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

Únor bílý, pole sílí… 
A náš tým také!
Užijte si spolehlivé a kompletní realitní  
služby. Přijďte a poraďte se s námi!

Lukáš Hrubý Zuzana Železná
T 739 899 990 T 739 000 160
E lukas.hruby@re-max.cz E zuzana.zelezna@re-max.cz
A Pražská 454, 252 29 Lety W www.remax-allup.cz
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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 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
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Na  rozvoj středočeských obcí do  dvou 
tisíc obyvatel brzy poputuje dalších 
zhruba 17 milionů korun z  kraje. Mezi 
třemi desítkami žádostí uspěla i  Hlás-
ná Třebaň, získala přes milion korun 
na  nová parkovací stání. Dotace jdou 
z programu, který je vyhlašován na čty-
ři roky. Obce mohou získat 1 tisíc korun 

na  jednoho obyvatele a  využít je na  ja-
koukoliv obecní infrastrukturu. Menší 
obce (do 199 obyvatel) mají možnost žá-
dat o maximální dotaci 200 tisíc korun. 
Celkový objem finančních prostředků 
na celé čtyřleté období činí 578 milionů 
korun. Žádosti lze podávat do 28. června 
2024 do 14 hodin.

Novým českým prezidentem byl v sobotu 
28. ledna zvolen zvolen Petr Pavel. 
Ve volbách získal 58,32 procenta hlasů, 
a zvítězil tak nad druhým kandidátem 
Andrejem Babišem.

V obci rozdají skoro čtyři 
tisíce nových popelnic
Řevnice obdržely koncem loňského roku 
dotaci na pořízení 3 900 kusů barevných 
popelnic o objemu 240 litrů. Jde o 1 300 
nádob na  plast a  stejný počet na  papír 
a bio odpad. Město se důslednějším tří-
děním snaží snižovat množství směs-
ného odpadu. „Barevné odpadové ná-
doby budou po  jejich pořízení očipovány 
a  zdarma rozdány občanům. Nahradí 
podstatnou část systému sběrných hnízd,“ 
uvedl starosta města Tomáš Smrčka. 
Lidé získají možnost třídit přímo doma. 
„Budeme obyvatele vhodně motivovat 
k důslednějšímu třídění i nastavením fre-
kvence svozu jednotlivých složek odpadu, 
u  tříděných častěji, u  směsných s  menší 
frekvencí,“ dodal. Poplatky za svoz odpa-
du se pro rok 2023 v Řevnicích nemění, 
zůstávají ve výši 700 korun na osobu.

Narozeniny berounských chlupáčů Kuby a Matěje 13. ledna letos připadly na pátek. 
Oslavili 23 let. Všechno nejlepší!

S téměř dvouměsíčním zpožděním byla 
v  Zadní Třebani otevřena nová lávka 
přes Svinařský potok. Nahradila lávku 
původní, strženou loni v srpnu kvůli ha-
varijnímu stavu. Uzavřeli ji už v červnu 
2021 a  od  té doby lidé využívali provi-
zorní lávku, kterou si obec pronajíma-

la za  30 tisíc korun měsíčně. Její zapůj-
čení bylo nutné, bez ní by lidé chodili 
do okrajové části obce podél rušné hlav-
ní silnice. Celkové náklady na novou láv-
ku se vyšplhaly na zhruba čtyři miliony 
korun, přičemž obec požádala o  dotaci 
936 tisíc korun.

Třebaňští mají novou lávku

Foto Lucie Hochmalová

Medvědí bratři slavili!

Hlásná dostane milion na parkování
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Foto Petra Stehlíková
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VŽDY NAJDEME ŘEŠENÍ, 
JAK LEGÁLNĚ UŠETŘIT VAŠE PENÍZE.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY, DIGITALIZACE ÚČETNICTVÍ,
UZÁVĚRKY, DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VÝKAZNICTVÍ
Chcete snížit – optimalizovat náklady? Potřebujete poradit s daněmi?

Tak se obraťte právě na nás:
Dodáte pouze doklady a pak už se o nic nestaráte.
O vše se profesionálně a za dobré ceny postaráme my.
Účetnictví buď u nás, nebo dle přání u vás ve firmě.

 ENIS – Xenie Veselá, Bc.   Mokropeská 1877, 252 28 Černošice
 739 453 440    finance@xenievesela.cz    www.enis-ucetnictvi.cz

Další krok ke stavbě 
gymnázia

Středočeský kraj uvolnil finance na  pro-
jektovou dokumentaci stavby gymnázia 
v  Černošicích. Město už nabídlo vlastní 
pozemek a architektům zadalo ověřovací 
studii. Gymnázium by mělo vyrůst na mís-
tě podél Radotínské ulice, hlavní spojnice 
Černošic s Prahou a okolními obcemi.

V okrese Praha-západ postupně nastal 
značný nedostatek míst na  středních 
školách a gymnáziích. Podle počtu oby-
vatel od 15 do 18 let připadají například 
na  Příbramsku, Kutnohorsku či Rakov-
nicku na  jedno místo na  tamních gym-
náziích tři děti, v  Praze-západ je to re-
kordních 15 studentů.

Ke sběrnému místu 
vede delší cesta
Všenory mají od tohoto roku nové sběrné 
místo na odpady. Cesta k němu je ale za-
tím komplikovaná. Je nutné dojet do Do-
břichovic, za nádražím se dát přes pře-
jezd a  poté doprava po  staré všenorské 
silnici až ke sběrnému místu. Otevřeno 
je ve středu od 17 do 19 hodin a v sobo-
tu mezi 14. a 16. hodinou. Jednodušší to 
bude po vybudování podjezdu pod tratí 
na  úrovni hradla mezi Dobřichovicemi 
a  Všenory, což je plán při rekonstrukci 
železniční trati Praha–Beroun, která 
po úsecích postupně probíhá.

Středočeští radní by měli schválit návrh 
smlouvy o spolupráci s obcí Srbsko. Pod-
le ní kraj pošle obci příspěvek 200 tisíc 
korun na  projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení k cyklostezce. Zároveň 
požádá o dotaci z dalších fondů, zajistí re-
alizaci, financování, správu a údržbu. Na-
opak Srbsko předá kraji projektovou do-
kumentaci stavby, před zahájením stavby 
převede pozemky týkající se cyklostezky 
ve vlastnictví obce do majetku kraje a po-
stoupí práva a  povinnosti ze stavebního 
povolení kraji. Cílem je úleva od frekven-

tované a  úzké silnice, nebezpečné pro 
pohyb osob. „Pokračujeme v naší podpoře 
budování sítě cyklostezek ve středních Če-
chách. Nový úsek cyklostezky bude součás-
tí dálkové páteřní cyklotrasy č. 3 a  mezi-
národní trasy EuroVelo 4. Na  území obce 
Srbsko tak vznikne nová stezka pro pěší 
a  cyklisty se společným provozem o  délce 
2 km,“ vysvětlil radní pro oblast veřejné 
dopravy Petr Borecký. Na  nový úsek na-
vazuje další připravovaný projekt cyklo-
stezky, který po dokončení zajistí bezmo-
torové spojení Srbska a Karlštejna.

Projekt pod tímto názvem podporuje 
formou voucherového systému volno-
časové aktivity dětí a  mládeže od  tří 
do  18 let. Aktuální příspěvek se týká 
druhého pololetí letošního roku. Rodi-
ny mohou dostat až dva tisíce korun. 
Podpora je nově určena nejen pobíra-
jícím příspěvek na  dítě, ale také těm, 
kteří mají příspěvek na péči či odměnu 

pěstouna nebo příspěvek při pěstoun-
ské péči. Vítány jsou další organizace 
pracující s dětmi a mladými lidmi. Pro-
jekt má umožnit navštěvovat kroužky 
dětem z  rodin v  tíživé situaci včetně 
cizinců a  uprchlíků z  Ukrajiny. Or-
ganizuje ho Česká rada dětí a  mláde-
že ve  spolupráci s  Nadačním fondem 
Eduzměna.

Rýsuje se nová cyklostezka

Darujme kroužky dětem

Kniha o Vonoklasech
je na světě
Dlouho očekávaná kniha bývalého vonoklas-
kého starosty Pavla Jirkovského s kolektivem 
je na světě! Jmenuje se 1 000 let obce Vonokla-
sy a je k dispozici na obecním úřadě v úřed-
ních hodinách. Cena knihy je 750 korun, což 
jsou čisté náklady na  výrobu. „Ti, kteří po-
skytli v minulosti sponzorský dar, obdrží kni-
hu samozřejmě zdarma. Pro kontrolu prosíme 
o  předložení smlouvy o  sponzorském daru, 
pokud ji máte k dispozici,“ upřesňuje starosta 
Vonoklas Tomáš Beneš.

Foto Icponline

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

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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Začněte s uklízením a opravami
Vězte, že je nejvyšší čas připravit okras-
nou i užitkovou zahradu na nejhezčí část 
roku. Proto si shrneme důležité jarní po-
činy na zahrádce.

Mezi první jarní práce patří klasické 
uklízení. Posbíráme spadané větvičky 
a odnosíme plevel ze záhonů. Uděláme to 
hned, kdy se objeví první sluneční paprs-
ky, a máme tak chuť „běhat“ po zahradě.

Po  zimě je třeba odstranit z  trávníku 
zbytky listí, větví a  z  kyselých půd pří-
padný mech. Vše vyhrabeme hustými 
železnými hráběmi. Příliš udusanou 
půdu provzdušníme. Vidle zapichujeme 
do  hloubky asi 10 cm, zahýbáme s  nimi 
a  vytáhneme je. Stejně pokračujeme 
po celé ploše v rozestupech zhruba 15 cm. 
Vidle stačí na menší plochy, rozlehlý po-
zemek provzdušníme pomocí zahradní 
techniky. Trávník přihnojíme podle dru-
hu půdy. Dle potřeby ho také zaléváme.

V  okrasné zahradě odstraníme plevel 
i suché a poškozené části rostlin a naky-
příme půdu. Po odkvětu sněženek je čas 
na  jejich přesazování. Vyrýpneme trs 
ze země, rozdělíme ho na  několik čás-
tí a  znovu zasadíme. Vysazujeme jarní 

cibuloviny, krokusy, sasanky, ladoňky, 
lilie, tulipány, narcisy, hyacinty, bledule 
a  další. Cibuloviny s  oblibou poškozu-
jí hryzci. Abychom jim v  tom zabránili, 
cibulky před výsadbou obalíme králičím 
pletivem. Koupit pro ně můžeme i speci-
ální plastové košíčky. Přihnojíme trvalky 
a půdu pro letničky. K vysokým trvalkám 
připravíme opory (např. k pivoňkám).

Začátkem února je ještě čas rozmno-
žovat řízkováním keře drobného ovoce: 
rybíz, angrešt a další.

Všem zahrádkářům přejeme hodně 
úspěchů a zdaru v nadcházející jarní se-
zoně 2023!

Pokud si s  něčím nevíte rady, obraťte 
se na  nás v  květinářství Floral Garden 
Dobřichovice! Najdete u nás široký sorti-
ment jarních květin do záhonů i nádob. 
Připravíme je pro vás v pravý čas. A při-
dáme inspiraci na jarní dekorace.
 Váš Floral Garden Dobřichovice 

Jaro je obdobím, během něhož máme poslední šanci dohnat na zahradě to, 
co jsme nestihli na podzim. Některé práce bychom měli udělat už v průběhu 
února, jiné počkají až do května.

Jak připravit zahradu na jaro?

in
zerce

Fo
to

 Ic
p

o
n

lin
e



www.idobnet.cz

6 — TÉMA

Problém s dopravou řeší opravdu všude. 
Zřejmě největší nápor denně zažívají 
lidé ve Všenorech, přes něž projíždějí ti-
síce aut z Poberouní do Prahy. „Doprava 
se stává neúnosnou. Když se stavěly domy 
podél cesty v ulici Květoslava Mašity, ješ-
tě neexistovaly automobily, pouze koňské 
povozy. Šířka cesty včetně chodníků tedy 
zdaleka nestačí pro dnešní stále se zvy-
šující dopravu. Některé nákladní vozy či 
autobusy se na  vozovce v  této ulici ani 
nevyhnou. Bohužel většina motoristů ne-
chce jezdit přes Černošice a Radotín kvůli 
závorám na přejezdech a raději volí cestu 
přes naši obec,“ říká všenorský starosta 
Roman Štěrba.

Stejné starosti s šířkou vozovek, často 
v kopcovitém terénu, jsou ale i v dalších 
ulicích ve  Všenorech, kde se stěží dá 
parkovat. Všenory proto zadávají studii 
dopravních opatření, která by měla pro-
věřit možnost zavedení jednosměrných 
ulic a návrh systému parkování v obci. 
„V  rámci projektu opravy dvou mostů 

v  ulici Květoslava Mašity bychom v  nej-
bližších letech rádi upravili přilehlé chod-
níky. Brzy přesuneme pro zvýšení bez-
pečnosti chodců autobusovou zastávku 
U Kácovských na Burzu, součástí se stane 
i vybudování nového osvětleného přecho-
du pro chodce. Již máme pravomocné sta-
vební povolení. Projektujeme také chod-
ník od Sladovny po Burzu,“ vyjmenovává 
některé projekty Roman Štěrba.

Rekonstrukce trati přinese 
zlepšení
Dlouhé kolony aut jsou častým jevem 
také v  Řevnicích. Hlavně pokud jsou 
dole závory na přejezdu v Pražské ulici, 
to pak bývají komplikace i  na  objízdné 
trase v  ulici V  Luhu. Na  základě petice 
obyvatel tam město instalovalo bezpeč-
nostní prvky. Situace by se měla během 
několika let zlepšit díky rekonstrukci 
železniční trati, při níž bude postaven 
podjezd železničního přejezdu a  také 
vznikne nové silniční propojení mezi 

Pražskou a lávkou do Rovinské. „Věříme, 
že poté bude průjezdnost centrem plynulá 
a intenzita v ulici V Luhu zásadně pokles-
ne. Dále KSÚS připravuje rekonstrukci 
krajské komunikace, a to od Pražské přes 
náměstí až po  Čs. armády. Vedle opravy 
povrchu, inženýrských sítí a  nového od-
vodnění zahrnuje nový most přes Nezabu-
dický potok s rozšířením chodníků úpravu 
křižovatek (zejména té atypické u lékárny) 
a doplnění přechodů. Souběžně město plá-
nuje opravu chodníků a náměstí Krále Ji-
řího z Poděbrad včetně Opletalovy ulice,“ 
uvádí starosta Řevnic Tomáš Smrčka.

Podle něj řeší město potíže s  parková-
ním, zejména u  nádraží. Před několika 
lety byly okolo nádraží rekonstruovány 
parkovací plochy a byla zprovozněna dal-
ší místa v areálu bývalé betonárny, inten-
zita dojíždějících z okolních obcí je bohu-
žel vyšší než tyto možnosti. Proto město 
připravuje jednak navýšení kapacity (100 
míst v areálu bývalé betonárny), ale také 
regulaci v podobě placeného parkování.

U Berounky jezdí moc aut. 
Bude to někdy lepší?

in
zerce

Provoz na silnicích je čím dál hustší. Přes naše 
obce denně projede několik tisíc aut. V dopravních 
špičkách se často nedá najet z vedlejších ulic 
na hlavní kvůli nekončícím kolonám, dlouhé 
řady vozidel stojí u všech přejezdů, a navíc také 
parkují, kde se dá. Vedení obcí dělají, co mohou. 
Snaží se poradit si alespoň tak, že omezují rychlost 
a parkování. Fo
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Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách
půjčovna plošin
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Zmíněná revitalizace trati určitě při-
nese zlepšení také v  Černošicích (viz 
rozhovor se starostou Filipem Kořínkem 
na konci tématu) a v Dobřichovicích, kde 
tranzitní doprava velmi zatěžuje cent-
rum. Nejhorší je úsek od Plynboudy přes 
kruhový objezd do ulice Palackého smě-
rem k mostu. Často se tam tvoří nekoneč-
né kolony aut kvůli zavřenému přejez-
du. Město si již dříve nechalo odborníky 
Dopravní fakulty ČVUT zpracovat studii 
strategického rozvoje dopravy. „Postup-
ně realizujeme různá dopravní opatření, 
osvědčilo se třeba zavedení časově omeze-
ného parkování na dvě hodiny v centru či 
u školy v Raisově ulici,“ říká starosta Petr 
Hampl. „Vnímám i bezohledné chování ři-
dičů v ulici 5. května od školy k JoJo Gymu, 
kde je obytná zóna. Rychlost je zde omeze-
na na  20 kilometrů za  hodinu, ale řidiči 
ji velmi výrazně překračují. I proto ji zde 
bude městská policie opět měřit.“

Problémem jsou rychlost 
a parkování
V  obcích směrem od  Řevnic na  západ 
sice neprojíždí tolik aut jako ve  zmí-
něných městech, přesto i  tam doprava 
omezuje život obyvatel. Své o  tom vědí 
třeba v Hlásné Třebani, kudy v létě pro-
jedou tisíce turistů na Karlštejn (a mno-
ho z nich vyšší než povolenou rychlostí) 
a kde není mnoho prostoru na parková-
ní, především v  okolí kapličky a  v  Mo-
řinské ulici. „Co se týče rychlosti a  bez-
pečnosti, nechali jsme si zpracovat studii 
zklidnění dopravy, v níž nám projektanti 
navrhli několik řešení, například vjez-
dové brány, chodníky, přechody... Letos 
bychom chtěli některá navržená místa ne-
chat projektovat a vyřídit na ně stavební 

povolení. A v dalších letech je realizovat,“ 
plánuje starosta Tomáš Snopek z Hlásné 
Třebaně.

Přes sousední Zadní Třebaň projede 
denně, když nejsou žádné uzavírky, ko-
lem tří tisíc aut směrem na Liteň a Svi-
naře. Nejpalčivější je rychlost vozidel, 
kterou se obec snaží snižovat ukazate-
lem rychlosti, podle starostky Markéty 
Simanové je úspěšnost minimální: „Le-
tos byla instalována takzvaná optická 
psychologická brzda na  vjezdu do  obce 
od Litně. Uvidíme, zda bude mít na řidiče 
nějaký vliv.“

Vedení Zadní Třebaně už dlouho trápí 
potíže s parkováním, zvláště u nádraží. 
Obec totiž nemá žádný vhodný pozemek, 
kde by řidiči mohli svůj vůz zanechat. 

„Doufáme, že v  rámci stavby Optimali-
zace trati vzniknou v  části za  nádražní 
budovou nějaká parkovací místa. Obec 
připomínkovala projekt hlavně za  tímto 
účelem a projektový záměr na parkoviště 
P+R je veden jako aktivní. Dále se snažíme 
pracovat se Středočeským krajem na cyk-
lostezce z Řevnic do Karlštejna přes Hlás-
nou Třebaň. S optimalizací trati je spoje-
no také vybudování pěší stezky do Řevnic. 
Všechny tyto investiční akce jsou zadány 
k zapracování i do nově tvořeného územ-
ního plánu obce,“ vypočítává starostka 
Simanová, podle níž je nutné s touto pro-
blematikou nakládat i  nadále a  nejlépe 
jako svazek Region Dolní Berounka, kte-
rý je silný pro jednání nejméně na mini-
sterských úrovních.

Foto Petra Stehlíková

Foto Petra Stehlíková
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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

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

 
 603 578 032

w
w

w
.kam

narstvibarnabas.cz

romana.sindlarova@skolalety.cz
www.skolalety.cz

• Asistent/ka pedagoga na 0,625 úvazku (od 1. 2. 2023)
• Učitel/ka pro 1. stupeň ZŠ (od 28. 8. 2023)
• Vychovatel/ka školní družiny (od 28. 8. 2023)

POŽADUJEME:
• týmové hráče, kteří se zajímají o moderní trendy ve výuce
• lidi aktivní, kreativní, vstřícné, pro které je práce s dětmi radostí
• odpovídající vzdělání pro pracovní pozici
• výhodou jsou zkušenosti s dramatickou výchovou

NABÍZÍME:
• práci v malém, vstřícném kolektivu
• rodinné prostředí malé obecní školy
• prostor pro seberealizaci a kreativitu
• krásné nově zařízené prostory moderní školy

Do naší nové, prozatím prvostupňové školy, 
zaměřené na dramatickou výchovu, 

HLEDÁME POSILY
do našeho týmu na pozice:

14. 2. 2023 | 18:00
VALENTÝNSKÝ VEČER

Přijďte na sklenku prosecca s večerním
živým zpěvem. Marina Laduda

Kapacita prostor omezena.

Objednejte si u nás ve FLORAL GARDEN
Valentýnskou kytici s luxusními pralinkami a makronkami.

 Rezervace a objednávky květin: 731 755 969
 ulice 5. května 269, Dobřichovice
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Pane starosto, máte v Černošicích 
problém s množstvím projíždějících 
aut a s vozidly obecně?
Ano, máme. Po  krajské silnici II/115 
v části města směrem na Prahu projede 
zhruba 12 tisíc vozů denně a  všechny 
až na  výjimky musí jet naším centrem 
a  překonat železniční přejezd. Na  něm 
jsou kvůli vysoké frekvenci vlaků velmi 
často stažené závory. Ve směru na Prahu 
navíc bývají dole po celou dobu, kdy vlak 
stojí v zastávce.

Jak je to u vás s parkováním?
Ani to není jednoduché. Jak v  centrál-
ních částech města, kde jsou obchody 
a služby, tak poblíž vlakových zastávek 
a vlastně všude ve městě, kde mnozí lidé 

parkují na  ulici místo na  vlastním po-
zemku.

Jsou plány či nápady na zlepšení?
Největší změna nastane v  souvislos-
ti s  celkovou rekonstrukcí železniční 
trati a  vlakové zastávky, tedy přibliž-
ně do  pěti let. Díky tomu pojedou auta 
v  Černošicích po  nově vybudovaném 
úseku krajské komunikace do podjezdu 
zhruba na úrovni černošického kostela. 
Na současnou krajskou silnici se napojí 
kruhovým objezdem kousek od čerpací 
stanice směrem na  Prahu. Konečně od-
padne čekání u závor a s ním související 
negativní důsledky na mnoha úrovních.

Celkem úspěšná je již několik let trvají-
cí snaha vedení města a městské policie, 

aby se v  Černošicích neparkovalo ani 
na chodnících, ani v travnatých pásech, 
ale na vozovce, když se někomu nevejde 
auto na vlastní pozemek. Držíme se pra-
vidla, že chodník je pro chodce, vozidla 
patří na vozovku nebo ještě lépe za vrata.

Řešení probíhá v rámci celého kraje?
Kraj nám nejvíce může pomoci v  tom, 
aby naše město nebylo tolik zatíženo 
dopravou na  železnici, tedy dálkovými 
rychlíky a  nákladními vlaky. Společně 
s námi Středočeský kraj podporuje a po-
žaduje co nejrychlejší přípravu a  reali-
zaci stavby tunelu Praha–Beroun.

Středočeský kraj se také vyslovuje pro 
změnu trati na  primárně příměstskou 
s  vysokou frekvencí osobních vlaků 
a  připravuje nákup nových vlakových 
souprav. Může to vést k vyššímu využí-
vání pohodlné vlakové dopravy do Pra-
hy místo zatěžující automobilové.
 Téma připravila: Lucie Hochmalová

Starosta Filip Kořínek:
Změna nastane díky rekonstrukci trati
Kritický pro všechny řidiče je průjezd Černošicemi 
spolu s častým čekáním u přejezdu hned vedle 
železniční stanice.

Jsou další možnosti řešení?
Situaci by tedy mohla zlepšit rekon-
strukce železniční trati. Kromě toho, že 
se zklidní několik kritických míst na sil-
nicích, dopravu vlaky místo auty by ča-
sem využívalo více lidí než nyní.

Přispět by k tomu měla výstavba nové 
vysokorychlostní trati z Prahy do Berou-
na, po níž budou jezdit rychlíky, meziná-
rodní a  nákladní vlaky. Stavba tunelu, 
jenž bude tvořit převážnou část nové tra-
ti z pražského Smíchova do Berouna, by 
měla začít v roce 2028 a potrvá deset let. 
Takzvaný Tachlovický tunel bude dlou-
hý 24,7 kilometru (celá trať pak 30,7 ki-
lometru) a měl by stát 50 miliard korun. 
O tunelu se mluví velmi dlouho, ale tepr-
ve před čtyřmi lety Správa železnic pro-
jekt oživila a od října 2021 se zpracovává 
dokumentace pro územní rozhodnutí 
včetně posouzení vlivu na  životní pro-
středí. „Na straně investora spolupracuje 
i Česká geologická služba. Projekt je tech-
nicky unikátní, dokončení této fáze projek-
tové přípravy předpokládáme v  polovině 
roku 2024,“ řekl mluvčí Správy železnic 
Dušan Gavenda. Na  stávající trase číslo 
171, vedoucí údolím Berounky, bude jez-
dit pouze osobní příměstská doprava.

Další možností, která by mohla uleh-
čit dopravě u  Berounky, je výstavba 
nové silniční spojky z  Hlásné Třebaně 

k Pražskému okruhu u Jinočan. Plánuje 
ji Středočeský kraj. Nová trasa obchva-
ty zlepší napojení na  dálnice D4 a  D5. 
Šestnáctikilometrová spojka má začínat 
mezi Hlásnou Třebaní a  Dobřichovice-
mi a na pražský okruh se dostane v mi-
moúrovňové křižovatce s  Poncarovou 
ulicí (Exit 21) u  Jinočan. V  některých 

úsecích využije vedení upravených stá-
vajících silnic III. třídy, jiné budou na-
opak opuštěny.

Orientačním termínem je zatím rok 
2030. Stavba má zahrnout například 12 
nových křižovatek, osm mostních ob-
jektů a  tři ekodukty. Vybudování vyjde 
na zhruba 1,9 miliardy Kč.

Mníšek 
pod Brdy

Černošice

Nižbor

Všenory

Řevnice
Lety

Dobřichovice

116

118

116

118

201

101

236

115

115
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Jak se cítíte? Přichází s šedinami 
moudrost a klid?
Určitě ne. Kdyby mně tu a tam můj 
věk někdo nepřipomněl, ani by mi to 
nepřišlo.

Co vás nejvíc baví?
Známky dělám rád, ale jsou na zakázku, 
takže se musím podřídit zadavateli. 
Ohromně zajímavá byla práce na arších 
k 1. světové válce. Musel jsem si tu dobu 
podrobně nastudovat, protože pravdu 
jsme se ve škole moc nedozvěděli. Zpo-
čátku jsem vše konzultoval s autorem 
Toulek českou minulostí Petrem Horou 
Hořejšem. Baví mě historická témata 
spojená s příběhy. K plastikám si odsko-
čím bez nároku na odměnu.  

Výsledek se mi buď líbí a jsem na sebe 
pyšný, nebo bustu odložím do kouta 
a za pár let si ověřím, jestli se už dá 
na ni dívat. Portréty si můžu dělat, jak 
chci, protože mnozí výsledek ani nevidí. 
Například malíř Jiří Anderle se ještě 
neviděl, ačkoliv je tu už čtyřikrát.

Plastik osobností máte plnou zimní 
zahradu. Podle čeho volíte, koho 
budete portrétovat?
Jsou to lidé z výtvarného světa, které 
znám a s nimiž se při různých příleži-
tostech potkávám. A vybírám si je podle 
toho, koho jsem ještě nedělal. Třeba 
s Anderlem se známe, protože byl v ate-
liéru Zdeňka Sklenáře asistentem, když 
moje žena studovala UMPRUM.

Jaká je vaše nejoblíbenější  
tvůrčí technika?
Rád pracuji na počítači. Technika mě 
vždycky lákala a v počítačích jsem 
tušil obrovské zobrazovací možnosti. 
Naštěstí byl ve Všenorech jeden patnác-
tiletý kluk, který mi někdy v osmdesá-
tých letech sehnal počítač a trochu mě 
do toho světa jedniček a nul zasvětil. 
Grafickými programy jsem se pomocí 
pokusů a omylů prokousal sám. Chytil 
jsem včas vývoj v oboru a nenechal si 
ujet vlak. Sice sedím někde v zadním 
vagonu a mladé nestíhám, ale jedu.

Má dnes umělec těžší podmínky 
k prosazení se než dřív?
V každé době to má těžké, když nedělá 
komerci. Základní kreslířské dovednos-
ti ve výtvarném umění zůstávají, jen se 
opravdová kvalita v tom nepřeberném 
množství nejrůznějších až kýčů hůř 
dere na světlo. Lidem se často nejvíc líbí 
to, co svítí, blýská se a bliká.

Už jako malý kluk jste sbíral jedničky 
z výtvarné výchovy?
Vždycky jsem z ní měl samé jednič-
ky. Ale vyrůstal jsem v rodině, kde se 
o výtvarném umění nic nevědělo. Tehdy 
mě vůbec nenapadlo, že bych se malíř-
stvím mohl živit. Až paní učitelka, která 
viděla, že se pro nic jiného nehodím, 
mě dotlačila na výtvarnou školu. Do té 
doby jsem chtěl být horník.

Opravdu?
Ze všech stran jsem slyšel, že horníci 
jsou současní hrdinové socialistické 
společnosti.

Co na výběr povolání říkali rodiče?
Když jsem mámě řekl, že chci být hor-
ník, skoro omdlela. A proto si myslím, 
že byla docela nadšená, když jsem změ-
nil názor a šel na výtvarnou školu.

Potom jste vystudoval vysokou 
školu pedagogickou, obor výtvarná 
výchova – vychovatelství. Proč jste 
nešel na AVU nebo na UMPRUM?
Dvakrát jsem dělal zkoušky na aka-
demii, ale nechtěli mě. Vždycky jsem 
vypadal mladší, a tak si asi museli říct, 
že takové ucho tam nepotřebují. Dnes 
vidím, že jsem tehdy nebyl na studium 
na akademii dost připravený. Na školu 
se hlásilo i desetkrát víc lidí, než jich 
vzali, a bylo těžké se na ni dostat, aniž 
by to člověk nezkoušel roky. Navíc jsem 
nebyl děvče a bydlel v Praze, což úspěch 
snižovalo na polovinu.  

Plakáty Jana Mageta ze Všenor, podle nichž se léta 
učila ve školách nauka o lidském těle, si starší 
generace pamatuje dodnes. Ilustroval celou řadu 
učebnic, ale i beletrie, je autorem sběratelských 
známek i mnoha plastik. A přestože právě oslavil 
osmdesátku, je stále v jednom kole. Právě dokončuje 
aršík, který vydá Česká pošta k letošnímu výročí 
narození Libuše Šafránkové.

Výtvarník Jan Maget:
Chtěl jsem být horníkem
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Manželé Magetovi
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Brali totiž studenty podle kvót gen-
derových a také podle toho, jestli jste 
z hlavního města nebo odjinud.

Pedagogická fakulta byla náhradní 
řešení, nebo jste počítal s tím, že 
budete učitelem?
Učit jsem nechtěl, ale vzdělání mi nako-
nec přišlo vhod, když jsem po studiích 
začal spolupracovat s pedagogickým 
nakladatelstvím na učebnicích.

Ve Všenorech žijete už 45 let.  
Jak se z vašeho pohledu region  
za ta léta změnil?
Úžasně. Když jsme se sem přistěhovali, 
vedly do našeho domu dva měděné dráty 
obalené hedvábnou nití. Nebyla tady ka-
nalizace, plyn, proud nestál za nic. Dneska 
vše funguje. Šestnáct let jsem působil 
v místním zastupitelstvu a viděl, že změny 
jdou rychle kupředu. Zpočátku se tady v té 
naší kotlině nedalo vůbec dýchat, proto-
že všichni topili vším, co bylo po ruce... 
A ono se tedy zdá, že to zase přijde. Nebyly 
tu chodníky, chyběly obchody. Bydlíme 
na okraji obce, a tak až do roku 1989 jsme 
do vesnice skoro vůbec nechodili, všechny 
nákupy jsme vozili z Prahy.

Jak se okolí proměnilo  
očima dvou umělců?
Opravila se kaple svatého Jana Křtitele 
s neorenesanční hrobkou rodiny Nolčů 
(Jan Nolč byl poslanec České strany 
národní – pozn. red.) z konce 19. století. 
Restaurovala se výmalba interiéru 
od Adolfa Liebschera. Novou podobu 
má kulturní dům Zdenka. Teď jde o to, 
aby se objektům našla správná náplň 
a mohly žít.

Jaké máte plány, sny?
Vydržet s prací co nejdéle. Doufám, že 
známky neskončí dřív než já, protože 
kdo je dneska potřebuje? Dopisy se 
neposílají, tak snad jen filatelisté, ale i ti 
už jsou v letech a je jich čím dál méně. 
Plastiky mě baví, jen je za chvilku nebu-
du mít kam dávat.

Co pěkná výstava?
Vloni jsme měli v Sobotce, letos by měla 
být v Kralupech nad Vltavou. Musíme 
počkat, jestli přijde nějaká nabídka 
od galeristů.

Kdybyste si mohl přát k narozeninám 
jednu věc, co by to bylo?
Přeložil bych silnici kolem nás, která je 
strašně frekventovaná, a udělal bych 
třetí kolej do Prahy.

Celý rozhovor najdete na webu  
iDOBNET.cz v rubrice Zajímaví lidé.
 Pavla Matějů

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Tereza Lázničková (Sophová)

Prevence, diagnostika a léčba nemocí psů, koček 
a drobných savců v domácím prostředí nebo 
v moderně vybavené ordinaci v Řevnicích.

Ordinační hodiny:

PO, ST  14 –19  |  ÚT, PÁ 14 – 17  |  ČT  9 – 12   |  SO  po dohodě
Mimo ordinační hodiny probíhají operace a výjezdy k pacientům.

tel.: 607 106 741 tereza.laznickova@email.cz
Dvořákova 486, Řevnice www.tervet.cz

NOVĚ MOŽNOST ONLINE REZERVACE

in
zerce

25. března
LETY

Soutěž  
o nejkrásnější  
Moranu
Vytvořte nejkrásnější Moranu a vyhrajte  
tradiční pohár s věcnými cenami.

Informace a přihlášky

slavnostimorany.cz
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POZVÁNKY 
Koncert Zlatky Bartoškové
Šansonový večer osvědčené Zlatky 
Bartoškové se koná v neděli 26. úno-
ra od 18 hodin v sále řevnického Zá-
mečku. Zaznějí ukázky z  připravo-
vaného alba Než pozdravím anděla 
i  starší kousky za doprovodu klaví-
ru a houslí. Využijte příležitosti, že 
nemusíte cestovat do  Prahy do  ka-
várny Činoherního klubu, kde paní 
Zlatka pravidelně vystupuje.

Čtení ze starých čítanek
Číst a  vyprávět o  starých knihách 
vesele i  vážně bude Alena Šarou-
nová v  úterý 7. února od  18 hodin 
v  Dobřichovickém domku. Přijďte 
si prohlédnout staré texty, posoudit 
obraz císaře v čítankách z 19. století 
a  zavzpomínat na  mnohá přísloví. 
Vstupné je dobrovolné. 

O víle Květince
Divadlo Kukadlo zahraje 26. února 
od  16 hodin v  dobřichovickém sále 
Dr. Fürsta pohádku O víle Květince. 
Hudební příběh přiblíží, co se stalo 
na louce a kterak všichni broučci ko-
pretinám pomáhali. Je vhodný pro 
děti od tří let.

Černošice & Radotín ve filmu
Letopisecká komise Radotín a  Čer-
nošická společnost letopisecká zvou 
na promítání videokoláže Černošice 
& Radotín ve filmu. Koná se 8. února 
od 18 hodin v kulturním centru Ko-
runa v Radotíně.

Objevte úkryty ptáků 
během zimy
Vycházku za zimovišti ptáků na Be-
rounce můžete absolvovat v  sobotu 
4. února. Sraz je v 9:10 hodin u vla-
kového nádraží v Zadní Třebani. Ex-
kurzí provede zoolog Správy CHKO 
Český kras Jaroslav Veselý. Vycház-
ka potrvá asi čtyři hodiny.

Na svět se klube kniha 
o vilách
Křest knihy s názvem Letní reziden-
ce Pražanů, Černošice a  vilová ar-
chitektura 19. a 20. století proběhne 
22. února od 19 hodin v černošickém 
Club Kině. Kolektiv autorů pod edič-
ním vedením Šárky Koukalové v pu-
blikaci podrobně představuje pěta-
padesát staveb vilové architektury 
v našem kraji. Vstup je zdarma.

Maškary mají po roce sraz
na Poberounském masopustu

Jak žije česká menšina v Kansasu

Tradiční Poberounský masopust se 
bude už počtyřiatřicáté konat v  sobo-
tu 18. února v Zadní Třebani. Maškary 
obcházely malebnou obec na  pravém 
břehu řeky Berounky i  v  covidových 
časech. Letos se naštěstí žádných ome-
zení bát nemusíme, a  tak se program 
chystá v plné parádě.

Poberounský masopust začne v 8 hodin 
na  návsi stylovým staročeským jar-
markem. Kromě řemeslných výrobků 
budou k dostání preclíky, perníky, kolá-
če, trdla, sýry, pečené maso, medovina 
i koblihy. Na děti čekají jízdy na koních, 

dospělé určitě potěší tradiční zabijač-
kové pochoutky či bohatá masopustní 
tombola. Od  10 hodin se na  improvizo-
vaném jevišti v podobě valníku předsta-
ví staropražská kapela Třehusk, dětská 
lidová muzika Notičky, taneční skupina 
Proměny, pěvecký Třebasbor a ochotní-
ci z  osovského spolku KOS s  masopust-
ní fraškou. Nakonec bude symbolicky 
pochován Masopust a oceněny nejnápa-
ditější maškary. K účasti v soutěži o nej-
hezčí či nejoriginálnější převlek jsou 
samozřejmě zváni všichni, místní i pře-
spolní. Poté se na  obchůzku obcí vydá 
průvod v  čele s  kapelou a  kvartetem 
hlavních postav: medvědem, medvědá-
řem, policajtem i  Masopustem. A  nako-
nec se ve  Společenském domě rozjede 
sousedské posezení s muzikou.

Následující den, v neděli 19. února, ma-
sopustní oslavy vyvrcholí dětským kar-
nevalem. Od 14 hodin čeká malé návštěv-
níky ve Společenském domě masopustní 
tombola, hry, soutěže i spousta cen. Těch 
nejhodnotnějších se dočkají nejoriginál-
nější masky. O muziku se postará staro-
pražská kapela Třehusk a DJ Sunny.

Kde se konají další masopusty?
 4. 2. Mokropsy, Hlásná Třebaň
 18. 2. Zadní Třebaň
 25. 2. Neumětely, Všeradice
 26. 2. Beroun, Dům dětí a mládeže
 4. 3. Karlík
 11. 3. Bratřínov
 18. 3.  Vižina

O  potomcích českých a  moravských při-
stěhovalců a přistěhovalkyň v americkém 
Kansasu bude vyprávět Hayley Piroutek, 
studentka z  kansaského Manhattanu, 
partnerského města Dobřichovic. Besedu 
můžete navštívit 22. února od  18 hodin 
v sále Dr. Fürsta v Dobřichovicích.

Rodačka z kansaského Belleville Hay-
ley Piroutek studuje management hotel-
nictví na Kansas State University. V roce 
2019 získala titul Česká a slovenská miss 
Kansasu jako hrdá členka české komuni-
ty, utvořené na konci 19. století. Hayley 
zájemcům popovídá o historii a součas-
ném životě kansaských Čechů a  Češek 
i o partnerském Manhattanu. Vše přelo-
ží Tomáš Knaibl.

Foto Lucie Hochmalová

Foto archiv organizátora
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Jazz Elements uctí Zuzanu Navarovou
Skupina Jazz Elements zahraje 9. února 
od  19:30 hodin U  Věže na  dobřichovic-
kém zámku. Její projekt Pocta Zuzaně 
Navarové s  vokalistkou Bárou Červin-
kovou vzdává čest geniální skladatelce, 
jejíž hudba si zaslouží, aby i dnes přiná-
šela posluchačům radost, dojetí a hlubo-
ké prožitky všech emocí, které vnímavá 
duše Navarové začarovala do  uhranči-
vých písní.

Málokdo ovlivnil nezávislou českou 
hudební scénu tolik jako folková muzi-
kantka Zuzana Navarová. Legendární 
zpěvačka kapel Nerez, Tres a  Koa, jež 
pro koncertní pódia objevila Věru Bí-
lou či Radůzu, byla vynikající autorkou. 
Její písňové texty, někdy laskavé, jindy 
trochu kruté, ale vždy vrcholně poetic-
ké a  nápadité, by směle obstály samo-
statně jako poezie. V písních se snoubí 
s  melodiemi, v  nichž se s  českými ko-
řeny proplétají vášnivé romské, ruské 
i židovské, ale především latinskoame-
rické tóny.

Radůza se těší na koncert u Berounky
Poslední koncert zpěvačky Radůzy 
v Řevnicích byl neuvěřitelný, a proto se 
do zdejšího kina vrací s radostí a nový-
mi písničkami. Zatrhněte si v kalendáři 
čtvrtek 23. února, 19:30 hodin.

Podle organizátorky Lucie Kukulové se 
zpěvačka na vystoupení opět velmi těší. 
Se svou kapelou představí průřez dosa-
vadní tvorbou. Uvedou písně z nejnověj-
šího alba i ty z prvních desek. Radůza se 
zvládne doprovodit na  několik hudeb-
ních nástrojů, její zpěv hřmí, ale i něžně 
vypráví dojemné příběhy.

Umělecká dráha této interpretky při-
pomíná pohádkové životopisy. Na ulici 
ji v  roce 1993 objevila Zuzana Nava-
rová a  již tři dny nato zpívala Radůza 
ve svatyni českých zpěváků, v pražské 
Lucerně. O pár týdnů později zde trium-
fovala jako předskokanka slavné ame-
rické písničkářky Susanne Vega a  šest 
let nato měla stejnou čest při koncertě 
Mikea Oldfielda. V  řevnickém kině už 
zpívala několikrát a  vždy měla obrov-
ský úspěch.
 Kulturu připravila: Lucie Hochmalová

V galerii je k vidění olověné dílo Martina Zeta
Pro příbramskou Galerii Františka Drti-
kola připravil Martin Zet instalaci, jejíž 
součástí jsou olověné artefakty, ale také 
proces vzniku uměleckého díla nebo 
performance. Výstava, zaštítěná kurá-
torkou Radoslavou Schmelzovou, potrvá 
do 12. března

Tématem olova se Martin Zet záro-
veň obrací k  tradici těžby a zpracování 
olovnatých rud v příbramském regionu. 
Většina děl vzniká v umělcově ateliéru, 
kde průmyslově vyrobené olovo taví 
a  přetváří. Další práce autor vytvořil 
během prosincové dílny přímo v Galerii 
Františka Drtikola.

Adrenalinové vyprávění 
o expedici na Zambezi
Kulturní centrum Dobřichovice zve 
na povídání o pětidenním sjezdu jedno-
ho z nejtěžších toků světa s mnoha met-
rovými peřejemi. Na řece plné nebezpeč-
ných krokodýlů a hrochů prožil profesor 
pacovského gymnázia Jiří Topič spoustu 
adrenalinových zážitků, o  něž se se zá-
jemci podělí na  besedě 23. února od  18 
hodin ve Fürstově sále v Dobřichovicích. 
Všichni se mohou těšit na  vyprávění 
o  autentických setkáních s  domorodci 
Zambie, Zimbabwe a o putování po nej-
starším národním parku Afriky. Celé po-
vídání je připraveno na devadesát minut.

Foto archiv organizátora

Foto archiv galerie

Foto Radek Havlíček
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LETY 2023
NA SOKOLCE

ČERVENEC
3. – 7. 7.
TENIS KLASIK

10. – 14. 7.
TENIS A KOLO

17. – 21. 7.
TENIS A MÍČOVKY

24. – 28. 7.
TENIS A IN-LINE

SRPEN
7. – 11. 8.
TENIS A KOLO

14. – 18. 8.
TENIS A ORIENŤÁK

21. – 25. 8.
TENIS A PINGPONG

28. – 1. 9.
TENIS A KOLO

LETNÍ SPORTOVNÍ 
KURZY 
ZAMĚŘENÉ NA TENIS 
I NA DALŠÍ SPORTY
Jsou určeny pro všechny děti ve věku 4-15 let 
a probíhají denně od 8:30 do 16:00 hodin. 
Děti mají zajištěn oběd, dopolední 
i odpolední svačinu a pitný režim po celý den.

Cena: od 2 900 Kč
Přihlásit se lze i na jednotlivé dny.

Podrobné informace najdete na:

www.tenis-skola.cz
 vaclavek@tenis-skola.cz     +420 777 579 146

Václavek & Vopravil

• ELEKTROKOLA
• KOLA

horská
 trekingová
 silniční
 dětská
• KOLOBĚŽKY
• KVALITNÍ   

SERVIS
 perfektní 

předprodejní
 příprava kol

OTEVÍRACÍ  DOBA

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

 Komenského 92, Řevnice
www.kola-sport.cz

VYUŽIJTE VOLNOU 

KAPACITU SERVISU 

A PŘIPRAVTE SVÉ KOLO 

NA SEZONU UŽ TEĎ! Slavte s námilS
Lesní
mateřské
školy
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Basketbalisté jsou zatím neporaženi
Parádně rozjetou sezonu mají druho-
ligoví basketbalisté Wolves Radotín, 
kteří jsou doma na  palubovce v  černo-
šické hale Věry Čáslavské. Ve  skupině 
A v dosavadních 16 zápasech nenarazili 
na  přemožitele. Nervy drásající zápas 
předvedli 22. ledna, kdy Lokomotivu Pl-
zeň porazili o pouhý bod! 

Pravé žně pro domácí fanoušky se ko-
nají právě v únoru a na počátku března. 
Wolves nastoupí hned ke  čtyřem zápa-
sům. V  sobotu 11. února přivítají prů-
běžně třetí Benešov, o  den později BK 
Příbram 2000. O víkendu 4. a 5. března 
svedou souboj nejdříve se Sršni B ze So-

kola Písek a poté s českobudějovickými 
Tigers. Označte si termíny červeně v ka-
lendáři a vyrazte podpořit své hráče!

• 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

Odstartoval jubilejní 
Bandy Cup
Každoroční turnaj Bandy Cup, pořádaný 
v Řevnicích již od roku 1998, letos odstar-
toval 7. ledna. Finálové play off soutěže 
v  pozemním hokeji je plánováno na  so-
botu 25. února. V  jubilejním 25. ročníku 
startuje šest týmů: IQ Ouvey, L. A. Kings, 
Citrus team, Kojoti, Samotáři a  Boston. 
Na hřišti za vodou se hraje každou sobotu. 
Rozpis a průběžné výsledky můžete sledo-
vat na FB stránce Řevnický BANDA CUP.

Prvenství z loňského ročníku obhajuje 
družstvo Kojotů. Ve finále tehdy zdolalo 
Samotáře. Bronzová příčka patřila Bos-
tonu.

Starší žákyně volejbalového SVBC, 
v  jehož řadách působí také dívky 
z Dobřichovic a okolí, se po dvou tře-
tinách krajského přeboru drží ve hře 
o  medaile. V  početné a  kvalitní stře-
dočeské konkurenci tak mají naději 
na postup do první části mistrovství 
republiky.

V povánočním závěrečném kole opět ne-
byly kvůli nemocem v kompletní sesta-
vě. Vyhrály jasně 2:0 nad Říčany a získa-
ly set proti Nymburku i vedoucímu týmu 
tabulky Mělníku.

Ve vyrovnané tabulce tentokrát skon-
čily páté a stejná příčka jim patří i v prů-
běžném pořadí. Před třetím kolem mají 
na dosah i třetí pozici, na níž jsou zatím 
Hořovice. Do finálového turnaje postou-
pí nejlepší čtyři týmy. Rozhodne se v zá-
věrečném kole, v němž desetičlenná elit-
ní skupina začíná znovu od nuly.

Mladší žákyně zahájily druhou polo-
vinu soutěže, do níž vstupovaly ze čtvr-
tého místa ve své skupině. Ukázaly další 

výkonnostní posun. Králův Dvůr, s nímž 
v  prosinci na  domácí palubovce v  Dob-
řichovicích bojovaly ve  dvou vyrovna-
ných setech, tentokrát stabilním výko-

nem jednoznačně přehrály. Navzdory 
porážce vzdorovaly i vedoucí Příbrami, 
jednomu z  favoritů celého krajského 
přeboru. kab

Volejbalistky mají šanci na medaile
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DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

 14. 2. | 9:30–11:30 
 Školka Jednoho stromu 

 Dolní Černošice

DNY OTEVŘENÝCH 
BRANEK

 16. 2. a 14. 3. | 14:00–16:00 
 LMŠ Na dvorečku, Lety

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 23. 3. | 14:30–16:30 

 Školka Jednoho stromu 
 Dolní Černošice

ZÁPIS DO ŠKOLY
 5. 4. | 15:00–17:00 

 ZŠ Na dvorečku, Černošice

ZÁPIS DO LESNÍ MŠ
 2. 5. | 14:00–16:00 

 LMŠ Na dvorečku, Lety

DYSKALKULIE 
V PŘEDŠKOLNÍM 
A ŠKOLNÍM VĚKU

 20. 3. | 13:30–18:00 Cena: 800 Kč

 R. Wolfová   Černošice 
 Přihlášky: reditelka@jedenstrom.cz

Určeno především pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ

ŠKOLY JEDNOHO STROMU ZVOU

Přednáška 
s praktickými 
ukázkami

Po  zdlouhavém období vyjednávání, 
kdy se začlenění lesních mateřských 
škol do  rejstříku škol a  školských za-
řízení ČR zdálo jako nereálné, přinesl 
podzim 2017 nečekaný obrat. Blížily se 

volby do Poslanecké sněmovny, a tak se 
téma nedostatku míst v MŠ hodilo nejen 
politikům, ale nakonec i  nám „lesoklu-
bovým“. Prakticky ze dne na  den došlo 
ke změně. 

 A  tak se první odvážní, i  když legis-
lativa nebyla zdaleka dotažena do  sro-
zumitelné podoby, vydali na cestu zápi-
su do rejstříku MŠMT. Mezi nimi i LMŠ 
Na  dvorečku. V  mimořádném termínu 
jsme založili školskou právnickou oso-
bu Lesní mateřská škola Na  dvorečku 
a zdárně prošli zápisem do rejstříku. 

Na Ministerstvu školství to šlo docela 
lehce, obtížnější bylo vyjednat podmín-
ky pro LMŠ v rámci Ministerstva zdra-
votnictví. Ačkoliv LMŠ lze registrovat 
již od podzimu 2017, je skoro k neuvě-
ření, že hygienické normy se podařilo 
„doladit“ až v  roce 2022! Mohli jsme 
tak pět let fungovat v rámci legislativy 
MŠMT, ale za cenu neustálého strachu, 
že nedostojíme požadavkům krajských 
hygienických stanic. Museli jsme čelit 
některým absurdním situacím. Napří-
klad definice lesní mateřské školy dle 
školského zákona zní: „Za lesní mateř-
skou školu se považuje mateřská škola, 
ve které vzdělávání probíhá především 
ve venkovních prostorách mimo záze-
mí lesní mateřské školy, které slouží 
pouze k příležitostnému pobytu. Záze-
mí lesní mateřské školy nesmí být stav-
bou.“

Jenže pokud provozujete předškolní 
vzdělávání v  rozsahu více než 6 hodin 
denně, musíte poskytovat školní stravo-
vání. A to tehdy šlo jen ve školní jídelně-
-výdejně, která stavbou být musí. Vyřešit 
tento „malý“ detail trvalo skoro pět let. 
Nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme to! 

 Alena Laláková, ředitelka ZŠ a LMŠ Na dvorečku

Jsme součástí českého vzdělávání!
Z HISTORIE LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

V minulém čísle měsíčníku DOBNET jsme se vrátili 
zpět do školního roku 2016/2017, který přinesl 
novinku v podobě standardů kvality lesních klubů. 
Nyní se před námi ve vzpomínkách otevírá školní 
rok 2017/2018. Rok, který byl pro lesní kluby zlomový. 
Historicky poprvé se mohly oficiálně stát součástí 
českého vzdělávacího systému. Do školského zákona 
totiž byla zanesena definice lesních mateřských škol.
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Lesní
mateřské
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Slavte s námi

Hra v terénu na celý den
po stopách předškoláků
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Jeho dominantou je uprostřed stojící 
jednolodní kostel Nejsvětější Trojice. 
Tuto svatyni postavil Bernard Ignác Jan 
z Martinic (1614–1685), někdejší majitel 
hořovického panství a zároveň nejvyšší 
purkrabí Království českého. 

Kajetáni a františkáni
Roku 1674 pozval hrabě do Hořovic ka-
jetány (někdy označované jako theatini), 
v českých zemích méně rozšířený řehol-
ní řád, aby se při novém kostele usadi-
li. Nemělo by nás příliš překvapit, že si 
aristokrat vybral následovníky svatého 
Kajetána. Jejich usídlení v Čechách totiž 
umožnil a  výrazně finančně podpořil 
právě on. Kajetáni však ve městě neby-
li spokojeni, a  když roku 1680 postihla 
české země morová epidemie, hrabě 
Martinic sepsal dodatek k  závěti, v  níž 
se zavázal povolat do  Hořovic františ-
kány. Krátká epizoda působení kaje-
tánů v  Hořovicích se definitivně uza-
vřela v  roce 1684. Na  činnost theatinů 

ihned navázali členové Řádu menších 
bratří (františkáni) a  jejich útočištěm 
se stal takzvaný Veltrubský dům na ná-
městí. Definitivně řeholníci město opus-
tili až roku 1950. Jejich klášter poté slou-
žil jako hudební škola (dnes zde sídlí ZUŠ 
Josefa Slavíka Hořovice).

Prostý domov Panny Marie
Františkánský klášter však zdaleka není 
jedinou přehlíženou stavbou na Palacké-
ho náměstí. Hned vedle kostela Nejsvětěj-
ší Trojice stojí strohá, zvenčí nezdobená 
a  na  první pohled nenápadná budova. 

Jedná se o  loretánskou kapli. Rovněž 
s touto pozoruhodnou památkou je spja-
to jméno Bernarda Ignáce Jana z Marti-
nic. Zajímavé přitom je, že šlechtic dal 
jednu loretánskou kapli zbudovat již 
dříve, a  sice u  františkánů ve  Slaném. 
Slánskou mariánskou svatyni poručil 
vystavět bezprostředně po  svém ná-
vratu z  pouti do  Itálie, kde mimo jiné 
spatřil originál Svaté chýše v  Loretu. 
Dokončení hořovické kaple se však, 
na  rozdíl od  té ve  Slaném, již nedo-
čkal. Pohledem na  dohotovenou loretu 
se mohla potěšit až jeho dcera Terezie 
Františka, neboť k posvěcení došlo v sr-
pnu roku 1697. Stejně jako ve  Slaném 
i  v  Hořovicích o  loretánskou kapli pe-
čovali františkáni. Unikátem hořovické 
lorety je především její umístění. S vol-
ně stojící loretánskou kaplí uprostřed 
náměstí se dnes v  Česku setkáme jen 
stěží. I to je jistě další dobrý důvod, proč 
bychom měli rozšířit počet míst, která v 
Hořovicích navštívíme. (kch)

Objevte zapomenuté 
skvosty v Hořovicích
Zámek ve třetím nejlidnatějším městě v okrese 
Beroun vám jistě nemusíme představovat. Pro 
turisty je velmi silným magnetem. A i když jsou 
jeho brány nyní uzavřeny, vyplatí se Hořovice 
navštívit. My jsme prozkoumali Palackého náměstí, 
plné nevšedních pohledů a historických příběhů. 

Co je to loreta?
Všechny loretánské kaple mají být 
replikou Svaté chýše nacházející 
se v italském městě Loreto. Svatá 
chýše představuje obydlí Panny 
Marie, kde údajně došlo k setkání 
Ježíšovy matky s archandělem 
Gabrielem (Zvěstování Panny 
Marie) a kde Kristus později 
vyrůstal. Podle legendy se 
stavba původně nacházela 
v Nazaretu, odkud byla na konci 
13. století za pomoci andělů 
přenesena na své dnešní místo. 
Tato pověst, podpořená údajně 
nevysvětlitelnými uzdraveními 
a dalšími tradovanými zázraky, si 
hned ve 14. století získala velkou 
popularitu a z Loreta se zakrátko 
stalo hojně navštěvované poutní 
místo. Loretánské kaple v Česku 
nezřídka budovali aristokraté, kteří 
italské Loreto a tamní Svatou chýši 
osobně navštívili, stejně jako třeba 
Bernard Ignác Jan z Martinic.

Foto archiv autora
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o poukaz na nákup mléčných výrobků v hodnotě 500 Kč

DOBNET, měsíčník, ročník XVII, číslo 2/2023, datum vydání 3. února 2023 • VYDAVATEL: DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,  
IČ: 266 30 214, e-mail: redakce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111, www.dobnet.cz, e-archiv: www.dobnet-zpravodaj.cz • REDAKCE: šéfredaktorka 

Liběna Nová, libena.nova@dobnet.cz • INZERCE: inzerce@dobnet.cz, tel.: 605 205 755 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR E 17623 
• Náklad: 6 550 výtisků • Tištěná verze měsíčníku je rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli 
• Redakce si vyhrazuje právo upravit dodané texty • Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce • Nevyžádané rukopisy se nevracejí 
• Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno

Vyluštěnou tajenku zasílejte na  adresu krizovka@dobnet.cz nebo na  adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252  29 Dobřichovice, a  to 
nejpozději do 21. února 2023. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Vylosovaný výherce obdrží poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup na Farmě Homolka, Běleč u Karlštejna.
Vylosovanou výherkyní z lednového vydání je paní Eugenie Řehnová z Dobřichovic. 
Získává poukázku v hodnotě 300 Kč na nákup v Malé pekárně Nadi Pohlreichové v Letech.
Blahopřejeme.

Správné znění tajenky z minulého čísla: Proteinové ořechové máslo
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 2/2023, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

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

PŘIPRAVTE
SI VEČER NĚCO 
Z NAŠICH DOBROT:
dokončení v tajence
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777 659 546777 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-Pá 8-16:30
nebo po telefonické domluvě

KadeřniceKadeřnice
KristýnaKristýna
Kadeřnické služby v pohodlí  Kadeřnické služby v pohodlí  
Vašeho domovaVašeho domova
PÁNSKÉ |  DÁMSKÉ |  DĚTSKÉ

Objednávky:   721 163 512721 163 512
Řevnice, Lety, Všenory, Dobřichovice, Černošice, po dohodě i jiná lokalita.
Nově mě naleznete každé PO a ČT v kadeřnictví Aménité (vedle Pošty Dobřichovice).

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
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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

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

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!

INTERKOMY INSTALUJE

Prodej domu 576 m2

Lindava

Sklářská roubenka
Lyžování v Harrachově
Výlety na Ještěd
Nádherná příroda
Čistý vzduch

BEZPLATNÁ REALITNÍ PORADNA
S ČÍM VÁM MOHU POMOCI:

• Prodej domů, bytů, statků a pozemků
• Odhad jakékoliv nemovitosti v ČR 
• Odhad pro dědické řízení
• Řešení exekucí
• Vyřízení nejvýhodnějšího způsobu financování 
• Zajištění stěhování, úklidu i převod energii
• Vypracování rozpočtu případné rekonstrukce
• Advokátní úschova a právní servis

Pavlína Černá
Specialista prodeje

Prodej a Správa Nemovitostí s.r.o.
člen obchodní sítě ČS Realitní   
Štefánikova 13/43 · 150 00 Praha 5
Mobil: +420 730 779 441
Email: pcerna@csrealitni.cz
www.csrealitni.cz/pasn


