trech jste zpátky u zámku. Lucie Hochmalová

Na Zbiroh za historií 
a romantikou
Je úplně jedno, jestli slavíte svatého Valentýna, 
nebo ne. Máme pro vás ideální tip na výlet, ať už 
chcete prožít hezké chvíle se svou láskou, s přáteli, 
rodinou nebo prostě jen tak vyrazit za poznáním. 
Zbiroh v okrese Rokycany je od nás vzdálen 
pouhých 45 kilometrů a má hned několik lákadel: 
pozoruhodný zámek, skálu i studánku.

Praktické informace
• Doporučujeme vám vyhradit si 

na výlet celý den. V zimě je přístupný 
jeden okruh, ovšem v létě okruhy tři 
a další čas zabere procházka.

• Zámecký okruh je otevřen po celý 
rok od úterý do neděle v čase 10 až 
17 hodin, projdete ho za 50 minut. 
Prohlídky hradního okruhu se 
konají v letní turistické sezoně vždy 
v 11 a 15 hodin a mají 50 minut. 
Okruh Karla IV. je přístupný pouze 
na objednávku v letní turistické 
sezoně, trvá 90 minut. Možností je 
rovněž rezervace noční prohlídky.

• V malé galerii zámeckého šenku 
zhlédnete výstavu fotografií Alfonse 
Muchy. Malíř je vytvořil během svého 
zdejšího pobytu.

• V areálu každý den funguje 
restaurace.

• Všechny rezervace učiníte  
na čísle 602 527 632 a e-mailu  
info@zbiroh.com.

• Veškeré informace najdete  
na webu zbiroh.com.

Foto Petra Stehlíková
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Pracoviště PRAHA 2

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PÉČE O KRAJINU  
NA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Náplň práce:
• zaměstnanec bude řídit a koordinovat práci oddělení 

zabezpečujícího komplexní výkon agend především 
podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny; zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
zákona č. 201/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákona 
č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání; zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích; zákona č. 255/2012 Sb., 
kontrolní řád; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
a předpisů souvisejících a plnit další úkoly dle pokynů 
vedoucího odboru.

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 11. platové třídě dle nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů + osobní 
příplatek, příplatek za vedení;

• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle 
dohody;

• zaměstnanecké benefity: stravenky, dny zdravotního 
volna, příspěvek na volnočasové aktivity;

• místo výkonu práce Praha, Podskalská 19  
(v blízkosti stanice metra Karlovo náměstí).

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 18. 8. 2022.

REFERENT/KA ODDĚLENÍ  
VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Náplň práce: 
• komplexní zabezpečování agend stanovených 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti 
vodního, stavebního zákona a správního řádu a dalších 
souvisejících předpisů.

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 10. platové třídě dle nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů + osobní 
příplatek;

• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle 
dohody;

• zaměstnanecké benefity: stravenky, dny zdravotního 
volna, příspěvek na volnočasové aktivity;

• místo výkonu práce Praha, Podskalská 19  
(v blízkosti stanice metra Karlovo náměstí).

MĚSTO ČERNOŠICE

přijme nové kolegy
na tyto volné pracovní pozice: 

ADMINISTRATOR IS (L2)

Náplň práce: 
• odpovědnost za instalaci, provoz, rozvoj a dostupnost 

svěřených IS;
• administrace serverů s OS Windows (případně Linux);
• uživatelská podpora (helpdesk) na úrovní L2;
• koordinace, optimalizace, nastavení monitoringu 

a automatizaci provozních činností
• participace na zvyšování a zajištění kybernetické 

bezpečnosti
• účast na rozvojových projektech s agilními týmy

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 11. platové třídě dle nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů + osobní 
příplatek;

• pracovní poměr na dobu určitou (max. 1 rok) s možným 
prodloužením na neurčito;

• zaměstnanecké benefity: stravenky, dny zdravotního 
volna, příspěvek na volnočasové aktivity;

• místo výkonu práce Praha, Podskalská 19 (v blízkosti 
stanice metra Karlovo náměstí).

Pracoviště ČERNOŠICE

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB

Náplň práce:
• Drobné údržbářské práce, stavební, úklidové práce 

k zajištění čistoty města, údržba městské zeleně a další 
práce dle pokynů vedoucího odboru.

Nabízíme:
• platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů + osobní příplatek 
a zvláštní složky platu;

• pracovní poměr na dobu určitou (max. 1 rok) s možným 
prodloužením na dobu neurčitou;

• zaměstnanecké benefity: stravenky, dny zdravotního 
volna, příspěvek na volnočasové aktivity

• termín nástupu ihned, případně dle dohody;

Bližší informace najdete na www.mestocernosice.cz – Volná pracovní místa, nebo kontaktujte Markétu Jandovou,  
personální úsek, na emailu marketa.jandova@mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 355.
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PRACOVNÍKA MONTÁŽE 
JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ

OBSLUHU A PROGRAMOVÁNÍ 
CNC FRÉZOVACÍCHO CENTRA

SOUSTRUŽNÍKA

SERVISNÍHO TECHNIKA

Nástup ihned, nebo po domluvě.

SWAH s.r.o.
ČESKÁ SPOLEČNOST SE SÍDLEM V LETECH U DOBŘICHOVIC

HLEDÁME

 605 239 585
Další informace:

www.swah.cz/kariera

Komín potřebuje během provozování 
pravidelné čištění od sazí a dehtu, tedy 
všech látek, které se usazují na jeho stě-
nách. Při správném používání vhodné-
ho kominického nářadí lze komín (spa-
linovou cestu) dobře udržovat, ale jen 
tehdy, když nečistoty na jeho stěnách ne-
jsou ve velké vrstvě. Usazené látky jsou 
v komíně většinou napečené a tvoří pev-
nou dehtovou vrstvu. K napečení dehtu 
dochází, pokud se ve spotřebiči pevných 
paliv špatně topí. Provozovatel chce, aby 
mu teplo, které vzniká při hoření pevné-

ho paliva, dlouho vydrželo, a tak hoření 
„reguluje“ snížením nebo úplným uza-
vřením přístupu vzduchu do  spalovací 
komory – topeniště.

Pokud nelze zadehtovaný komín vy-
čistit vertikálním pohybem kominic-
kým nářadím, je nutné použít rotační 
nástroj s  horizontálním pohybem, tedy 
s rotační a elektrickou hnací jednotkou 
přímo ve  spalinové cestě. Tato dehtová 
elektrická komínová fréza je speciálně 
navržena k odstranění dehtu. Ošetří ko-
míny cihlové, nerezové i keramické.

Jak správně čistit komín?
Kontaktujte svého kominíka
Spolehlivě vám tímto moderním 
způsobem dehet z komína odstraní. 
Kontakty a podrobnosti najdete  
na www.dehet.cz.

Desatero
správného
topiče
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JANA TRPÁKOVÁ 
Dcera nastoupila ze 
školky Jednoho stromu 
(JS) do běžné základky, 
syn pokračoval do školy 
JS. Ačkoli je dcera ve škole 
spokojená na nějaké rozdíly narážíme. 
Z jednoho úhlu pohledu to mohou 
být maličkosti, z jiného věci ze všeho 
nejdůležitější, totiž vztahy a vazby. 
Z toho pro mne vychází vše ostatní, 
komunikace s dětmi a mezi dětmi, 
zpětná vazba, individuální přístup, 
fokus na dění ve třídě i mezi jednotlivci. 
Jeden strom věnuje pozornost emocím, 
postojům k sobě i ke světu, vzájemnému 
respektu a zároveň klade důraz 
na získávání znalostí a dovedností, 
držení hranic a dodržování pravidel.

DAGMAR 
A STANISLAV 
PAVLOVI
Důležité pro nás 
bylo zjištění, 
že ve školce to 
opravdu žije. Nejde 
totiž o sterilní ústav, 
kde musí být za každou 
cenu uklizeno, kdyby nedej Bože přišla 
kontrola z hygieny. Je to druhý domov, 
kde mají své místo přátelství a vztahy, 
tvoření a učení, pravidla i zlobení. 
Jeden strom má velmi blízko k přírodě, 
takže děti tráví hodně času venku 
v opravdovém kontaktu s přírodou. 
Je to druhý domov, kde mají své místo 
přátelství a vztahy, tvoření a učení, 
pravidla i zlobení.

ELIŠKA KOUTNÍKOVÁ  
Jeden strom je škola, kde se hodně učí v přírodě, formou her. Škola, 
kde se děti nebojí chybovat, protože se jim za chyby nikdo nesměje. 
Škola, která posouvá hranice dítěte do nekomfortních oblastí a kdy 
překonáváním překážek děti vnitřně rostou. Po páté třídě dcera 
složila zkoušky na státní osmileté gymnázium, kam si s sebou v sobě 
spoustu „stromáckých“ principů odnesla. Nejvíc nás baví, jak jí nezáleží 
na tom, jakou bude mít známku z testu, ale jestli látku zvládla a umí ji, nebo ne.

LADISLAV VONZ
Viktorka je boží dítko. Je velmi citlivá, 
nesmělá, ale zároveň přátelská 
a dobrosrdečná. Jako předškolačka 
se statečně vyrovnává s opožděným 
vývojem řeči a nedokonalou motorikou.  
Před nástupem do školy potřebovala 
i asistenci. Po nástupu do Jednoho 
stromu se děly věci! Už po roce Viktorka 
udělala velký skok. Zlepšila si slovní 
zásobu i kreslení. Také běhání stylem 
samá ruka samá noha 
zmizelo v propadlišti 
dějin. Viktorka se 
těší na každé ráno. 
A my si říkáme, že 
ta holka tam fakt 
zakořenila!

ROBERT HAAS
Líbí se nám atmosféra, prostředí školky, přístup lidí, důraz na trávení 

času venku a vztah k sobě navzájem a k přírodě, ohromné nasazení 
a množství aktivit, které naši dcerku baví. Teď v posledním ročníku 
je největším tématem „předškolácká příprava“. I doma má chuť v ní 
pokračovat a procvičuje si věci sama od sebe. Vytvořila si silnou 
vazbu na řadu učitelů, a když se jí náhodou nechce vstávat, stačí 

zmínka, že dneska bude ve školce Tomáš (učitel) a je po problému.

VLAĎKA HLAVÁČKOVÁ 
Když se syn rozhodl, 
po vzoru svých starších 
sester, že se z páté třídy 
školy Jednoho stromu 
zkusí dostat na osmileté 
gymnázium, byli 
jsme velice překvapeni 
úrovní jeho všeobecných 
znalostí a přehledu. Kvalita 
vzdělání, která se mu v Jednom stromě 
dostala, se zasloužila o jeho následné 
přijetí. Momentálně studuje v primě 
a s naprostým přehledem vše zvládá. 
Čerpá z toho, co si z Jednoho stromu 
přinesl s sebou. Naší volby školky 
a školy Jednoho stromu jsme nikdy 
nelitovali, naše očekávání splnily 
dokonale a doteď na ta léta vzpomínáme 
se slzou dojetí v oku.

Jakou školku? Jakou školu? Pro rodiče dvě otázky, které 
je zákonitě potkají a následně se rozvětví do dalších 
desítek podotázek. Jak se potomek bude ve škole cítit? 
Bude ho škola bavit? Jací budou učitelé? Bude naše dítě 
respektováno? Kdo nejlépe odpoví? Rodiče dětí.

Rodiče žáků škol Jednoho stromu:
Nejlepší rozhodnutí pro naše dítě 

Dny otevřených
dveří a branek

 MŠ Jeden strom
 Na Bluku 426, Dolní Černošice

 průběžně   774 989 498

 LMŠ Na dvorečku, Lety, Kejnská
 28. 2. | 9:00-12:00   18. 3. | 14:00-17:00

 ZŠ Na dvorečku / Komunitní škola
 proběhly v lednu, následně

 individuálně  777 258 450

Zápisy
 MŠ Jeden strom
 průběžně   774 989 498

 ZŠ Na dvorečku / Komunitní škola
 7. 4. | 15:00-17:00

 LMŠ Na dvorečku
 4. 5. | 14:00-16:00 www.jedenstrom.cz
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Antonín Hřebík se narodil 24. února 
1902 v Řevnicích. Jeho rodný domek sto-
jí pod hasičárnou na  levé straně ulice 
Čs. armády ve směru na Svinaře.

Jeho otec František pracoval jako zá-
mečník. Byl spoluzakladate-
lem a  dlouholetým náčelní-
kem místní sokolské jednoty. 
Malý Antonín přišel do  Sokola 
ve  čtyřech letech a  sokolství 
s  ním šlo celým jeho životem. 
Když následkem zranění musel 
zanechat cvičební a  sportovní 
činnosti, v  Sokole naplno pů-
sobil v rámci teorie. Byl zvolen 
vzdělavatelem jednoty, věnoval 
se i literární činnosti. Po absol-
vování gymnázia na Smíchově 
pokračoval ve studiích na Kar-
lově univerzitě, kde promoval 
roku 1929 na doktora práv.

V červenci 1929 také uzavřel 
sňatek s  Aničkou Strakovou, 
nadšenou sokolkou, která byla 
jeho věrnou a  obětavou spolu-
pracovnicí po celý život. Působil 
jako advokát na  Zbraslavi, kde 
si roku 1933 otevřel advokát-
ní kancelář. Na  konci 30. let se 
stal místostarostou zbraslavské 
jednoty a  roku 1940, už za  ně-
mecké okupace, ho jmenovali 
náměstkem starosty celé Česko-
slovenské obce sokolské. Když 
ho 8. října 1941 spolu s dalšími 
představiteli Sokola zatklo gestapo a od-
vezlo do Terezína, později do koncentrač-
ního tábora v Osvětimi, byl mezi 68 šťast-
nými z  více než tisíce tam odvlečených 
sokolů, kterým se podařilo přežít a vrátit 
se do  vlasti. Za  svou odbojovou činnost 
byl vyznamenán čs.  válečným křížem 
a čs. medailí I. stupně.

Hned po  osvobození Československa 
ho 18. května 1945 s dalšími zástupci So-
kola přijal prezident Beneš na Pražském 
hradě. Ve  stejném roce Hřebíka zvolili 
starostou Československé obce sokolské. 

Za jeho vedení dosáhl Sokol nebývalé-
ho rozmachu; sdružoval přes milion 
členů. Během únorového převratu 1948 
vedl Hřebík delegaci sokolů na  Hrad 
za prezidentem Benešem, s nímž se ale 
nakonec ani nesešli. Dlouho odvracel 
nátlak komunistů na  zřízení akčních 
výborů, odmítal svým jménem zveřej-

nit prohlášení vyjadřující souhlas s ko-
munistickou vládou, a tak ho z funkce 
starosty sesadili. Na  jaře 1948 složil 
svůj poslanecký mandát a v květnu od-
jel s manželkou Annou do USA. Usadil 
se v Chicagu. Již zpoza velké louže sle-
doval červnový sokolský slet, který byl 
poslední velkou demonstrací odporu 
proti nastupujícímu zločinnému ko-
munistickému režimu.

Po celou dobu Antonín Hřebík 
pokračoval v  sokolských akti-
vitách. Stal se spoluzakladate-
lem Rady svobodného Českoslo-
venska a  exilového sokolského 
ústředí, v jehož čele vytrval jako 
starosta plných 28 let, až do kon-
ce roku 1978. Založil tradici ko-
nání zahraničních sokolských 
sletů a prvních pět organizoval. 
Podílel se na činnosti exilové ná-
rodně socialistické strany. Vydá-
val krajanské noviny a anglický 
deník Chicago Daily.

V roce, kdy si sokolové připo-
mínali 100. výročí úmrtí zakla-
datele Sokola Miroslava Tyrše, 
zemřel i jeho poslední svobodně 
zvolený starosta Antonín Hře-
bík. „V  úterý 20. listopadu 1984 
v  Chicagu ve  Spojených státech 
navždy dotlouklo jeho sokol-
ské srdce, vskutku se zastavily 
na chvíli dějiny československého 
sokolstva,“ psalo se v sokolském 
věstníku. Jeho přáním bylo být 
pohřben v  rodných Řevnicích. 
To se mu splnilo až o  deset let 
později, v  roce 1994, kdy ame-
ričtí sokolové převezli při pří-

ležitosti XII. všesokolského sletu urnu 
s  jeho popelem do Čech. Byla poté ulo-
žena do rodinné hrobky na řevnickém 
hřbitově.

Roku 1996 mu Václav Havel udělil 
Řád T. G. M. in memoriam a 28. června 
1998 mu byla odhalena pamětní deska 
na domě, kde se narodil.  Pavla Nováčková

Čech věrný, sokol 
tělem a duší
Tato slova napsali v roce 1924 do deníku teprve 
dvaadvacetiletého Antonína Hřebíka dva 
vzácní představitelé Sokola bratři Karel a Jindra 
Vaníčkovi. A to ještě netušili, že řevnický rodák 
bude posledním svobodně zvoleným starostou 
Československé obce sokolské. Od jeho narození 
uplyne v únoru rovných 120 let.

Foto archiv Sokola Řevnice
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Každý z pěti výherců obdrží poukaz na jídlo v KFC v hodnotě 400 Kč. 
Vylosovanou výherkyní křížovky z lednového vydání je: Nikola Rušarová, Liteň.
Obdrží poukaz na nákup grub barf potravy pro domácí zvířata od Žraso Řevnice (hotel Liďák) v hodnotě 1 000 Kč.

Správné doplnění tajenky z minulého čísla: Přirozená strava pro vaše parťáky.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 2/2022, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o 5 poukazů na jídlo za 400 Kč

KFC Strakonická
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NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETY

HLEDÁ
OD ZÁŘÍ 2022

UČITELE
1. STUPNĚ

A VYCHOVATELE
VÍCE INFORMACÍ   

 romana.sindlarova@zslety.cz

ORDINAČNÍ DOBA
PO: 9:00 - 16:00, 16:00 - 19:00

ÚT: 9:00 - 16:00
ST: 9:00 - 12:00, 15:00 - 19:00

ČT: 9:00 - 16:00
PÁ: 9:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

SO: po předchozí dohodě
NE: zavřeno

MVDr. G. Tomanová / MVDr. P. Daňková

 Červánková 2280, Černošice www.vetjitrni.cz

 info@vetjitrni.cz
 771 150 260

 

Životopisy zasílejte na reditel@svpd.cz     775 440 703

DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice HLEDÁ
AKTIVNÍ, FLEXIBILNÍ, PSYCHICKY ODOLNÉ  

A SPOLUPRACUJÍCÍ KOLEGY/KOLEGYNĚ

ASISTENTY PEDAGOGA – noční (PLNÝ ÚVAZEK)

VYCHOVATELE (PL. Ú.) a ETOPEDA (PŮL ÚVAZKU)

Klienti jsou ve věku povinné školní docházky.
Nástup možný ihned.

Nabízíme příspěvky z FKSP (rekreace, stravné, vzdělávání),  
40 dní dovolené, možnost na dobu neurčitou.

HLEDÁME
posádky
popelářských vozidel

ŘIDIČ
požadujeme

 spolehlivost a pracovní flexibilitu
 profesní a řidičský průkaz sk. C

ZÁVOZNÍK
požadujeme

 spolehlivost a pracovní flexibilitu
 řidičský průkaz sk. B výhodou

JISTOTA ZAMĚSTNÁNÍ VE SPOLEČNOSTI 
VLASTNĚNÉ OBCEMI!

kontakt:
POBERO Poberounské odpady s.r.o.
Jan Marek  606 407 039   jan.marek@pobero.cz

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách
půjčovna plošin
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únorová  
akce  

„ALL U CAN 
EAT“  

SPARERIBS
MARINOVANÁ VEPŘOVÁ ŽEBÍRKA

v uzené himalájské soli, podávaná  
s domácí BBQ omáčkou a salátem 

coleslaw

Podrobnosti o akci Vám sdělí obsluha.

POUZE V PONDĚLÍ 14.2.2022

TŘÍCHODOVÉ MENU PRO DVA

Menu nabízíme i jako BOX S SEBOU.  

Více informací na našem webu  
a sociálních sítích.

SPECIÁLNÍ 
VALENTÝNSKÁ NABÍDKA

Novým hitem je například 
CARPACCIO z tuňáka, PASTRAMI  
z domácí udírny či LINGUINE  
s hovězí svíčkovou.

Troufnete si na kombinaci 
hovězího masa a krevet? Pak pro 
Vás máme nezapomenutelný 
zážitek v podobně „SURF & 
TURF“ Panská Zahrada.

UŽ JSTE OCHUTNALI 
VŠECHNY NOVÉ 
SPECIALITY  
Z AKTUÁLNÍHO 
JÍDELNÍHO LÍSTKU?

Vše najdete na www.panskazahrada.cz.  
Aktivní jsme také na Facebooku a Instagramu.  
Sledujte nás a přesvědčte se sami.

REZERVUJTE SI STŮL
na tel. +420 226 230 930

Pochutnejte si na tradiční 
švýcarské sýrové specialitě.

Každý poslední čtvrtek  
v měsíci nabízíme oblíbený 
„RACLETTE STATION  
– all u can eat“.

Začátek vždy v 18:30. 

RACLETTE STATION  
– all u can eat


