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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

Půjčujeme stany různých velikostí 
s potřebným příslušenstvím.

Naše stany mají široké spektrum využití.

• GARDEN PARTY
• SVATBY
• KONCERTY
• FESTIVALY
• SPORTOVNÍ AKCE

Příslušenství:

• PÁRTY NÁBYTEK
• EVENTOVÉ 

VYBAVENÍ
• PÓDIA
• OZVUČENÍ
• OSVĚTLENÍ a dalšíSpokojenost klienta je naše priorita.

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



dobnet  7/2022

ZPRÁVY Z DOLNÍ BEROUNKY — 3

Problémy na železniční trati a výhled 
na další stavební práce řešil se staros-
ty regionu Dolní Berounka ministr 
dopravy Martin Kupka (ODS). Jednání 
proběhlo v Černošicích.

Starostové svazku probírali hlavně vý-
hled prací na  vytížené železniční trati 
č. 171 a zlepšení cestování vlakem a po-
žadovali, aby ministerstvo dohlédlo 
na  zajištění kvality a  spolehlivosti do-
pravy i  v  době rekonstrukce. „Dnešní 
jednání s  ministrem dopravy Martinem 
Kupkou bylo velmi konstruktivní. Za  re-
gion Dolní Berounka děkuji, zůstáváme 
v kontaktu, železniční doprava je pro náš 
region zcela klíčová,“ sdělil místostaros-
ta Karlštejna Petr Weber.

Ministr se během kontrolního dne 
zastavil ve  Velké Chuchli, kde dochá-
zí k přesunu stanice blíže k centru této 
městské části a probíhá na ní výstavba 
1. nástupiště. „Cestující novou zastávku 
začnou využívat ještě před létem. Mým 
dalším cílem byla stanice Praha-Radotín, 
která prochází kompletní přestavbou,“ 
sdělil ministr Kupka

Co čeká cestující  
na železniční trati?
• Již od  1. července začne fungovat že-

lezniční zastávka ve  Velké Chuchli 

v nové poloze, skončí také výluky mezi 
Radotínem a Smíchovem.

• V roce 2023 se rozběhnou práce mezi 
Karlštejnem a  Berounem. Součástí 
bude kompletní rekonstrukce želez-
niční zastávky Srbsko. Stavba potrvá 
dva roky.

• V roce 2024 bude pokračovat optima-
lizace trati: odbočka Beroun až Karl-
štejn. Obsahuje několik nových mimo-
úrovňových křížení a podchodů.

• V roce 2028 se má začít stavět 24,7 kilo-
metru dlouhý Tachlovický tunel, který 
propojí Smíchov přímo s Berounem.

Ministr Kupka a starostové jednali o železnici

Foto Radek Havlíček

V sobotu 6. srpna vypukne již devátý 
ročník tradičního Černošického půl-
maratonu. Předpokládaný start je 
zhruba v 17:00 od berounského nádra-
ží. Přesný čas se dozvíte týden před 
akcí podle aktuálního jízdního řádu.

Trasa povede jako v předchozích letech 
po proudu podél Berounky, tedy z kopce. 
Dále organizátoři popisují: „Z Berouna se 
dáme podél řeky do Srbska, pak po silni-
ci přes Karlštejn do Hlásné Třebaně, přes 
most na  nádraží v  Zadní Třebani, pod-
chodem pod kolejemi a podél trati do Řev-
nic. V Řevnicích přeběhneme přes závory 
(v  případě zavřených závor podchodem 
kolem potoka) a vydáme se po cyklostezce 
do Dobřichovic (v Letech přes most). V Do-
břichovicích přes město až k  pěší lávce, 

přes lávku, závory a podél trati do Všenor 
a  stále rovně až k  železničnímu mostu 
v Mokropsech. Přes most a kolem pizzerie 
Luna do cíle na mokropeské pláži.“

Akce je určena hlavně pro zábavu. 
Užít si ji mohou i  běžci, kteří si nejsou 
jisti, zda trasu zvládnou. Kdykoliv se to-
tiž mohou odpojit a do cíle dojet vlakem. 
Jsou ale i  jiné možnosti, které najdete 
na webu cernosickypulmaraton.cz.

Máte chuť 
vyběhnout?
Je tu půlmaraton

Obce čipují 
popelnice, začíná 
nový svoz odpadu
V obcích na dolním toku řeky Berounky 
probíhalo v  červnu postupné čipování 
popelnic a  odpadových nádob. Důvo-
dem je přechod na  nový systém svozu 
komunálního odpadu firmy POBERO. 
Ta bude svážet odpady v  obcích už 
od července, a to nejmodernější techni-
kou. Jednotlivé popelnice se budou vá-
žit a množství odpadu pak bude možné 
spárovat s konkrétní nemovitostí. 

Čipování nádob RFID čipy pomůže 
k  detailnějšímu sledování množství 
a složení odpadů obce a může být vodít-
kem pro další rozhodování, jak optimali-
zovat obecní systém v ohledu nastavení 
způsobu zpoplatnění odpadu, četnosti 
svozu či optimalizování tras vozidel.
Rozhovor s  ředitelem společnosti 
POBERO najdete na straně 19.

Foto pořadatelé akce



www.idobnet.cz

4 — ZPRÁVY Z DOLNÍ BEROUNKY

 603 992 505

PŘIJMU

PRODAVAČKU/
PRODAVAČE 
do prodejny obuvi 

na zkrácený pracovní 
úvazek

  | Daniela Primáková
 | 703 488 050
 | primakova.daniela@cpost.cz
 | TvojeBudoucnost.cz

V kontaktu
s lidmi každý den.
TO MĚ BAVÍ!

Pracovník/ce přepážky
ü Vše potřebné Vás naučíme.
ü Pracovní doba 40 hod./týden.
ü 5 týdnů dovolené.
ü Stravenky v hodnotě 90 Kč.
ü Možnost rekreace ve firemních zařízeních.

Pošta Dobřichovice Načti kód

Pavla
Na poště od roku 2011

HLEDÁME

Tradiční setkání majitelů stabilních 
motorů proběhlo v  polovině června 
ve skanzenu Solvayovy lomy. Za krásné-
ho počasí přilákalo stovky návštěvníků, 
kteří obdivovali například parní stroje, 
traktory i jejich modely, z nichž některé 
hlasitě lomozily a  jiné tiše předly. Své 
„rotující setrvačníky“ přijelo ukázat ně-
kolik desítek vystavovatelů.

Vidět historické stroje v akci byl velko-
lepý zážitek pro oči i uši. Ze všech stran 
je zkoumaly celé rodiny. Děti se nadšeně 
svezly důlním vláčkem a všichni si pro-
hlédli expozici v lomech.

Atmosféru starých strojů přibližují 
fotografie a  video Vladimíra Svejkov-
ského, které najdete na webu iDobnet.cz 
v rubrice Volný čas.

Hlásnotřebaňští radní se pustili 
do prvních kroků k úpravě zdejší ha-
sičské zbrojnice. Promění se v klubov-
nu pro místní spolky, které projekt 
podporují.

„Místo setkávání je základem každé ko-
munity. Jako obec nevlastníme žádné 
větší pozemky ani domy, a  tak musíme 
být kreativní,“ vysvětluje starosta To-
máš Snopek s tím, že hasičárnu, kterou 
obec spoluvlastní, dnes tvoří pouze ga-
ráž.

Obec proto požádala architekty o  vy-
tvoření jednoduché studie úpravy 
na místnost pro setkávání a působení ro-

vinských spolků. Vizualizaci zpracovali 
Ing. arch. Pavel Hanzal a Ing. arch. Anna 
Matoušková.

Lom zaplavily krásné setrvačníky

Všenory pořádají den otevřených dveří kulturního domu

Zbrojnice bude místem setkávání

Foto Vladimír Svejkovský

Foto Lucie Hochmalová

Slavnostní otevření rekonstruovaného 
kulturního domu ve  Všenorech, který 
byl postaven v  letech 1886 až 1887, se 
uskuteční v sobotu 16. července. Den 
otevřených dveří začne ve  13 hodin 
a  návštěvníci si budou moci prohléd-
nout Muzeum Všenor, knihovnu nebo 

víceúčelový sál. K návštevě bude při-
pravena také literární kavárna.

Vše vyvrcholí  v 17 hodin koncertem 
smyčcového kvintetu, který bude slo-
žen z  Pavla Nechvíleho a  jeho přátel. 
Zahrají netradičně písně Jaroslava Jež-
ka. „Dále si vás dovolujeme pozvat na di-

vadelní představení dne 5. a  6. srpna 
v  19:30 hodin, kdy Všenorská divadelní 
společnost vystoupí s komedií Tik Tik,“ 
zve starosta Všenor Roman Štěrba. Hra 
francouzského autora Laurenta Baffie-
ho je nevhodná pro děti, režisérem je 
Petr Říha.

in
zerce
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OBUV LÍPOVÁ
DOBŘICHOVICE ,  ŘEVNICE

široký sortiment dámské, 
pánské, dětské i domácí obuvi

kabelky, peněženky, batohy
punčochové zboží,  

čepice, rukavice

po-pá 9 – 18 hod
so 9 – 12 hod

Cyklo Stodola
NOVĚ V ČERNOLICÍCH

servis a údržba kol
prodej a poradenství 

při výběru kol
půjčovna cyklo nosičů  

na střechu vozu

tel. 725 711 661
www.cyklostodola.cz

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

Zaměstnanci společnosti 
AkzoNobel letos v rámci 
komunitního programu 
podpořili Dětský domov se 
školou v Dobřichovicích.
Obrousit, očistit a natřít, tak zněl úkol 
pro 46 zaměstnanců, kteří se ho zhostili 
s vervou a nadšením. Během jednoho 
dne natřeli pergolu, vstupní brány, 
železné části na venkovním koridoru, 
lavičky a dětské hřiště. Velkou 
výzvou byla zejména výroba třech 
kompostových kójí. Vše zdárně dopadlo 
a dobrovolníci ze společnosti AkzoNobel 
i zaměstnanci školy si její „zkrášlování“ 
společně užili. Na renovaci bylo použito 
celkem 90 litrů barev značek Dulux, 
Luxol, Hammerite a Xyladecor.

Barvy
pro radost 
dětem
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 775 969 813
www.optikadobrichovice.cz

zdravotnické zařízení – diagnostika

nejmodernější přístrojové vybavení

velký výběr brýlových obrouček

kvalitní brýlová skla Rodenstock

aplikace a prodej kontaktních čoček

specializace na multifokální korekci

bezplatný servis a péče o vaše brýle

Hýčkejte své oči, 
provázejí vás životem

Anežky České 1125
Dobřichovice

areál Panská Zahrada

Provozní doba
Út – Pá 10.00 – 18.00

So 10.00 – 13.00

P
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
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Bez máku ani ránu
Je asi jen málo lidí, kteří neslyšeli 
o Malé pekárně v Letech. Do moderní 
budovy naproti místnímu pivovaru 
jezdí lidé zdaleka. Díru do  světa udě-
lala makovým dortem. Jde o  starý ro-
dinný recept Nadi Pohlreichové, která 
jako děvče jezdila do Rakouska k tetě, 
jež ji vítala „neskutečným makovcem“. 
V  době, kdy se nemohlo cestovat, si 
o  recept napsala a  teta jí ho poslala. 
Naďa pak makovec začala péct pro sebe 
a známé, až se propracovala do dnešní-
ho dne, kdy si na něm vybudovaly zá-
vislost stovky strávníků. Další peckou 
je například čokoládový dort Royal 
Denisy Neprašové která pekárnu vlast-
ní spolu s Naďou Pohlreichovou: „Mít 
svoji cukrárnu byl můj sen od nepaměti. 
A  když jsem potkala nynější obchodní 
partnerku Denisu (rozhovor na  konci 
tématu, pozn. red.), nejlepší cukrářku, 
co znám, své sny jsme propojily a vymy-
slely Malou pekárnu. Denisa má bohaté 
zkušenosti ze dvou prestižních restau-
rací v Praze, Café Imperial a Next Door. 
Má neuvěřitelný talent a obrovské srdce. 
A také skvěle vaří. Velkou oporou je nám 
v kuchyni i její sestra Darina a další cuk-
rářky a děvčata v obsluze cukrárny. Já 
mám na  starosti provozní, organizační 
a administrativní záležitosti.“

Vše se vyrábí z  přírodních a  kvalit-
ních surovin, bez konzervantů. Kromě 
sladkého zde připravují i  slané quiche, 
chleby s  pomazánkami či plněné slané 
croissanty. „O víkendu nabízíme také tra-
diční snídaně, například skvělé omelety. 
Naši hosté je milují. Tak až nás bude více, 
dostanete snídani třeba i v pracovním týd-
nu,“ láká Naďa Pohlreichová, jejíž léto je 
nyní hlavně ve znamení svateb, tedy „ra-
dostné a občas napínavé práce“.

Bio není jen zrní
Přesuňme se do  Řevnic. Takzvaně „pod 
poštou“ najdete bio obchod s  kavárnou. 
Specialitou je, že si na zákuscích (a dal-
ších produktech) pochutnají i  ti, kdo 

nejedí lepek či mohou jen nízkosachari-
dové nebo veganské dobroty. Také zde 
myslí na  naši planetu. „Máme za  sebou 
třináctiletou historii. Věříme, že ekologic-
ká produkce má velký smysl pro nás všech-
ny a je to šance pro Zemi. A taky bychom 
chtěli zbořit mýty, že bio je jen zrní. Mívá-
me v nabídce i bio větrníky nebo bio svíč-
kovou na  smetaně,“ s  úsměvem popisuje 
Monika Kopecká. Podnik pojmenovala 
Bijo jako od  maminky. Zatímco někteří 
pátrají po  nových receptech v  knihách 
a na internetu, ona to má jinak: „Nerada 
to říkám nahlas, protože pak můžu půso-
bit jako cvok, ale recepty mám v hlavě. Vi-
dím chuť a jen málokdy mě ‚oči‘ zklamou. 
Největší inspirací je pak bio surovina sa-
motná.“ Podobně přistupuje k  budouc-
nosti. „Plány máme stále, bez nich se nedá 
žít. Nejvíce nás těší, když nám lidé řeknou, 
že je vidět, jak práci děláme s láskou, a že 
nám věří,“ uzavírá Monika Kopecká.

Oceněné koláče
Když opustíme Řevnice a  vjedeme 
do Zadní Třebaně, dáme se vlevo přes po-
tok, odbočíme vpravo, druhou odbočkou 
doleva a  druhý dům vpravo, to je naše 
další zastávka. Zde našla své „útočiště“ 
Marcela Soukupová, druhá v podnikatel-
ské soutěži Živnostník roku 2017 v rámci 
Středočeského kraje a  finalistka loňské-
ho ročníku. Ocenění dostala za malé vá-
zané koláčky a dvojctihodné koláče podle 
rodinné receptury. Obojí má označení 
Originální produkt Zápraží. Náplní ko-
láčků je tvaroh od lokálních výrobců, po-
vidla, ořechy a mák. Dvojctihodné koláče 

Když 
řemeslo baví 
a chutná
Je skvělé sledovat, jak zlátne chléb nebo vzniká 
koláč či zákusek. A hlavně – ta chuť! V lidech 
uchovává pocit řemeslné tradice a často návrat 
k něčemu, co bylo a je normální. Vyrábět 
z kvalitních surovin, s láskou a ohleduplně 
k planetě. Přinášíme pár tipů, o nichž jsme 
v poslední době od mlsných jazýčků slyšeli 
nejvíce. Prostřednictvím těch, kteří za tak 
krásnou, ale náročnou prací stojí.

www.idobnet.cz

Foto archiv Koláčové Dobroty

Foto archiv BioJo jako od maminky
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v sobě skrývají tvaroh a povidla, nahoře 
se pyšní žmolenkou. „Jsme první podnik 
specializovaný na kynuté koláče, proto se 
jmenujeme Koláčové dobroty,“ vysvětlila 
Marcela s tím, že se na popud okolí pus-
tila také do chleba: „Peču žitný, kváskový 
a pšeničný chléb, v bio kvalitě. A housky. Je 
to ale okrajová část s objednávkou 24 ho-
din dopředu, aby se neplýtvalo.“

Marcela Soukupová se učila od  ma-
minky a babičky. V jejích výrobcích tak 
najdete, z čeho se peklo dříve. Vše je po-
ctivá ruční výroba: kynuté těsto, náplně, 
ovoce podle sezony. Všude voní vanilka 
nebo chléb, tak jak si mnozí z nás pama-
tují z dětství.

„Léto mám ráda, protože pečeme ovoc-
né koláče, děláme marmelády z  toho, co 
nám dá příroda. Novinkou je takzvaný 
koláčbox, kdy denně nebo obden zákazník 
dostane krabici koláčů a pečiva, ať přije-
de ráno či dopoledne. Nebo si ji nechá při-
vézt. Chystám se také na snídaňové boxy 
plné lokálních surovin, propojí místní 
pěstitele či chovatele,“ nastiňuje některé 
z mnoha plánů Marcela Soukupová.

Těší se na jarmark
Kousek odtud v Litni najdete potvrzení, 
které platí všude: svoji profesi musíte 
mít hlavně rádi. „Pekařina a  cukrařina 
je koníček, který u  nás přerostl v  profe-
si,“ říká Anna Osiová z  výrobny Anna 
v  Litni. Sídlí ve  společenském domě 
mezi kinem a  poštou. „Vyrábíme sladké 
pečivo, kváskové chleby, dorty a  dezerty 
(především na  zakázku, klasicky máme 
otevřeno jen soboty od  8 do  11 hodin). 

Opravdu pečlivě vybíráme každou surovi-
nu. Například mouky používáme výhrad-
ně v bio kvalitě, vajíčka farmářská, máslo 
české, plnotučný tvaroh a plnotučné mlé-
ko z místní farmy, kakao s certifikací bio 
a  fair trade,“ doplňuje Anna s  tím, že jí 
dělá radost, když se lidé zajímají o  pů-
vod surovin, lokální řemeslnou výrobu, 
dopady na životní prostředí a podporují 
jejich koncept.

Základní inspiraci čerpají z  rodin-
ných receptů, internetu a kuchařek, ale 
finální recepty dotvářejí sami. Jsou tak 
zcela originální. Nejvíce frčí kynuté 
koláčky a větrníky, připravované s růz-
nými příchutěmi: karamel, pistácie, nu-
gát, jahoda. „Na léto chystáme co nejvíce 
produktů se sezonním ovocem. Z počátku 
podzimu bychom rádi zopakovali liteňský 
jarmark malých lokálních výrobců, který 
jsme organizovali již v  květnu. A  do  bu-
doucna bychom rádi rozšířili podnik o ka-
várnu,“ odtajňuje své plány Anna Osiová.

Trocha pravé Itálie
Řemeslnou výrobu potkáme nejen 
v  cukrárnách a  pekárnách, ale také 
ve výrobnách těstovin. Oblibu si získala 
dobřichovická Pasta Fresca, jejíž výrob-
ky se prodávají v některých obchodech. 
Svou výrobnu přesunula do  pražského 
Radotína.

Čerstvé těstoviny stále voní v  Mníšku 
pod Brdy, poblíž základní školy v areálu 
Eden. Pasta Fidli zde funguje od roku 2014. 
Nejde o klasickou prodejnu, ale pokud je-
dete okolo, vždy se najde něco, co si může-
te odvézt. Firma vznikla jako další projekt 
kavárny s mentálně postiženými zaměst-
nanci, aby zajistila nová pracovní místa. 

„Jsme především výrobci čerstvých těsto-
vin. Nejvíce jdou na odbyt špagety a taglia-
telle. Recepturu jsme vytvářeli přes půl roku 
a neměníme ji. Pouze obměňujeme příchutě 
těstovin či náplní. Navíc lidem chutnají 
i naše pesta a rádi se vracejí pro jejich vět-
ší balení. Jsou na těstoviny, do salátu nebo 
třeba k masu. Mají pestré využití,“ popisuje 
ředitelka Gabriela Cyrnerová.

Další tipy:

Pokud jste akčnější a rádi 
byste se naučili péct (či 

vařit) a prospět svému tělu, 
pomůže vám Míša Sedláčková 
z Černošic. Kuchařku, pekařku 
a výživovou celostní poradkyni už 
z našeho magazínu znáte. Najdete 
ji na webu pod Bio Míša.

Krásné posezení, sladké 
i slané dobroty a chráněnou 

dílnu v jednom zažijete v Modrém 
domečku v Řevnicích.

Vyhlášené rohlíky i linecké 
(a další dobroty) putují 

do obchůdků i našich domovů 
z řevnické cukrárny a pekárny 
U Pecků.

Skvěle pečou a vaří 
výbornou kávu 

v rodinném podniku Café Černý 
v Dobřichovicích.

Mimo jiné bezlepkové 
cukrovinky nabízí 

černošická prodejna Srdcem 
v kuchyni (s výrobnou 
v Dobřichovicích). Od srpna si 
zde budete moci pořídit suroviny 
a barvičky na výrobu domácího 
veganského dortu pěkně v jedné 
krabičce. Majitelka „Margaret M. 
Glutenfree“ mimo jiné zásobuje 
potravinami maminky v nouzi.

Foto archiv Výrobna Anna

Foto archiv Pasta Fidli
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Bio obchod  
s kavárnou v Řevnicích
	denně	obědy	z bio	surovin
	objednávky	bio	zeleniny
	bio	mražené	produkty
	narozeninové	dorty

po – pá 9:00 – 17:00 hod.
Komenského 1100, 252 30 Řevnice
www.biorevnice.cz    @biorevnice

STEAKY
z vyzrálého
hovězího

masa

BURGERY
RYBY

GRILL&FISH 
MLEJN Mokropsy

za bývalou pizza Luna,
parking u Pláž Mokropsy

grillfish.mokropsy@gmail.com

Rezervace na:
WWW.GRILLFISH.CZ
nebo na tel.: 602 210 923

PRODEJ RYB
Sádky Lahovice

sortiment živých ryb, chlazené ryby, 
mražené ryby, uzené ryby, zvěřina

 606 897 848
K sádkám 160, Praha 5 – Lahovice

www.sadkylahovice.cz

Kurz vaření

zdravé
sladké pečení
Součástí kurzu je i oběd,
který si společně uvaříme a sníme.

Co se bude připravovat:
• Dezert ze silken tofu
•	 Kváskový	makový	koláč
•	 Čokoládové	sušenky
• Mrkvová bábovka |	Muffiny
•	 Litý	koláč	s ovocem

•	 Karotkovo-dýňový	krém
•	 Karbanátky	z červené	řepy	s kešu	
krémem,	kváskový	chléb

24. září
10:00 – 16:30

Jitřní 2232, Černošice
Cena: 2 400 Kč
více na: www.biomisa.cz

MENU

PARTY SERVIS
Petra Neubauer
Občerstvení na míru pro každého

chlebíčky | chuťovky | předkrmy
ovocné, zeleninové i masové mísy 

dětské občerstvení | rauty | cukrovinky
Napište, rádi Vám zpracujeme nezávaznou nabídku. 

Petra Neubauer, Zadní Třebaň
 604 136 205    petra.neubauer@seznam.cz

www.pene.estranky.cz
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Kudy vedla vaše cesta k cukrařině?
Úplnou náhodou. Jako mlaďoch jsem 
po neúspěchu na zdravotní škole vzala 
první obor, který mi byl sympatický. 
Vůbec jsem netušila, že bych jednou 
tuhle práci dělala, a už vůbec ne, že 
bych v ní byla dobrá.

Co tvoříte nejraději? Mění se chutě 
„strávníků“?
Nejradši zdobím živými květinami 
svatební dorty. A co se pečení týče, baví 
mne vše, ale s určitým rozestupem. 
Nemám ráda tovární výrobu.
Myslím, že chutě strávníků se nemění. 
Občas odbočí na super pěny,  
sladké ganache a věci, které neznají.  

Není nad tradiční 
větrník nebo kremroli
Hlavní cukrářka Malé pekárny Denisa 
Neprašová (35) z Letů začínala profesionálně péct 
ve svých 19 letech, kdy nastoupila do již neexistující 
cukrárny naproti poště v Řevnicích. Nyní si užívá 
splnění snu a otevřeně přiznává, že každý den není 
posvícení. Ale právě tehdy vznikají kombinace, 
po nichž se lidé „mohou utlouct“.

Ale na větrník nebo klasickou kremroli 
se vždy vrátí!

Dalo vám v poslední době něco 
opravdu zabrat?
Makronky! Jsou pro mě velké téma. 
Troufnu si říct, že jsem měla ty nejlepší 
makronky široko daleko. Ale teď se mi 
nedaří a já zaboha nemohu zjistit proč. 
A špičky s likérem mi také nejdou. Tak 
jsem vymyslela náš ,,špičkový větrník“ 
plný pařížské šlehačky a domácího 
vaječňáku.

Co vám v oboru není blízké?
Moderní cukrařina. Každý v ní vidí tro-
chu něco jiného. Pro mě jsou to všelijaké 
mousse, ganache, stokrát přemražované 
dortíky s náplněmi z mučenek, yuzu 
a další mně nesympatické dezerty.  
Já prostě miluji klasiku.

Tradiční kremroli nebo odpalovaný 
věneček. Samozřejmě jsou věci, které se 
mi líbí, a fandím všem, kdo se dali touto 
cestou. Ale já jsem spíš retro. (smích)

Ptají se vás lidé na nějakou 
vychytávku?
Nedávno to byla drobenka. Ráda s ní 
poradím.

Prozradíte, jak ji děláte?
1 díl hrubé mouky, 1 díl cukru krupice 
a 1/4 dílu másla (1 kostka másla, 1 kg 
cukru a 1 kg mouky). Drobenka je jako 
píseček a po upečení krásně křupavá. 
S drobnostmi pomohu. Ale recepty si 
pečlivě chráníme. Nebylo mnohdy jed-
noduché je získat nebo vypracovat tak, 
aby byly pro nás „dokonalé“.

Kde nacházíte inspiraci, nové chutě?
V tradiční cukrařině podle mě nové 
chutě nejsou, vše dobré je již vymyšle-
no. Ale dá se s produkty hrát. Při použití 
kvalitních surovin je posunout výše. 
A když mi něco nejde, jako například ta 
špička, prostě z ní udělám něco jiného 
se stejným základem. 

Máte nějaký  
pekařsko-cukrářský sen?
Sen se splnil naší Malou pekárnou 
a plán mám: udržet ji a zdokonalovat.

dobnet  7/2022

Foto archiv Malá Pekárna
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Terezo, žijete v Zadní Třebani dlouho?
Nastěhovali jsme se sem asi před pěti 
lety. Dva roky předtím jsme bydleli 
dole v Brdech, už jsme tu doma. 
Navíc jsme to tady znali z čundrů 
v dětství a přišli jsme za kama-
rády, kterých v máme Poberouní 
mnoho. Tento kraj nám připadal 
jako dobrý klíč k tomu být v pří-
rodě a blízko lesů a zároveň moci 
dojet do města, kam částečně dojíždí-
me za prací. 

To je velká výhoda. Často takto hovoří 
celé rodiny.
Je tady všechno, co jsme chtěli. Jsme tu 
šťastní my i naše děti. Žili jsme zčásti 
v přeplněné Praze a zčásti na Sedlčan-
sku, kde jsme bydleli úplně na samotě. 
Tady ji máme také, když chceme, ale 
přitom jsme vlakem za chvíli v Praze. 
Za to jsme nesmírně vděční.

Jaké byly vaše začátky?  
Toužila jste filmovat už v dětství?
Netoužila. Vždycky jsem měla pocit, že 
budu dělat nějaké umělecké věci, které 
mi reálně moc nešly. A do toho jsem byla 
hodně činná v sousedských aktivitách, 
často jsem se vyjadřovala k politice 
a celospolečenským problémům. Až 
kolem třiadvaceti, když jsem studovala 
na jiné vysoké škole, mi došlo, že se to 
všechno dá spojit. Zjistila jsem, že cestou 
je dokument, dá se v něm propojit umění 
s životním nastavením a realitou.

Potom jste šla na FAMU?
Ano, přihlásila jsem se na obor doku-
mentární režie.

Jaká témata 
máte nejraději?

Ta, která se týkají 
mě a mého okolí. Dělám 

vlastně hlavně sociální témata. A proto-
že jsem máma, točila jsem i filmy o rodi-
čovství. Pokud si myslím, že nějaké pro 
mne důležité téma ještě nikdo neudělal, 
mám potřebu ho zpracovat.

Točíte pro Českou televizi?
Nejen pro ni, točím i své autorské věci. 
Pro Českou televizi dělám ráda, filmy 
se díky ní dostanou k širokému spektru 
diváků. Dodělala jsem teď třeba pořad 
Novinářky pro iVysílání ČT a jednou 
za rok moc ráda udělám dokument pro 
Náš venkov. Je to dobrý prostor pro 
vyjádření k tématům, která se v televizi 
moc neobjevují.

Váš nejnovější dokument s názvem 
Proti proudu je o pomoci Ukrajině 
u nás v Poberouní. Jaká byla filmař-
ská práce tak blízko domova?
Bylo to moc krásné sousedské natáčení. 
Už dlouho jsem s obdivem sledovala, 
jakým způsobem se tady pomáhá lidem 
z Ukrajiny. Vytvořila se totiž síť pomoci, 
kde všichni spolupracují. Ale pro dobro-
volníky je to strašně náročné, tráví tím 

veškerý svůj čas. Chtěla jsem to ukázat 
ostatním. Myslím, že tady v Poberouní 
je dobrá komunita, místní se utíkajících 
před válkou ujali a zatáhli je do svých 
aktivit. Uprchlická krize ukázala ote-
vřenost lidských srdcí. Nezáleží na tom, 
jestli se někdo přistěhoval nedávno, nebo 
tu žije dlouho, všechny výdobytky, které 
můžeme využívat, mohou pomáhat i ji-
ným. Je důležité doufat, že lidé chápou, že 
pomoc je potřeba stále, a hlavně příchozí 
integrovat tak, aby tady nežili jako něja-
ká námezdní pracovní síla. Kdo ví, kdy 
se budou moci vrátit? Už teď se některá 
z míst, kde jsme natáčeli, uzavřela a další 
to čeká během pár měsíců. Je třeba syste-

matická pomoc shora, na dobrovolnic-
ké aktivitě to stát nemůže.

Průvodkyně Tereza 
Vohryzková pluje 
v dokumentu 
proti proudu 
řeky a navštěvuje 
dobrovolníky. Působí 
to velmi mile…

Hledala jsem někoho, kdo 
má blízko právě k po-

máhajícím lidem. Tereza, 
jedna z místních dobrovolnic, 

si s nimi povídala, i ve filmu tak 
působila jako terapeutická pomoc. Měli 
jsme radost, že to děláme tady. Objeli 
jsme jen pár kilometrů a šli za lidmi, 
které jsme znali, takže to nebylo moc ofi-
ciální natáčení. Navíc jsme se rozhodli 
neukazovat žádné obličeje, protagonisté 
se při natáčení cítili opravdu uvolněně.

Děláte i veselejší věci?
Občas ano. Minulý rok jsme třeba točili 
s místními kamarády dokument Můj 
venkov o strastech při stavbě domu, 
o tom, co vlastně potká mladý pár, když 
se rozhodne stavět. Tématu pomohla 
právě nadsázka a hravost.

Jaké další vaše dokumenty mohou 
diváci vidět?
O místních školách, kdy lidé proměňu-
jí školství vlastní aktivitou. Natáčeli 
jsme v Naší škole v Litni, v lesní škole 
ZeMě v Řevnicích a ve všenorské státní 
základce. Další snímek je o otázkách 
dobrovolnosti v očkování, to byl můj 
absolventský film. Nebo o spoluzod-
povědnosti médií při protiromských 
demonstracích v Janově u Litvínova.

To všechno jsou dost kontroverzní 
témata. Máte někdy problém,  
když natáčíte?

Nejnovější dokument režisérky Terezy Reichové má 
název Proti proudu. Je o pomoci lidem utíkajícím 
před válkou na Ukrajině a natočila ho pro pořad 
České televize Náš venkov. Chtěla ukázat, jak u nás 
v Poberouní funguje systém pomoci, a také, že lidé 
u Berounky mají dobrá srdce. Na svém kontě má 
Tereza mnoho dalších zajímavých dokumentů. 
Prozradila nám, co ji na její práci baví.

Mám ráda náměty, 
které vyvolávají otázky 
Režisérka Tereza Reichová přibližuje lidem sociální témata
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Samozřejmě, ale proč hladit po srsti, to 
by mě nebavilo. Právě tématům vyvo-
lávajícím otázky má smysl věnovat čas 
a vypouštět je do světa.

Jak to vypadá, než se pustíte 
do nového dokumentu?
Když mne něco zaujme, musím to 
prozkoumat a vymyslet způsob zpra-
cování, které námět podpoří. Ráda 
experimentuji s formou, právě to je 
na tvůrčím procesu zábavné. Pak si vše 
vysedíme ve střižně, kde často nakonec 
vzniká úplně jiný film, než byl ve scé-
náři. A když dokument vypustím ven, 
téma sama v sobě ukončím. Je skvělé, že 
nikdy nevím, co přijde dalšího.

Máte vždycky dopředu přesně dané, 
co chcete natočit?
U dokumentů to moc nejde. Během na-
táčení se vždycky stane něco, co člověk 
vůbec nečeká a co překvapí všechny 
aktéry, tím pádem je pak překvapen 
i divák. A právě to je kouzelné.

Četla jsem, že také učíte?
Učím na FAMU na katedře dokumen-
tární tvorby a už léta moc ráda vedu 
workshopy pro amatérské filmaře My 
street films. Přicházejí tam lidé, kteří 
nikdy nenatáčeli, takže jim pomáhám 
realizovat jejich první snímek. Pracuji 
také na projektech pro Jeden svět. Když 
člověk učí filmovat, předává základní 

schopnosti, jako je práce v týmu, me-
diální gramotnost, vytvoření zkratky 
z mnoha materiálů. Je to jako tvůrčí 
psaní, při němž hledáte nejlepší způsob, 
jak vyjádřit, co člověka uvnitř tíží. 
A velmi důležitý je střih. Člověk musí 
být empatický a vybrat z množství ma-
teriálu citlivě, protože z jednoho člově-
ka můžete udělat ďábla i superhrdinu.

S kolika lidmi většinou pracujete?
Většinou jen já, kameraman a zvukař-
ka. Malý tým tolik nenarušuje natáčení. 
Před kamerou jsou lidé nervózní, bojí 
se jí. A je rolí režiséra vytvořit takový 
prostor, aby se cítili bezpečně.

 Lucie Hochmalová

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

TÓNOVÁNÍ AUTOSKEL

RENOVACE SVĚTLOMETŮ

MOTO DETAILING

RUČNÍ MYTÍ A VOSKOVÁNÍ AUT

ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ INTERIÉRU

RETUŠE A LEŠTĚNÍ,
NANO KERAMICKÁ
OCHRANA LAKU

otevírací doba
po–so 8–18
neděle do dohodě

Realitní služby,
jaké si přejete
Byty, domy, pozemky,
pronájmy a nájmy nemovitostí

Lukáš Hrubý
T 739 899 990   E lukas.hruby@re-max.cz
Realitní kancelář: Pražská 454, 252 29 Lety
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POZVÁNKY 
Slečna od Maxima
Divadelní studio Iva Tamchyny 
z  Řevnic předvede hru Georgese 
Feydeaua Slečna od Maxima. Uvidí-
te ji 7., 8., 15. a 16. července od 19 ho-
din a  9. a  17. července od  17 hodin 
v řevnickém Lesním divadle.

Musica Viva
Tradiční hudební festival se letos 
uskuteční v  termínu 31. 7.–21. 8. 
v Dobřichovicích a v Karlíku.

Výstava na zámku
Fotografická výstava s  názvem 
Na vlně domova bude k vidění po celý 
červenec od 10 do 21 hodin na zámku 
v  Dobřichovicích. Snímky vystavují 
Antonín Nádvorník, Jiří Pavlis a  Mi-
loslav Růžička.

Vzpomínka na Petra Nováka
The Beatles Revival Kladno & Karel 
Kahovec zavzpomínají na Petra Nová-
ka. Koncert začíná 4. července v 19 ho-
din v řevnickém Lesním divadle.

Prokopská veselice
Pozdní odpoledne plné zábavy, hudby 
a tance se koná 9. července od 17 ho-
din na návsi ve Vonoklasech.

Letní kino
Sousedské promítání vypukne 
16. července od 21:30 hodin ve spor-
tovním areálu ve Vižině.

Tři sestry
Tradiční koncert kapely Tři sestry 
si poslechnete 22. července od 17:30 
hodin v řevnickém Lesním divadle.

Rockabilly CZ Rumble
Milovníci starých tradic mohou na-
vštívit hudební festival Rockabilly CZ 
Rumble vol. 14, a to 30. července v po-
ledne v Lesním divadle v Řevnicích.

Součástí letošního Dobřichovického 
kulturního léta bude i  promítání fil-
mů v  letním kině pod heslem Pátek – 
filmový svátek. Zámecké letní kino 
tím konečně nabírá na  síle. Po  dvou 
uplynulých letech, kdy se v  rámci di-
vadelních slavností úspěšně podařilo 
promítnout alespoň po jednom filmu, 
nás během července čeká pět filmo-
vých pátků.

Výběr snímků nebyl jednoduchý. Orga-
nizátoři z Dobřichovické divadelní spo-
lečnosti (DDS) a Agentury Gei-Ša se snaží 
filmové večery obohatit o zajímavé úvo-
dy v  podobě rozhovorů s  umělci. „Aňa 
Geislerová, která si loni na  začátku léta 
zahrála princeznu v  pohádce Byl jednou 
jeden král, přislíbila přijít v pátek 8. čer-

vence a před filmem Prezidentka povědět 
‚pár veselých příhod z natáčení‘. A možná 
ji přitom doplní i  režisér Rudolf Havlík. 
Před snímkem Meky by měla dorazit zase 
producentka Kateřina Černá,“ sdělil je-
den z organizátorů Jiří Geissler.

Promítat se bude vždy od 21:30 hodin. 
Do letního kina není nutný smoking, ale 
určitě se hodí mikina a deka na sezení. 
Organizátoři i diváci si přejí, aby počasí 
vyšlo a sledování pod širým nebem při-
neslo mnoho příjemných zážitků.

Program letního kina:
• Kdyby radši hořelo – 1. července
Komedie o dobrovolných hasičích, hrají 
M. Isteník, M. Krobot, A. Polívková.

• Prezidentka – 8. července
Romantická komedie o prezidentce, 
hrají A. Geislerová, O. Vetchý.

• Poslední závod – 15. července
Film o lyžařském závodu, při němž 
zahynuli Hanč s Vrbatou, hrají K. Hádek,  
M. Adamczyk, O. Kaiser.

• Tři tygři ve filmu Jackpot – 22. července
Road trip z Ostravy do Prahy plný 
šílených událostí, hrají A. Čuba, Š. Kozub, 
R. Ferro, V. Polák.

• Meky – 29. července
Film o muzikantovi Miroslavu Žbirkovi.

Koncert s názvem Blues na hrázi číslo 9 
potěší všechny fanoušky skvělé muziky. 
Koná se u  příležitosti 10. výročí fun-
gování srubu v  Letech, a  to 23. červen-
ce od  19  hodin. Kapela After 40 si jako 
předkapelu pozvala dobřichovickou 
chlapeckou skupinu Dobi Boyz.

Blues na hrázi je tradiční letní koncert 
v  režii kapely After 40, jež právě letos 

připravila malé překvapení v  podobě 
Dobi Boyz. Tito hudebníci se přes své 
mládí stali ve svém okolí velice populár-
ními. V repertoáru mají kromě vlastních 
skladeb i  kousky známých rockových 
kapel. Dobi Boyz začnou hrát v  19  ho-
din, od  20:00 je přibližně do  21 hodin 
vystřídá bluesrocková formace After 40. 
Vstupné je dobrovolné.

První letní den začala v  mokropeské 
kapličce svatého Václava první výstava 
z  cyklu Oživená kaplička. Představí se 
během ní Matouš Marek.

Tento svérázný malíř se neohrani-
čenou malbou vyjadřuje převážně ab-
straktně, intuitivně reaguje na přítomný 
okamžik, a jak s humorem říká, maluje, 

co vidí uvnitř i  venku. Jeho expozice 
potrvá do  5. července, kdy se na  závěr 
uskuteční i  komentovaná prohlídka, 
konkrétně od 13 do 15 hodin.

Vernisáž další ze série výstav je plá-
novaná na 12. července. Svá díla uvede 
autorka projektu Marie Ladrová s Karo-
línou Bílkovou.

Mokropeská kaplička ožívá výstavami

Dobi Boyz budou předskokany u srubu

Užijte si pět filmů  
v zámeckém letním kině

Foto Bára Tesařová
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Řevnice se už o prvním prázdninovém 
víkendu znovu stanou hlavním měs-
tem té nejlepší hudby, která se řadí 
do  oblasti folku & country a  dalších 
příbuzných žánrů. Festival Porta se 
ve  zdejším Lesním divadle odehraje 
od 1. do 3. července.

Nejstarší open festival, jehož dobré jmé-
no je výsledkem obětavé práce minimál-

ně dvou generací, otevírá své brány již 
po šestapadesáté. A také letos pořadatelé 
připravili skvělý program. Hlavní roli 
v  něm hrají soutěžící, kteří postoupili 
do finále z oblastních kol. Během tří dnů 
se finálovou soutěží prolnou vystoupení 
známých hostů. Zazpívají například Ma-
rien, Nezmaři, Irish Deew, Petr Kocman, 
Tomáš Linka a Přímá linka, vítězka Porty 
2018 Tereza Balonová nebo kapela Jelen.

Open air koncertem s  názvem Dotek lás-
ky dospěl do  úspěšného finále 11. ročník 
Festivalu Jarmily Novotné, pořádaný ne-
ziskovou organizací Zámek Liteň. Jeho 
dramaturgii inspirovaly verše Sonetů 
Williama Shakespeara, které proložily 
jednotlivá pěvecká čísla.

Pěvci z  Operního studia Slovenského ná-
rodního divadla v  působivých kostýmech 
a  s  dobovým líčením ztvárnili v  kulisách 
zámeckého parku scénky z  nejznámějších 
oper skladatelů raného romantismu. Dopro-
vodil je Komorní orchestr Hanse Krásy pod 
vedením dirigenta Dušana Štefánka. Počasí 
nezklamalo a příhodně dokreslilo efekt hu-
dební produkce odehrávající se v těsné blíz-
kosti jezírka.

Autorem originálního zpracování byl 
operní režisér Marek Mokoš. Koncertem 
vyvrcholil 9. ročník Pěveckých kurzů v Lit-
ni, které vedly proslulá holandská pěvkyně 
a  mentorka Margreet Honig, přední česká 
pěvkyně Simona Houda Šaturová a  již zmí-
něný Marek Mokoš.

Dobřichovické kulturní léto úspěšně 
zahájilo sezonu pohádkou Byl jednou 
jeden král a hrou Občan první jakosti 
Divadla Na Jezerce. Diváky nyní čeká 
další porce divadelních představení 
a koncertů.

Na co se můžete těšit? Divadelní spolek 
Jirásek – skupina Temno v  čele s  reži-
sérkou Evou Drábkovou sehrají 2. čer-
vence od  20 hodin představení Koule. 
Autorem je úspěšný dramatik a  stálý 
režisér Městských divadel pražských 
David Drábek, žijící v  Dobřichovicích. 
Nově vzniklá Všenorská divadelní spo-
lečnost pod vedením Petra Říhy před-
staví ve dnech 3.–6. července ve 20 ho-

din komedii Tik Tik a Divadlo na Jezerce 
12. července ve 20 hodin uvede peprnou 
komedii Práskni do bot. Děti si 10. čer-
vence od  17 hodin užijí Vodnickou po-
hádku spolku Koňmo, milovníci satiry 
pak představení Rudý prezident v  po-
dání Divadla RePublika i komedii Raut 
souboru Geisslers Hofcomoedianten. 
Tuto „velkou zvířecí žranici“ si nenech-
te ujít 21. července ve 20 hodin.

Chybět nebudou ani koncerty. V kapli 
sv. Judy a Tadeáše se 7. července ve 20 ho-
din rozezní barokní koncert hudebního 
tria Ensemble PAX. Swing v podání Stáni 
Čížkové a Lucie Kukulové zazní 17. čer-
vence ve 20 hodin U Věže a bluegrass zase 
23. července ve  20 hodin na  nádvoří, 

kdy vystoupí Robert Křesťan a  Druhá 
tráva. Kulturní léto zakončí 30. července 
od 20 hodin koncert Ondřeje Rumla.

Dotek lásky potěšil fanoušky opery a romantismu

V červenci uvidíte Kouli, Raut i Rudého prezidenta

Festival Porta je za dveřmi

Foto Dáša Borovská

Foto Dáša Borovská

Foto Jan Žirovnický



www.idobnet.cz

14 — INZERCE

• ELEKTROKOLA
• KOLA
 horská
 trekingová
	 silniční
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	 perfektní	
předprodejní

	 příprava	kol

LETNÍ  OTEVÍRACÍ  DOBA

po-pá 8-18 | čt 8-20 | so 8-12
 info@kola-sport.cz      257 721 313

 Komenského 92, Řevnice
www.kola-sport.cz

SLEVY
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ OBLEČENÍ 

A NĚKTERÝCH DOPLŇKŮ!

ORDINAČNÍ DOBA
PO: 9:00 - 11:00, 11:00 - 19:00

ÚT: 9:00 - 16:00
ST: 9:00 - 12:00, 15:00 - 19:00
ČT: 9:00 - 11:00, 11:00 - 16:00

PÁ: 9:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
SO: po předchozí dohodě

NE: zavřeno
MVDr. P. Daňková / MVDr. Z. Povýšilová

Červánková 2280, Černošice www.vetjitrni.cz

 info@vetjitrni.cz
771 150 260

NOVINKA: fyzioterapie 

a rehabilitace vašich mazlíčků.

Více na našich stránkách.

Zábava všech barev 
Letní tábory Jednoho stromu LETY / ŘEVNICE

AREÁL LMŠ NA DVOREČKU

18. – 22. 7. Vnímejte přírodu všemi smysly  Ingrid Behenská, Andrea Kořínková, Jana Trpáková
Děti zažijí dobrodružnou cestu přírodou skrze smysly. Chuť a čich prověří na vlastnoručně připraveném jídle v lese, hmat a zrak při vyrábění z přírodnin. 
Zažijí cachtání v potoce, hry v lese, vyzkouší si práci s nástroji, ovčím rounem, barvou.

25. – 29. 7. Hudební ateliér  Andrea Kořínková, Květa Šťastná-Hurťáková, Táňa Petryk
Děti zažijí hudební putování krajinou, kde budou objevovat krásu dechu, zpěvu a věnovat se hře na vlastnoručně vyrobené nástroje. Inspirací jim budou 
hudební nástroje z různých koutů světa. Ceny včetně stravy: 3 150 Kč/turnus

Přihlášky: https://jedenstrom.webooker.eu/ Dotazy: jedenstrom@volny.cz , tel.: 777 258 450 POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

4–10 let

SKLADNÍK 
ELEKTROMATERIÁLU

RADOTÍN

PRACOVNÍ NÁPLŇ
Příjem a výdej materiálu, příprava expedic materiálu 

a výrobků. Velký důraz na kvalitu a kompletnost zásilek.

POŽADUJEME
Znalost elektromateriálu, zkušenost s prací ve skladu, 
osvědčení VZV (můžeme doškolit), velmi dobrá znalost  

MS Excel a znalost práce se skladovacími systémy.  

NABÍZÍME
Nástupní hrubá mzda od 30.000 Kč/měsíc, dle zkušeností. 

5 týdnů dovolené, sickdays, stravenky, flexipassy, 
příspěvek na MHD, příspěvek na penzijní připojištění, 
pracoviště Radotín – Výpadová u vlakového nádraží.

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na CV@POLL.CZ
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Házenkáři excelovali v Krčíně

Mladé volejbalistky sbíraly další trofeje

Cyklisté vyrazí po brdských hřebenech

Dorostenci národních házenkářů 
z Řevnic ovládli Pohár České republi-
ky pro rok 2022! Turnaj druhých nej-
lepších týmů všech oblastí se konal 
17. až 19. června v  Novém Městě nad 
Metují – Krčíně. Řevničtí házenkáři 
zaváhali jen jednou, když ztratili bod 
v zápase se Starou Vsí, ostatní čtyři zá-
pasy vyhráli.

Celý tým vítězství náležitě oslavil, šťast-
ní byli také trenéři Petr a Štěpánka Jan-
dusovi i  vedoucí týmu František Zava-
dil. „Udělali mi obrovskou radost,“ řekl 
Petr Jandus.

Kromě zlata si kluci přivezli také in-
dividuální ceny. Brankář Josef Pokorný 
byl stejně jako v loňské pohárové soutě-
ži zvolen nejlepším brankářem, nejuži-
tečnějším hráčem týmu se stal Jan Kočí, 

třetím nejlepším obráncem turnaje Do-
minik Šmaus, třetím nejlepším střelcem 
Vojtěch Palička a  druhým nejlepším 
střelcem i  útočníkem Vojtěch Zavadil. 

„Je to super úspěch, jen nás mrzí, že příští 
rok už vzhledem k věku nemůžeme za do-
rost hrát,“ shodli se nejstarší členové 
týmu Vojta Palička a Pepa Pokorný.

Osmý ročník minivolejbalového tur-
naje přilákal na  dobřichovické antu-
kové kurty desítky hráček a  hráčů. 
Vedle domácího Sokola a SVBC tu byly 
týmy Radotína, Lvů Praha a Hořovic. 
Nejvíce se dařilo domácí Viki Vlčkové 
a  Domče Cieslik. Zvítězily v  oranžo-
vém minivolejbale, v  němž děvčata 
a chlapci míč házejí a pinkají.

O pár dní později přidala tato dvojice dal-
ší zlatou medaili na  turnaji v Radotíně. 

Mezi nejmenšími ve  žlutém minivolej-
bale, tedy přehazované, se tam na druhé 
místo prosadily Kája Brožová a  Veroni-
ka Nejtková.

Stříbro v nejstarší kategorii modrého 
minivolejbalu, který se ve trojicích blíží 
klasické hře, získaly v  Radotíně v  bar-
vách SVBC Andy Nešporová, Majda Hall-
mann a  Áďa Slapničková. Prohrály jen 
jeden z devíti zápasů a jako jediný čistě 
dívčí tým se dostaly do  finálové čtyř-
členné skupiny. (kab)

Oblíbený seriál MTB závodů Kolo 
pro život opět míří do  našeho regio-
nu, konkrétně do  Dobřichovic. Právě 
zde v  sobotu 16. července odstartuje 
Trans Brdy.

Zázemí se vrací zpět na  místní louku 
u  Berounky. Registrace pro jednotlivé 
trasy končí vždy 30 minut před star-
tem dané kategorie. A jak už to v seriálu 
bývá, závodit mohou celé rodiny.

Na  startovní čáru se v  9:30 postaví 
všichni, kdo se chtějí poměřit s těmi nej-
lepšími, dokonce i  s  borci ze zahraničí. 
Trasa měří 94 km. Závodníci se budou 
muset popasovat s převýšením přes dva 
tisíce metrů, technickými i kořenovými 
pasážemi, pěknými stoupáními i  dlou-

hými sjezdy. Pokud máte rádi kratší 
trasy, ideální je vybrat si B (start 11:00, 
63 km, 1 398 m převýšení), nebo C (12:00, 
35 km, 813 m). „Po  dojetí si můžeš dát 
teplou sprchu, umýt si kolo a zakousnout 

něco dobrého k  jídlu. To vše v  ceně star-
tovného,“ doplňují organizátoři.

Příležitost budou mít i rodiny s dětmi 
ve  Family jízdě (18 km, převýšení 297 
m). Více najdete na webu Kolopro.cz.

Foto archiv Kolo pro život

Foto archiv volejbalu

Foto Lucie Hochmalová
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Hledáme další kolegy
do naší restaurace

●	 servírka/	číšník	
●	 brigádníky 

do restaurace 
a	na	svatby	a	akce

Hledáte stálou práci nebo jen 
brigádu v týdnu či o víkendech? 

Nabízíme výborné platové 
i pracovní podmínky, hezké 
pracovní prostředí i dobrý 
kolektiv.

Více informací na telefonu: 
+420 602 64 64 64 nebo prosím 
pošlete svůj životopis na email: 
zamek@svinare.com 

www.svinare.com
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Smíchovské nábřeží bylo už od poloviny 
18. století místem průmyslových areálů, 
továren a manufaktur. I proto je tu po-
měrně hodně náplavek, které se využí-
valy pro lodní dopravu. Různě dlouhé 
úseky najdeme v ohybu Vltavy od skály 
pod Vyšehradem až po  Těšnovský tu-
nel. Jsou to vlastně rovné plochy přímo 
na úrovni řeky, kam se dají ukotvit lodě 
a kde se můžete procházet blízko vody. 
Počítá se s tím, že při povodních bývají 
zaplavené, a  tak tu nestojí žádné pevné 
stavby. Nad náplavkami jsou nábřeží, 
v Praze jde o Hořejší, Rašínovo a Dvořá-
kovo. Celkově tvoří čtyři kilometry dlou-
hý úsek podél řeky.

Česká cena za architekturu
Ještě před deseti lety to na  náplavkách 
vypadalo docela jinak. Třeba ta pod Ra-
šínovým nábřežím sloužila jako placené 
parkoviště a  na  protějším břehu bylo 
většinou prázdno. Dnes procházíte pod 
železničním mostem a na obou březích 
řeky sledujete, jak se lidé baví, opalují 
nebo krmí labutě. Oba břehy slouží jako 
společenské místo, konají se tu farmář-
ské trhy a food festivaly a lidé sem chodí 
odpočívat, posedět v baru nebo kavárně, 
zaběhat si a projet se na kole.

První fáze revitalizace náplavek trva-
la celých deset let a je znát, že do ní Praha 
investovala hodně peněz. Realizace pro-

jektu zaujala i odborníky: získala čestné 
označení Finalista v pátém ročníku Čes-
ké ceny za architekturu za rok 2020.

Unikátní kobky
Na první pohled vás na náplavkách za-
ujmou opravené kobky ve  zdi pod ná-
břežím. Dříve sloužily jako čapadla ledu 
a sklady. V rámci rekonstrukce jich bylo 
opraveno dvacet na Hořejším i Rašínově 
nábřeží, a díky tomu se teď prostory vy-
užívají i přes zimu. K dispozici jsou tu tři 
toalety, tři galerie, tři ateliéry, dvě dílny, 
pobočka Městské knihovny a ve zbývají-
cích kavárny.

Nejzajímavější kobky jsou na  Rašíno-
vě nábřeží. Mají kulaté vstupy, takže 
vypadají jako okna na lodích. Dveře jsou 
velmi těžké a liší se rozměrem i tvarem, 
přičemž pevný ocelový rám skrývá obří 
skleněné čočky. Největší křídlo měří 
v průměru více než 5,4 metru a váží přes 
dvě tuny! Otevírají se pomocí čidel a mo-
toru. V  kobkách je unikátní vzducho-
technika, v zimě prostory ohřívá a v létě 
chladí.

„Věnuji se náplavkám již od roku 2009. 
Fáze, v níž se nyní nacházíme, by se s nad-
sázkou dala nazvat mírnou ‚devitalizací‘ 
a  návratem ke  kulturním kořenům ná-
plavky, rozprostírající těžiště života ná-
plavek do celodenního a celoročního pro-
gramu věnujícího se nejen občerstvení,“ 
popsal před časem architekt Petr Janda.

Co říkáte, zajedete se na náplavku po-
bavit? 

 Lucie Hochmalová

Na pražských náplavkách to žije
Hlavní město máme 
hned za rohem, a tak 
jsme se tentokrát 
rozhodli pro netradiční 
tip na výlet právě 
sem. Pokud jste byli 
na procházce kolem 
Vltavy před delší dobou, 
možná vás překvapí, 
jak nábřeží kolem řeky 
i pražské náplavky 
prokoukly. Navíc tu 
od jara do podzimu 
panuje čilý společenský 
ruch, takže si užijete 
i mnoho zábavy.

Tipy na akce

Sladký život
23. července (sobota) 10–20 hodin

Ochutnáte 40 druhů zmrzliny, 
cukrovinky z celého světa, slaný 
karamel, dorty a mnoho dalších jídel. 
Zapijete je vínem, freshem, kávou nebo 
ciderem. Těšit se můžete na více než 30 
stánků s výběrem čokolád, barevných 
makronek, sicilských cannoli, belgických 
pralinek, amerických donutů či britských 
cookies. Budou také koláče, štrúdly, 
frgály a další české speciality. Na své si 
přijdou milovníci tradičních cukrářských 
výrobků, jako jsou větrníky, indiánky 
nebo kremrole.

Projíst se Amerikou
30. července (sobota) 10–20 hodin

Oslavte svátek mrtvých neboli 
Halloween už 30. července! Cesta 
Amerikou povede od šťavnatých 
burgerů, hot dogů, trhaného vepřového 
přes BBQ žebírka, mexické tacos, 
empanadas, brazilské churrasco až 
po pikantní kuřecí křídla, poutine, arepas 
či anticuchos.

Foto Petra Stehlíková
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V  prvním čtvrtletí letošního roku se 
podařilo ve spolupráci s Místním part-
nerstvím (MP) MAS Karlštejnsko, z. ú., 
dokončit projekt „Modernizace pod-
niku mladého zemědělce“ Markéty 
Stehlíkové.

Ing.  Markéta Stehlíková bydlí a  provo-
zuje své podnikání v  Chodouni na  Be-
rounsku. Samostatně začala podnikat 
ještě v době své první mateřské dovole-
né, po dokončení studií na České země-
dělské univerzitě. V  roce 2017 získala 
od  svého otce část podniku a  začala 
hospodařit a  podnikat. Vedle své malé 
farmy o výměře 26 ha zemědělské půdy 
v  ekologickém režimu s  chovem šesti 
koní a padesáti masných ovcí se věnuje 
agroturistickým aktivitám, zpracová-
ní mléka produkovaného farmou jejího 
bratra Jana Stehlíka, pořádáním prodej-
ních jarmarků na farmě a příměstských 
táborů pro školní děti. 

 Pro zajištění provozu své ekologické 
farmy se rozhodla pořídit, za  přispění 

Programu rozvoje venkova prostřed-
nictvím sítě MAS, zemědělskou techni-
ku, diskovou sekačku travin a  fekální 
cisternu. Ta bude zároveň sloužit pro 
potřeby obce Chodouň, například při za-
lévání výsadeb alejí kolem polních cest. 
Z důvodu plánovaného rozšíření nabíze-
né produkce své farmy je z této podpory 
pořízen také převozní kurník pro cel-
kem 100 kusů nosnic k zajištění produk-
ce vajec z volného chovu slepic. Mobilní 
kurník bude převážen v průběhu sezony 
vždy na nová místa pastvy slepic. Všech-
ny zmíněné investice jsou pro začínající 
podnikatelku finančně velice náročné 
a možnost využití finanční podpory pro-
jektu je pro ni opravdu zásadní. 

 Již podruhé tak byla navázána spo-
lupráce s  Místní akční skupinou (MAS) 
Karlštejnsko, z. ú., v  rámci Místního 
partnerství, jejímž posláním je spojení 
úsilí spolků, institucí, podnikatelských 
subjektů, občanských iniciativ i  jed-
notlivců působících v  dotčeném území 
Středočeského kraje za účelem vytváře-

ní dobrého jména a image Karlštejnska, 
propagace a  rozvoje Karlštejnska jako 
přírodní, kulturní a  společenské entity 
a trvale udržitelného rozvoje při zacho-
vání venkovského rázu krajiny. 

 Díky působení a  činnosti MP MAS 
Karlštejnsko, z. ú,. a  spolupráci, odbor-
nému vedení a  pomoci pracovníků této 
organizace bylo umožněno podat pro-
jekt v  rámci Výzvy č. 2 MAS Karlštejn-
sko, z. ú., v souladu s Programovým rám-
cem PRV SCLLD. Projekt byl vyhodnocen 
výběrovou komisí jako úspěšný a podni-
katelský záměr tak mohl být realizován. 
Byly pořízeny plánované stroje (sekačka 
a  cisterna) a  pojízdný kurník, které by 
si bez pomoci a podpory MAS Karlštejn-
sko, z. ú., Ing.  Markéta Stehlíková ne-
mohla dovolit. Realizací projektu se na-
plní poslání MAS, firma bude zapojena 
do Místního partnerství a bude se podí-
let na rozvoji regionu.

V  březnu letošního roku se podařilo 
ve spolupráci s Místním partnerstvím 
(MP) MAS Karlštejnsko, z. ú., dokončit 
projekt „Modernizace zemědělského 
podniku“ soukromého zemědělce Jo-
sefa Stehlíka.

Ing.  Josef Stehlík bydlí a  provozuje své 
podnikání v  Chodouni na  Berounsku. 
Samostatně začal hospodařit po  same-
tové revoluci v  roce 1992. Farma byla 
od začátku zaměřena na produkci mlé-
ka, pastvu skotu a  rostlinnou produkci 
tvořenou především obilím, brambora-
mi a  kukuřicí. Výroba mléka je jedno 
z  nejnáročnějších odvětví zemědělství, 
vyžaduje odborné znalosti, zkušenosti 
a moderní technické a technologické zá-
zemí. Aby byla firma konkurenceschop-
ná a ekonomicky stabilní, musí neustále 
investovat do svého rozvoje. Velice spe-
cifickou částí výroby je zachování vy-
soké kvality výroby objemných krmiv. 

Zvláště pokud se pan Stehlík rozhodl 
zpracovávat a  prodávat část své mléč-
né produkce přímo z farmy. Aby nebyla 
negativně ovlivněna užitkovost zvířat 
a kvalita mléka pro vlastní zpracování, 
rozhodl se vrátit k tradičním krmivům, 
jako je vojtěška nebo luční seno. Tyto ob-
novené postupy ale vyžadují investová-
ní do nové techniky, což je velmi finanč-
ně náročné. 

Proto byla ve  druhé výzvě navázá-
na spolupráce s  Místní akční skupinou 
(MAS) Karlštejnsko, z. ú., v  rámci Míst-
ního partnerství, jejímž posláním je 
spojení úsilí spolků, institucí, podnika-
telských subjektů, občanských inicia-
tiv i  jednotlivců působících v dotčeném 
území kraje. Účelem je vytváření dobré-
ho jména Karlštejnska, jeho propagace 
a rozvoje jako přírodní, kulturní a spo-
lečenské entity i  trvale udržitelného 
rozvoje při zachování venkovského rázu 
krajiny. 

Díky působení a činnosti MP MAS Kar-
lštejnsko, z. ú., a spolupráci, odbornému 
vedení a pomoci pracovníků této organi-
zace bylo umožněno podat projekt v rám-
ci Výzvy č. 2 MAS Karlštejnsko, z.  ú., 
v  souladu s  Programovým rámcem PRV 
SCLLD. Projekt byl vyhodnocen výběro-
vou komisí jako úspěšný a podnikatelský 
záměr tak mohl být realizován. Byly po-
řízeny stroje na  sklizeň píce, nahrabo-
vačka Claas Liner a čelní sekačka Kuhn, 
rozmetadlo hnoje pro zajištění zlepšová-
ní úrodnosti orné půdy z produkce vlast-
ní chlévské mrvy. V  neposlední řadě 
bylo investováno do  modernizace dojír-
ny krav v podobě počítačového vybavení 
Crystal pro sledování produkce a kvality 
mléka a denních aktivit chovaných doj-
nic. Tyto finančně náročné investice by 
si bez pomoci a podpory MAS Karlštejn-
sko, z. ú., Josef Stehlík nemohl tak v krát-
ké době dovolit.

Dotace pomáhají mladým 
zemědělcům rozvíjet podnikání

Dotace pomáhají zlepšovat a rozvíjet podnikání

Rod i n n á fa r m a C h od o u ň
w w w. fa r m a ste h l i k .cz

 226 207 070
 info@karlstejnskomas.cz

www.karlstejnskomas.cz
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Nyní máme odpady pod kontrolou
Od 1. července sváží 
odpad v dolním 
Poberouní nová 
společnost POBERO. 
Z provozního pohledu se 
pro obyvatele téměř nic 
nemění. Cíl komunální 
společnosti je ale jasný: 
naložit s odpadky 
co nejekologičtěji 
a nejúsporněji. Více 
nám prozradil ředitel 
společnosti Jan Marek, 
který byl na tuto pozici 
vybrán z 15 uchazečů.

Čeká nás 
od prázdnin nějaká 
změna při svozu 
odpadu?
Ideální pro občany 
bude, když v první 
fázi přechodu na no-
vého dodavatele nic 

nepoznají, myslím k horšímu. Jediné, 
co by měli zaznamenat, je v některých 
městech a obcích změna svozových dnů.
Konkrétní postupy nejsou podmíněny 
založením nové společnosti vlastněné 
svazkem obcí, ale nastavením systému 
sběru a likvidace odpadu jednotlivými 
obcemi. Je proto důležité dodržovat 
pokyny obce, v níž žijete.

V čem vám sami obyvatelé mohou 
pomoci? 
Včas vyndávat nádoby na odpad před 
své domy a udržovat čistotu kolem 
sběrných míst i mimo ně. A samozřejmě 
perfektně třídit.

V činnosti odpadových společností 
nejste žádným nováčkem. Kde jste 
začínal a dosud působil? 
K odpadům jsem se dostal už v rámci 
civilní služby místo vojny, když jsem 
po ukončení vysoké školy v roce 2000 
nastoupil do dobříšské společnosti 
DOKAS. Po třech měsících jsem se stal 
vedoucím údržby komunikací a provo-
zu a následně odešel na manažerskou 

pozici do nadnárodní odpadářské 
společnosti Remondis/AVE. Odtud jsem 
se vrátil do firmy DOKAS, kde jsem 
do roku 2020 působil 11 let jako jedna-
tel a výkonný ředitel. Od roku 2021 se 
angažuji jako výkonný ředitel v Brdské 
odpadářské společnosti.

V čem spočívá výhoda spojení 
mníšeckého a poberounského 
regionu pro řešení odpadového 
hospodářství?
Ambicí nové společnosti POBERO je spo-
lupráce s obcemi na zlepšení systému 
svozu a nakládání s odpady zejména 
v rámci regionu Dolní Berounka. Nasta-
vit systém, aby byl ekonomicky co nejú-
spornější a provozně co nejefektivnější. 
Optimální rozsah pro efektivní systém 
je svozová oblast o velikosti minimálně 
čtyřiceti tisíc obyvatel a více. Proto nyní 
vzniklo memorandum o spolupráci mezi 
svazky mníšeckého a poberounského 
regionu. Společně již kritérium rozlohy 
svozové oblasti začínáme naplňovat.

Vypadá to, že starostové obcí jsou 
s nově vznikajícími komunálními 
společnostmi zajedno. Proč bylo tak 
důležité udělat změnu?
Hlavním důvodem je skutečnost, že 
v roce 2030 skončí likvidace odpadů 
formou skládkování, to není možné po-
minout. Již nyní se výrazně zvyšují po-
platky za ukládání odpadů na skládky. 

Zejména proto se obce snaží mít množ-
ství vyprodukovaného odpadu pod 
kontrolou. Navíc nadnárodní společ-
nosti nikdy neměly vztah k jednotlivým 
regionům a šlo jim hlavně o zisk. To se 
nyní mění.

Jaký je váš vysněný cíl v souvislosti 
s odpadovým hospodářstvím 
v regionu?  
V ČR neexistují centra pro zpracování 
druhotných surovin. Plasty za tímto 
účelem vyvážíme až do daleké Číny. 
Hrajeme si na ekology, ale ekologicky se 
nechováme. Komunální společnost pro 
svoz odpadu je prvním krokem. Budeme 
znát přesná data, kolik a jakého odpadu 
vyprodukujeme. Dalším krokem jsou 
dotřiďovací, popřípadě výrobní centra 
regionu, která budou umět druhotné su-
roviny zpracovat. Ale to je zatím hudba 
budoucnosti.

Všechny informace včetně termínů 
svozů v jednotlivých obcích najdete 
na webu Pobero.cz.

Dotazy související se svozem  
odpadu posílejte e-mailem na  
info@pobero.cz, telefon  
na dispečera je 737 240 419.

Společnost POBERO převzala dne 27. června dva nové vozy ke svozu odpadu.
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Šestý měsíc v  roce je v  Jednom stromě 
spojen s  pobytovými akcemi a  putová-
ním. Nejinak tomu bylo letos. Děti ze 
školky Jednoho stromu a  LMŠ Na  dvo-
rečku společně vyjely do přírody. Cílem 
byl penzion Pecák v jižních Čechách, od-
kud na kolech vyrážely na různé výlety. 
Místní kraj je pro ně „značka ideál“, bez 
větších kopců v krásných a rozlehlých le-
sích, kde nepotkáte živáčka, natož auto. 
A tak menší i větší „Stromečci a Dvoreč-
ci“ poznávali okolí na  cyklotoulkách, 
koupali se v  rybníku Vydýmač i  v  řece 
Nežárce, spali pod širákem, hráli různé 
hry, a hlavně si tento čas užívali bez ro-
dičů, jimž se určitě stýskalo. Ale museli 
to vydržet stejně jako jejich ratolesti.

Starší kamarádi z 1. stupně školy Jed-
noho stromu strávili společný týden 

na  Vysočině v  Lidmani. Putovali tam 
do pravěku, bojovali o oheň, vypalovali 
výrobky z keramické hlíny v ohni, mleli 

obilí mezi kameny a z mouky pak pekli 
placky, vydali se na  hrad Kámen nebo 
třeba „jen“ psali kroniku, vyprávěli, hrá-
li a četli. A aby to nebylo líto druhostup-
ňákům, vyjeli i oni nejprve na hrad Toč-
ník, kam se každoročně vracejí, aby si 
užili přespání mezi zdmi, jehož stavbu 
započal Václav IV. Dále absolvovali cy-
klopuťák od Staňkovského rybníka přes 
Třeboň do Hluboké nad Vltavou.

Při společných toulkách si děti moh-
ly ověřit vše, co se za  celý rok naučily. 
Samy zařizovaly některé věci, staraly 
se o  sebe, poznaly, jak zvládnou odlou-
čení, diskomfort i fyzickou námahu. My 
dospělí máme radost, že se nebojí věci 
zkoušet a že se jim daří vyjednat si pro 
sebe vše, co potřebují.

Mgr. Alena Laláková, ředitelka škol Jednoho stromu

V červnu jsme se proměnili v nomády

Hledáme
l Na 2. stupeň Komunitní školy Jeden 

strom hledáme učitele přírodopisu, 
chemie, fyziky a IT.

l Na 1. stupeň ZŠ a LMŠ Na dvoreč-
ku přijmeme asistenta pedagoga 
na úvazek od 2 do 5 dnů.

l Školka Jednoho stromu má volné 
místo pro pomocnou sílu do ku-
chyňky.

Zájemci mohou volat  
na tel.: 777 258 450
nebo psát na jedenstrom@volny.cz
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Hlásnotřebaňský rodák Ferdinand Jo-
sef Šedivý výrazně vstoupil do  života 
dramatika a  básníka Henrika Ibsena 
(1828–1906), nejvýznamnější osobnosti 
severské literatury, a  nejdůležitějšího 
norského skladatele Edvarda Griega 
(1843–1907). Ferdinand Giovanni Sche-
diwy, dirigent, skladatel, varhaník 
a  pedagog, se narodil 4. června 1801 
v Hlásné Třebani. Vystudoval pražskou 

konzervatoř, hrál na housle a na podzim 
roku 1826 přijal pozvání do  Bergenu, 
aby oživil tamější hudební prostředí. 
Zástupci v Bergenu, tehdejším předním 
středisku norské kultury, ho vybrali 
hlavně pro jeho hudební všestrannost. 
Chtěli člověka, který má potřebné umě-
lecké kvality, ale jehož angažmá nebude 
příliš finančně nákladné.

Nedlouho po  svém příjezdu do  Nor-
ska se stal Šedivý ústřední postavou 
tamního hudebního světa. Již od  roku 

1827 zastával funkci dirigenta Bergen 
Philharmonic Orchestra, tehdy zvané-
ho Harmonie, kde setrval až do  roku 
1844. Repertoáru dominovaly skladby 
Haydna, Mozarta a  Beethovena. Šedivý 
komponoval a  současně nabízel lekce 
hry na  housle, klavír a  zpěv. Byl plně 
vytížený a uznávaný. V Bergenu se proto 
rozhodl usadit natrvalo a  roku 1832 se 
zde i oženil.

Na  hodiny zpěvu k  němu docházel 
i malý Edvard Grieg. Pozdější nejznáměj-
ší norský skladatel měl velký význam 
pro budování norské národní identity 
během 19. století. Je dokonce považován 
za  největšího norského skladatele vů-
bec. Jeho hudba vychází z národních tra-
dic Norska, čerpá hlavně z lidové hudby. 
Jako desetiletý si do  památníku zanesl 
kresbu svého učitele hudby „böhmisch 
Schedewy“ a  píše o  něm i  ve  svých pa-
mětech.

Šedivý byl nejen šéfem orchestru 
a  sboru filharmonické společnosti, ale 
i jednou z opor nově vzniklého chrámu 
kultury. Na Národní scéně v Bergenu se 
přitom setkal s další významnou osob-
ností. V  polovině 19. století zde totiž 
začínal svou uměleckou kariéru o  27 
let mladší Henrik Ibsen. Šedivý jako 
první zkomponoval hudbu k  jeho dvě-
ma hrám. Roku 1851 byl teprve třiadva-
cetiletý Ibsen jmenován dramaturgem 
a  režisérem nově vzniklého Norského 
divadla v Bergenu. „Tehdy mladičký Ib-
sen se zavázal smlouvou s  divadlem, že 
bude dodávat nejméně jednou ročně jed-
no své nové drama. Publikum vyžadova-
lo dle zvyku hudební doprovod ke hrám, 
a tak se Ibsen obrátil se žádostí o spolu-
práci ke  skladateli tehdy v  Bergenu nej-
populárnějšímu, k  Johanu Ferdinandu 
Schediwemu,“ píše v časopise Harmonie 
Ladislav Řezníček. Bylo to v roce 1856, 
kdy hlásnotřebaňský rodák napsal scé-
nickou hudbu pro Ibsenovu hru Slav-
nost Solhaugenu.

Roku 1847 se stal katedrálním var-
haníkem a  kantorem, jímž byl až 
do  své smrti. Schediwy byl v  Berge-
nu vyzdvihován především pro svou 
všestrannost. Své skladby komponoval 
pro kostely, jeviště, školní zpěv, mužský 
sbor či taneční zábavy. Zemřel ve  své 
nové vlasti 12. října 1877.

Obyvatelé Hlásné Třebaně svému 
zřejmě nejslavnějšímu rodákovi odhali-
li 24.  června u  zdejší kapličky pamětní 
desku. Přítomen byl velvyslanec Norské-
ho království v České republice a primá-
tor města Bergen. 

Pavla Nováčková

 Foto Petra Stehlíková

Rodák z Hlásné Třebaně 
ovlivnil norskou kulturu
Uměleckou dráhu dvou významných norských 
osobností ovlivnil nepříliš známý hudebník českého 
původu Ferdinand Giovanni Schediwy. V jeho rodné 
Hlásné Třebani mu nyní odhalili pamětní desku.

Foto Petra Stehlíková
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Výherce obdrží poukaz na nákup dle vlastní chuti v hodnotě 500 Kč ve Farmě Homolka, Běleč (Liteň). 
Vylosovanou výherkyní křížovky z červnového vydání je paní Ivana Uksová, Karlík.
Získává poukaz na nákup až do domu v hodnotě 600 Kč od Pasta Fidli, výrobce čerstvých těstovin.

Správná tajenka z minulého čísla: Vyrábíme těstoviny s láskou.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 7/2022, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o poukaz na nákup čerstvých mléčných výrobků za 500 Kč

MLÉKO – pasterizované 
i čerstvé – mlékomat, kysané 
i ochucené, jogurty

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

TUČNÝ TVAROH

Máme pro Vás »nejen«
SÝRY OD KARLŠTEJNA

Kompletní sortiment
v obchůdku na farmě

 Květnové revoluce 202 
 Běleč u Litně

 731 839 659

w w w . s y r y o d k a r l s t e j n a . c z
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BETONÁRNA
Lety u Dobřichovic

výroba a doprava betonových směsí

čerpání betonu

výroba a montáž betonových bloků a panelů

prodej stavebních písků a štěrků

Proč si vybrat právě nás?
Vyrobíme cokoli
Kvalita odpovídá  
předepsaným normám.

Děláme kalkulaci na míru
Započítáme i případnou  
montáž a dopravu.

Jsme rychlí
Vaši poptávku zpracujeme  
do 48 hodin od přijetí.

Kontaktujte
nás

 Osbet Beton s. r. o. | Polní 291, 252 29 Lety – Dobřichovice
	 Dispečink:  +420 257 710 426 | 602 227 869 |   dispecink@osbet.cz www.osbet.cz

Pracoviště PRAHA 2

REFERENT/KA ODDĚLENÍ VODNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ

Náplň práce: 
• komplexní zabezpečování agend stanovených obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností v oblasti vodního a stavebního 
zákona, 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: 

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.

REFERENT/KA OODĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ 
OCHRANY DĚTÍ

Náplň práce:
• terénní práce v rodinách, sociální šetření v rodinách, opatrovnictví 

a poručnictví dítěte, zprostředkování pomoci odborných zařízení, 
zabezpečení náhradního rodinného prostředí, dozor nad dětmi 
v cizí nebo ústavní péči, účast na jednání soudů a na Policii ČR.

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

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

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

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

• místo výkonu práce Praha, Václavská 12 (v blízkosti stanice metra 
Karlovo náměstí).

Pracoviště ČERNOŠICE

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB

Náplň práce:
• Drobné údržbářské stavební, úklidové práce k zajištění čistoty 

města, stavební a úklidové práce k zajištění čistoty města.

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;
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Nevybírejte mezi bezpečnou a komfortní komunikací.
Chtějte obojí. Vsaďte na moderní IP interkomy
od jedničky na trhu.

2N® IP VERSO

www.dobnet.cz/interkomy | Zavolejte hned: 277 001 111

Mějte neustálý přehled o dění před vaším vchodem. 
Díky 2N® Mobile Video můžete mobilním telefonem 
komunikovat s návštěvou přes 2N IP interkom.

2N® MOBILE VIDEO

Scan me!

INSTALUJE

 277 001 111
www.dobnet.cz/interkomy

www.dobnet.cz/interkomy | Volejte 277 001 111


