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+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu

Panská Zahrada 
již otevřena

Za čerty 
do Koněpruských
jeskyní

Jan Maget:  
Mám radost, 
když se v obci 
něco povede

Žijí mezi námi: Lidé se 
zdravotním postižením

SOUTĚŽÍME O VEČEŘI PRO DVA více na str. 22
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Roční čištění a kontrola spalinové cesty
Fyzické odstranění pevných látek, usazenin a nečistot s vystavením 

zprávy od vyučeného kominíka a zavedením do evidence www.cesc.cz 
s QR kódem a s hlídáním termínu příští kontroly.

Revize spalinové cesty pro kolaudaci
Vložkování, opravy komínů

Dodávky, opravy a instalace kamen a sporáků

Plynový kotel „B“ ....................................................700 Kč vč. DPH

Kondenzační a turbo kotel ......................................400 Kč vč. DPH

Pevné palivo (kotel, krb, kamna) ............................800 Kč vč. DPH

Strojní vyčištění dehtu za jeden metr ....................400 Kč vč. DPH

Prohlídka inspekční kamerou se záznamem  
(cena za jeden průduch) .........................................1 000 Kč vč. DPH

Revize spalinové cesty ........................................2 000 Kč vč. DPH

Poradenství .............................................................600 Kč vč. DPH

Cestovné ............................................................. 15 Kč/km vč. DPH

Příplatek za sobotu, neděli a svátek .................... + 50 % vč. DPH

Výrobní pracovník
ELEKTROMECHANIK

Pracovní náplň: finální montáž elektronických zařízení, pájení 
a osazování desek, výroba a instalace kabelových svazků.

Požadujeme: vyučení v oboru elektro, schopnost práce podle 
výkresu, zručnost a pečlivost.

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, sickdays, stravenky, flexipassy, 
příspěvek na MHD, klimatizované pracoviště, pracoviště Radotín, 
Výpadová u vlakového nádraží.

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na CV@POLL.CZ

Více informací na WWW.POLL.CZ
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V úterý 24. října se učitelé a žáci ze 
Základní školy v Litni zúčastnili branného 
závodu zvaného Republika, který proběhl 

v areálu národní kulturní památky Vyšehrad.

Akce byla motivována oslavami 99. výročí 
vzniku samostatného Československa a spolu 
se členy Sokola a lanovým centrem Proud ho 
organizovala Československá obec legio-
nářská. Desetičlenné liteňské družstvo tvořili 
chlapci a děvčata 9. třídy: Eliška Exnerová, Ka-
rolína Hořejší, Iva Svitková, Nela Macounová, 
Veronika Brejlová, Linda Šafnerová, František 
Havelka, Petr Zajíček, Tomáš Krtek a Matěj 
Slabihoudek.

Závodu se zúčastnilo celkem dvanáct týmů 
z různých základních škol. Hned po startu 
soutěžící ve dvojicích překonávali určenou 
vzdálenost na šlapadlech a pak se vrátili 
v „trakaři“. Cestou ještě dovezli míč po určené 
trati. Tato disciplína šla Liteňským na jedničku. 
V následující střelbě ale neoslnili. Pak došlo 
na atraktivní slaňování z vyšehradských hra-
deb, které si chlapci a děvčata užívali na roz-
díl od přihlížejících členů učitelského sboru. 
K fyzicky náročnějším patřilo vyběhnutí schodů 
na Vyšehrad a vynesení zraněného na impro-
vizované stoličce z rukou. A závody ukončily 
vědomostní otázky týkající se vzniku republiky.

Až do vyhlášení nebylo jasné pořadí nejlep-

ších. Jaké bylo překvapení Liteňských, když 
jejich tým vyhlásili jako nejlepší! Kapitánka 
družstva Eliška převzala zlatý pohár. Dojmy 
za všechny s úsměvem shrnula Linda: „Super 
bylo, že jsme všichni museli spolupracovat, 
byli jsme jeden tým.“ Skvělý výkon a týmové-

ho ducha ohodnotila také paní učitelka Hana 
Havelková: „Jsem pyšná na jejich nasazení 
a spolupráci. Každý by zasloužil jmenovitou 
pochvalu. K vítězství nejvíc pomohl Petr Zají-
ček, který má nejen nejrychlejší nohy, ale také 
nejlepší orientační smysl.“

Liteňští vyhráli branný závod na Vyšehradě

 Hana Havelková

Každé úterý můžete navštívit nově 
vznikající školu Lví srdce v Do-
břichovicích. A o srdce v ní jde 
především. Jedná se o komunitní 
školu obklopenou přírodou, a přes-
to kousek od města, kde má každý 
dost prostoru na sebevyjádření 
a svůj způsob poznání: ať už dítě, 
průvodce či rodič. Děti se přirozeně 
učí od sebe navzájem ve věkově 
smíšené skupině. Hlavní snahou 
je, aby děti poznávaly život všemi 
smysly, udržely si radost z poznání 
a vyrůstaly v bezpečném prostře-
dí plném důvěry, podpory, lásky 
a respektu a učily se zodpověd-
nosti. Škola nabízí výuku plnou her, projektů 
a výletů, program pro předškoláky a lesní 

družinu. Mnohem víc se dozvíte na FB a webu 
Lvisrdce.cz. 

Tým z řad rodičů žáků Základní a mateřské 
školy J. Kubálka ve Všenorech i letos připravu-
je benefiční zábavné odpoledne. Šestý ročník 
proběhne v sobotu 18. listopadu od 14 hodin 
v prostorách prvního stupně.

Návštěvníci se mohou těšit na dílničky, 
soutěže, nákup vánočních dárků a světelnou 
šou s malým překvapením. Budou moci získat 
velmi zajímavé ceny v tombole, mezi nejhod-
notnější patří mobilní telefony, tablet, sluchátka 
nebo repro soustava. V aukci se objeví napří-
klad kosmetické balíčky, vouchery na ubyto-
vání, do restaurací, kaváren, jízdu na koni či 
různé kurzy, dále kufry, šaty nebo knihy. Opět 
bude také výborná káva a slané občerstvení.

Benefice se v prvních čtyřech ročnících snaži-
la o vybavení školy všemi potřebnými pomůc-
kami, aby se dětem i učitelům lépe pracovalo. 
To se podařilo, proto část loňského výtěžku 
putovala na stavbu pódia, na němž děti rozvíjejí 
své dovednosti a baví tak rodiče i učitelský sbor.

Tématem letošního školního roku je akce 
s názvem Tmel neboli pomoc těm, kteří to 
opravdu potřebují. Cílem je umožnit všem 
dětem bez rozdílu účastnit se společných pro-
jektů, výletů a sportovních událostí. Za vybrané 
finance škola pořídí různé sportovní vybavení 
jako stany, kola, helmy, koupí zahradní domek 
nebo vybavení letní třídy. Všechny informace 
jsou na webu Skolavsenory.cz.

Ve Všenorech se opět chystá benefiční odpoledne

Nová komunitní škola Lví srdce v Dobřichovicích Vlaky ve směru do Prahy 
čekají výluky

Kvůli omezení ve stanici Praha-Vyšehrad 
bude 3. a 10. listopadu platit výlukový jízdní 
řád z Berouna do Prahy. Změny nastanou 
u osobních vlaků číslo 9941 a 9943, které 
z Prahy-Radotína vyjedou o tři minuty dřív 
(tedy ve 13:36 a 14:06) a odkloní se od stanice 
Praha-Smíchov. Osobní vlaky číslo 9945 až 
9953 projedou zastávky Všenory a Černoši-
ce-Mokropsy a z Radotína vyjedou také o tři 
minuty dřív (14:36, 15:06, 15:36, 16:06, 16:36) 
a minou Velkou Chuchli a pražský Smíchov. 
Další změny nastanou od 6. do 9. listopadu. 
Vlaky Os 8821 (vyjíždí z Berouna v 8:45), 8823 
(z Berouna 9:15), 8825 (z Berouna 9:45), 8827 
(z Řevnic 10:31), 8829 (z Berouna 10:45), 
8831 (z Řevnic 11:31), 8833 (z Berouna 
11:45), 8835 (z Řevnic 12:31), 8837 (z Berou-
na 12:45) a 8839 (z Berouna 13:15) pojedou 
odklonem mimo stanici Praha-Smíchov. 
Za tyto spoje bude zavedena náhradní autobu-
sová doprava mezi Radotínem a Smíchovem. 
Vlak č. 9941 pojede z Radotína o tři minuty 
dřív, tedy ve 13:36, a také mine Smíchov.

V opačném směru vlaky pojedou podle 
standardního jízdního řádu.
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Dobřichovická divadelní společnost slavila 
úspěch na přehlídce Krakonošův diva-
delní podzim s komedií Brouk v hlavě. 

Letos 48. setkání venkovských divadelních 
souborů se konalo od 13. do 22. října ve Vyso-
kém nad Jizerou.

Na národní přehlídce se prezentovalo 
celkem devět soutěžních inscenací. Ochot-
níci z Dobřichovic si domů přivezli čtyři ceny 
a tři čestná uznání, k tomu byla komedie 
Georgese Feydeaua Brouk v hlavě doporučena 
do programu přehlídky Jiráskův Hronov 2018 
(nominace udělena nebyla). „Je to ten nejlepší 
dárek k 10. výročí Dobřichovické divadelní 
společnosti, které oslavíme příští rok. Všem 
oceněným i neoceněným blahopřeji a děkuji 
za skvělé výkony, skvělou a úžasnou partu,“ 
řekl režisér Petr Říha.

A kdo získal zmíněná ocenění?
• Karel Král – hlavní cenu za roli Viktora Ema-

nuela Champsboisy / Boutona
• Jana Kroupová – cenu za roli Luisy
• Petr Říha – cenu za režii hry

• režie komedie Brouk v hlavě – cenu hlavní-
ho partnera přehlídky

• Jiří Šafránek – čestné uznání za roli Kamila 
Champsboisyho

• Petr Bendl – čestné uznání za roli Doktora 
Finache

• Dobřichovická divadelní společnost – 
hlavní čestné uznání za inscenaci

Předpověď meteorologů se potvrdila. V ne-
děli 29. října zasáhl Středočeský kraj silný 
vítr, který extrémně zaměstnal profesionální 
i dobrovolné hasiče. Společnost ČEZ vyhlási-
la kalamitní stav.

Poryvy větru nejčastěji lámaly stromy, které 
pádem ničily další věci a poškozovaly či od-
nášely části střech. Padající stromy si v České 
republice vyžádaly také dvě lidské oběti.

K nedělní devatenácté hodině středočeští 
hasiči evidovali 1 125 událostí. Praha-západ 
spolu s Benešovem byla hned za nejvíc zasa-
ženým okresem Praha-východ. Pro srovnání: 

hasiči v „normální den“ evidují průměrně 150 
zásahů.

V souvislosti s vichřicí platí až do odvolání 
zákaz vstupu do lesů a míst, kde hrozí pád 
poničených stromů.

Složitá situace panovala také na železnici, 
kde i v pracovním týdnu některé vlaky nabíraly 
zpoždění. Kvůli zvýšeným opravám elektrické-
ho vedení vyhlásila společnost ČEZ kalamitní 
stav hned v několika krajích včetně Středočes-
kého. V průběhu 30. a 31. října také přerušila 
všechny plánované odstávky, které provede 
v náhradním termínu.

Nadprůměrná volební účast provázela volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
v dolním Poberouní. V okrese Praha-západ 
byla 70,41 %. V některých obcích se ale pře-
houpla i přes 75 %.

Na dolním toku řeky je to případ Černošic 
(76,14 %), Hlásné Třebaně (76,15 %), Letů 
(75,37 %) a Dobřichovic (75,20 %). V Praze-zá-
pad sice zvítězilo hnutí ANO s 22,09 %, oproti 
republikovému výsledku ale následuje ODS jen 

s rozdílem 5,1 %. Třetí skončili Piráti, za nimi 
TOP 09 a STAN. Hranici 5 % překročila ještě 
Okamurova SPD (6,48 %).

V Dobřichovicích a sousedním Karlíku 
a Letech vyhrála volby ODS. V Černošicích se 
dokonce celorepublikový vítěz voleb ocitl až 
na 4. místě! Prvenství zde slavila TOP 09, ná-
sledována ODS a Piráty. V Řevnicích a Všeno-
rech zvítězilo ANO, stejně jako v dalších obcích 
proti proudu řeky Berounky a na Podbrdsku.

Pekařka ze Zadní Třebaně 
oslovila porotu koláčky

Hana Soukupová ze Zadní Třebaně (na sním-
ku vpravo) uspěla v soutěži Česká spořitelna 
Živnostník roku 2017. V rámci Středočeského 
kraje skončila druhá. Porotě chutnaly její výteč-
né dvojctihodné koláče a malé vázané koláčky 
podle rodinné receptury. Pekařka a cukrářka 
se umístila mezi první Lenkou Peremskou 
z Neratovic, která sestavuje a sepisuje kroniky 
rodu, a třetím Jiřím Rückerem z Peček, jenž 
umělecky formuje dřevo, kovy a papír.

Čtvrtý ročník Festivalu svíčkové omáčky – 
memoriálu Jenufa Šuchmy se konal 14. října 
na nádvoří zámku v Dobřichovicích. Do soutě-
že se přihlásilo šestnáct kuchařů a kuchařek.

Odborná porota nejvíc ocenila omáčku 
Martina Páska z Dobřichovic, u laické veřej-
nosti vyhrál Lukáš Dragoun z dobřichovické 
restaurace Chalupa.

Vůni a chuť svíčkové omáčky provázelo celé 
odpoledne slunce. Na zámeckém nádvoří bylo 
plno, lidé ochutnávali nejen svíčkovou, ale také 

jiné dobroty u přilehlých stánků, k tomu všemu 
hrála kapela Třehusk. Vítězný kuchař Martin 
Pásek převzal za svoje umění putovní mramo-
rový talíř, který vytvořil sochař Petr Váňa.

Na dalších místech se u odborné poroty 
umístili Lukáš Dragoun z dobřichovické restau-
race Chalupa a také místní Pavel Macák, laické 
veřejnosti chutnala i svíčková Tomáše Březiny 
z Všenor a dobřichovické Nikoly Šikanedrové.

Atmosféru festivalu můžete nasát  
na webu iDobnet.cz v rubrice Videa.

V Černošicích je uzavřena 
část Dobřichovické
Od pondělí 30. října do 9. prosince 2017 je 
v Černošicích úplně uzavřena část Dobřicho-
vické ulice. Začala na ní totiž rekonstrukce 
od Slunečné po Mokropeskou ulici včetně 
křižovatky Dobřichovická/Mokropeská.

Objízdná trasa pro tranzitní dopravu vede 
obousměrně z Černošic přes Třebotov, Kuchař, 
Mořinu, Mořinku, Dobřichovice a Lety.

Objízdná trasa pro dopravní obslužnost je 
vedena po místních komunikacích Dr. Jan-
ského – Slunečná – zpět na silnici č. II/115, 
ulice Dobřichovická a opačně. Všechny změny 
včetně autobusových linek najdete na webu 
města.

Ceny města Berouna už mají 
laureáti doma

V kulturním domě Plzeňka převzali Ceny města 
Berouna Marie Holečková a Karel Žák. Slavnost-
ní akt se koná od roku 2003 a byl součástí veče-
ra ke vzniku samostatného Československa.

V minulosti ceny získali Vladimír Izbický, 
pěvecký sbor Slavoš, Jana Čapková, Karel 
Souček, Jana Civínová, Jiří Kahoun, Božena 
Kebrlová a Zdeněk Zůna.
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V Praze-západ vyhrálo ANO, ve třech obcích ODS

Vůni svíčkové omáčky provázelo sluníčko

Vichřice zaměstnala hasiče tisícovkou zásahů

Dobřichovičtí divadelníci uspěli na přehlídce

 Kateřina Filla Věnečková
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První školní víkend je za námi 

Postupně se obeznámili s tím, jak bude pro-
bíhat výuka a co všechno je ve školním roce 
čeká. Poznali také školní třídu i televizní studio, 
kde budou mít praktické vyučování. To vše 
za pomoci zkušenějších spolužáků. 

Během víkendu studenti probírali zákla-
dy fotografie a focení a naučili se základy 
práce s fotoaparátem. Seznámili se také 
s filmovými kamerami, které se používají 
ve studiu, a předvedli si manuální ovládání 

obou přístrojů (samozřejmě s praktickou 
ukázkou). Součástí výuky byla také historie 
a rozbor filmu. 

V praktické části pak studenti natočili vlastní 
videovizitky, v nichž se představili na kameru, 
a ve studiu si vyzkoušeli práci při natáčení. 
Probrali rovněž základy ovládání střihového 
programu. 

Celkově se první víkend vydařil, noví studenti 
si filmovou školu pochvalovali.

Termíny výuky na rok 2017/2018:
21. až 22. říjen 2017
11. až 12. listopad 2017
9. až 10. prosinec 2017
13. až 14. leden 2018
24. až 25. únor 2018
10. až 11. březen 2018
7. až 8. duben 2018
21. až 22. duben 2018
12. až 13. květen 2018
2. až 3. červen 2018

Máme za sebou první víkend nového školního roku Umělecké 
školy filmové Řevnice, který proběhl 21. a 22. října. Přivítali jsme 
mezi nás nové studenty. 

Všechny informace najdete na: www.filmovaskola.cz

FILMOVÁŠKOLA 

Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

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

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

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

kancelář
� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
� Předání nemovitosti novému majiteli
� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti
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Ing. Ivo Dostál
daňový poradce – ev. číslo 5115  |  +420 608 40 99 94  |  5115@kdpcr.org

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

Žijí mezi námi: Lidé se 
zdravotním postižením

Podle různých definic je zdravotně posti-
ženou „osoba, jejíž tělesné, smyslové 
a/nebo duševní schopnosti či duševní 

zdraví jsou odlišné od typického stavu a lze 
oprávněně předpokládat, že tento stav trvá 
déle než jeden rok“.

V našem regionu existuje několik organizací, 
které těmto lidem pomáhají – většinou jde o cel-
kovou pomoc v běžném životě, při hledání za-
městnání nebo bydlení. Nejznámější je bezespo-
ru spolek Náruč. V Řevnicích provozuje kavárnu 
Modrý domeček a rozjel také sociální firmu Pasta 
Fidli. Dva roky funguje prádelna Zelený ostrov 
v Dobřichovicích a deset let chráněné bydlení 
v Litni a Berouně díky Konikleci Suchomasty.

Modrý domeček slaví deset 
let fungování i pomoci
Kavárnu Modrý domeček v Řevnicích a také 
spolek Náruč, z. s., který ho provozuje, znají 
v Poberouní asi všichni. Letos slaví Modrý 
domeček deset let od svého vzniku – a je to 
úspěšné desetiletí, neboť během něj tu našlo 
práci už přes sto lidí se zdravotním postižením.

Cesta k nynější podobě a fungování Mod-
rého domečku ale nebyla jednoduchá. „Začali 
jsme o něm uvažovat v roce 2005 a o dva roky 
později jsme Modrý domeček otevírali. Tehdy 
tu pracovali jen čtyři zaměstnanci,“ vzpomíná 
ředitelka Zuzana Dudáková. Ta je zároveň 

vedoucí spolku Náruč, který už skoro dvacet 
let pomáhá lidem se zdravotním postižením. 
A vlastně díky němu vznikla i kavárna.

Rok 2003: stacionář Náruč

Náruč pomáhala od roku 2000 rodinám 
s postiženými dětmi a bylo jasné, že tyto děti 
budou potřebovat dlouhodobější péči. Proto se 
rodila myšlenka na stacionář. „Řešili jsme mož-
nost navázání na vzdělávání, což se povedlo 
díky škole v Dobřichovicích, mohli jsme tak 
poskytovat komplexní služby. Stacionář v Do-

břichovicích byl hodně aktivní, kromě školy 
tam probíhaly veškeré terapie a další činnosti,“ 
popisuje Zuzana Dudáková.

Stacionář navštěvovalo osm dětí různého 
věku, včetně mladých dospělých. „Věděli jsme, 
že by časem měli pracovat a směřovat k samo-
statnému životu. A tak vznikla první myšlenka 
na založení Modrého domečku, chtěli jsme pro 
naše klienty vytvořit chráněné pracoviště.“ Snaha 
pomoci těmto lidem byla největší motivací, důle-
žité ovšem bylo také získat kromě dotací a gran-
tů nějaké další peníze. A to kavárna umožňuje.

Rok 2007: Modrý domeček

Lidé s duševním onemocněním a mentálním 
postižením nemají lehký život. Často nemohou 
kvůli svému zdravotnímu stavu najít práci a do-
stávají se do izolace. V Náruči je nyní celkem 
čtyřicet lidí, z toho 22 se zdravotním postižením. 
„Dali jsme jim možnost nějak fungovat, mohou 
být nezávislí a nemusí za ně celý život všechno 
řešit rodiče. Když je přijímáme poprvé, ptáme se 
jich na individuální představy a cíle – chtějí práci 
vyzkoušet, naučit se něco nového, nebo jsme 
jejich jediným útočištěm? Od toho se pak odvíjí 
způsob práce,“ dodává Zuzana Dudáková.

Někteří zaměstnanci tu pracují od začátku, jiní 
odešli jinam, protože činnost v kavárně nezvládli, 
další našli práci v jiné sociální firmě, několik 
také šlo na otevřený trh práce. „Největší radost 
máme, když se náš člověk sám rozhodne, že už 
nás nepotřebuje. My naše lidi k ničemu nenutí-
me, tady mohou pracovat dál, snažíme se ale 
zvyšovat jejich kvalifikaci, aby měli na otevřeném 
trhu práce větší šanci. Odchod tam je smyslem 
naší činnosti, i když se to úplně nedaří.“

Samostatnosti se zaměstnanci učí v prvním 
patře kavárny, tady už si zájemci vše vedou sami, 
musí umět obsluhovat, spočítat tržbu, plánovat si 
další den. A také pomáhat novým pracovníkům. 

POMOCI JIM MŮŽEME VŠICHNI, STAČÍ OPRAVDU MÁLO

V naší republice žije mnoho lidí se zdravotním postižením, 
ačkoli nám to tak možná nepřipadá. Podle údajů z roku 2013 je 
jich přes milion – tvoří 10,2 procenta celkové populace v České 
republice. Pokud to přepočítáme na Středočeský kraj, vyjde 
nám přes 135 tisíc lidí. Všem pomoci určitě nemůžeme, ale stojí 
za to pokusit se zpříjemnit život alespoň některým z nich.
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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

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

Rok 2016: Centrum sociální 
rehabilitace

Dnes jsou v Náruči pouze dospělí. O stacionář 
přestal být časem zájem, protože dětí, které by 
ho potřebovaly, ubývalo. Hodně rodičů se ori-
entovalo na Prahu, navíc v dobřichovické škole 
tyto děti integrují do normálních tříd, a tak ne-
mělo smysl držet stacionář pro tři děti. Vedení 
Náruče se proto rozhodlo podpořit dospělou 
cílovou skupinu a místo stacionáře vzniklo 
minulý rok Centrum sociální rehabilitace.

„Centrum připravuje naše klienty na samo-
statný život. Lidem s duševním onemocněním 
pomáháme stabilizovat jejich nemoc, učíme je 
základní věci, které v životě potřebují, můžeme 
jim nabídnout práci v Domečku nebo jinde. 
Lidem s mentálním postižením zase pomůže-
me posunout se dál, komunikovat se sociálním 
prostředím, vzdělávat se a samozřejmě také 
najít práci. Ostatně máme zkušenost, že všich-
ni, kdo k nám přijdou, chtějí hlavně pracovat. 
Ale teď se budeme v Centru snažit rozvíjet péči 
víc do šíře,“ přibližuje Zuzana Dudáková.

Projekt Pasta Fidli
Díky Náruči vznikla v regionu také další soci-
ální firma – těstoviny Pasta Fidli. Pod Náručí, 
která projekt vymyslela a rozjela, fungovala 
tato výrobna čerstvých těstovin asi dva roky 
v provozovně v Mníšku pod Brdy. „Pak jsme ale 
neměli velké investiční peníze, abychom projekt 
udrželi, a tak jsme firmu prodali. Jsme rádi, že 
pokračuje, nová majitelka dál zaměstnává lidi se 
zdravotním postižením,“ říká Zuzana Dudáková.

Modrý domeček pořádá během roku pár 
tradičních akcí pro veřejnost, těmi hlavními jsou 
jarní ples, Ryboffka na Štědrý den a zářijový 
festival Hravě a zdravě (společně s rodinným 
centrem Leťánek). Pokud chcete spolek Náruč 
podpořit, není nic jednoduššího, než se na ně-
jakou akci přijít podívat. A ještě lehčí je jen tak 
zajít do Modrého domečku na kávu a něco 
dobrého. Určitě si tam pochutnáte.

Zelený ostrov zaměstnává  
lidi s poruchami sluchu

Ztížený výběr na trhu práce mají také lidé s po-
ruchami sluchu a neslyšící. Ti mají od ledna 
2014 možnost pracovat v prádelně Zelený 
ostrov, která nyní sídlí v areálu Anežky České 
v Dobřichovicích.

Sociální podnik Zelený ostrov provozuje 
chráněnou dílnu, kde nyní pracuje devět 
osob se zdravotním handicapem (poruchy 
sluchu a neslyšící). „Tuto cílovou skupinu 
jsme si vybrali proto, že neslyšící mají ztížený 
výběr realizace na trhu práce, a ne každá 
činnost je pro ně vhodná. Je to velice nároč-
né a namáhavé pro obě strany. Pro ulehčení 
jsou zde vytvořeny specifické podmínky, sou-
stavně spolupracujeme s tlumočníky do zna-
kového jazyka a s pracovními konzultanty 
z Tichého světa, o. p. s.,“ říká zakladatelka 
Vladimíra Hejmová.

Paní Hejmová přemýšlela o vybudování 
moderního zařízení pro seniory a lidi se 
zdravotním postižením už před dvaceti lety, 
ale pak se věnovala Náruči a k této myš-
lence se vrátila v roce 2013. „Zalíbil se mi 
nápad takzvaného vícegeneračního bydlení, 
které mělo vzniknout v Dobřichovicích. u
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ČISTÍRNA
ODĚVŮ
ČISTÍRNA
ODĚVŮ
• textilní oděvy
• bytový textil
• kůže, kožešiny
• praní, mandlování
Sběrná místa:
Černošice, Dobřichovice,  
Řevnice, Všenory – adresy na:

www.cernosickacistirna.cz

) 251 643 173

Elektronické zabezpečovací systémy
Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron 

v drátovém i bezdrátovém provedení. 

JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou 

unikátní celkové ochrany.

CSc COMPUTER SERVICES s.r.o. 
Brunšov čp. 508, 252 31 Všenory

Tel.: 602 208 708 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz

Pavol Pekný: K hudbě
jsem byl veden od dětství

V Dobřichovicích je Pavol Pekný známý – učí 
děti v místní základní umělecké škole, a navíc 
hraje každou neděli na varhany v kostele.

Narodil jste se jako nevidomý, nebo jste 
přišel o zrak později?
Jako nevidomý s vrozenou oční vadou. Dnes 
už by se možná dala léčit, ale v roce 1964 to 
bylo velké riziko.

Vada určitě ovlivnila vaše dětství.
Samozřejmě. Měl jsem na výběr: buď budu 
doma, nebo mě dají do speciální školy v Le-
voči. Tehdy neexistovala žádná centra nebo 
poradenství, nebyla ani vůle pro integraci 
nevidomých dětí. Dneska po letech zaplať pán-
bůh za to, že jsem měl speciální školu, tam mě 
připravili na život.

Zmínil jste slovenské město Levoča. Kdy 
jste přišel do Čech?
V patnácti letech, když jsem začal studovat 
v Praze konzervatoř pro zrakově postiženou 
mládež. Tato škola je raritou – je to jediná takto 
zaměřená škola na světě. Po jejím ukončení už 
jsem tady zůstal.

Musel jste mít hudební nadání, když jste 
se dostal na konzervatoř?
Měl jsem ho. Ono těch možností uplatnění 
nevidomých bylo tehdy málo, a ani teď jich 

není víc. Speciální pedagogové v mé škole se 
snažili každému žákovi věnovat a vytáhnout 
z něj, co se dalo. A když u mě zjistili vlohy pro 
muziku, vedli mě tímhle směrem. Tehdy to bylo 
mnohem drsnější, říkali nám: jestli nechceš být 
v budoucnu na obtíž, tak se koukej něčemu 
věnovat, aby z tebe něco bylo.

Ve speciální škole vám doporučili, abyste 
šel na konzervatoř?
Ano, byl jsem veden už od šesté třídy, že to 
tam zkusím.

Které nástroje jste studoval?
Nejdřív klavír, ale později byla mým hlavním 
oborem flétna a druhým kytara, k tomu byl 
povinný i klavír. Víte, když pan Jan Drtina 
konzervatoř zakládal, věděl, že o nevidomé ab-
solventy školy nebude až takový zájem, a proto 
založil školu jako dvouoborovou, aby měli větší 
možnosti uplatnění. Musel jsem z obou nástrojů 
maturovat, když jsem chtěl učit na tehdejších 
LŠU. Já si chtěl vzít jako druhý obor varhany, 
ale byl rok 1980. Ptali se, co s nimi budu dělat, 
a rozmluvili mi to, což bylo dobře.

Bylo pak těžké sehnat práci, protože nevi-
díte? Nebo to je v tomto hudebním oboru 
jednodušší?
Není. Mně bylo nařizováno, abych se po dokon-
čení školy vrátil na Slovensko, že tam chybí u

Zelený ostrov tu měl obstarávat úklid, 
nákupy, praní a podobně Z projektu bohu-
žel sešlo, ale prádelna zůstala a začala se 
rozrůstat. Naši zaměstnanci pod dohledem 
vedoucí provozovny Katky žehlí, mandlují, 
obsluhují pračky a sušičky. Vzhledem ke ztí-
žené komunikaci je zde práce náročnější 
než v běžné prádelně,“ dodává Vladimíra 
Hejmová.

Zelený ostrov plánuje rozšíření nabídky 
o drobné úklidy, v červnu byla otevřena po-
bočka na Zbraslavi, která funguje hlavně jako 
žehlírna a opravna oděvů.

Koniklec Suchomasty nabízí 
chráněné bydlení
Impulsem pro vznik Koniklece byl nedostatek 
ubytovacích míst pro lidi s mentálním posti-
žením. Koniklec tak od roku 2007 provozuje 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Suchomastech a dvě chráněná bydlení v Be-
rouně a v Litni.

Nyní je v Konikleci k dispozici 40 míst 
v domově a 10 míst v chráněných bydleních, 
která jsou určena pro dospělé osoby s lehkým 

a středně těžkým mentálním postižením, pří-
padně s přidruženou smyslovou nebo lehkou 
tělesnou vadou. „Obecně zájem o služby 
stoupá. Pro žadatele je problematické najít ten 
nejvhodnější ‚domov‘ specializující se na daný 
typ postižení,“ říká vedoucí úseku sociálních 
služeb Alexandra Váchalová.

Sociální služba Chráněné bydlení je vhodná 
pro dospělé osoby, které potřebují dopomoc 
druhé osoby z důvodu mentálního postiže-
ní. Je poskytována celoročně s individuální 
podporou. „Chceme uživatelům umožnit běžný 
způsob života, zkvalitnit ho, podpořit jejich 
osobní aktivitu v začleňování do běžné společ-
nosti,“ uvádí Váchalová.

Tomu pomáhají také akce, které Koniklec 
během roku pro klienty pořádá, např. různá 
divadelní představení, výlety, výstavy nebo 
dovolené, oblíbené je rozsvícení vánočního 
stromu. n
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VÝKUP KNIH
VYKOUPÍME KNIHY

I CELÉ KNIHOVNY
ODVOZ ZAJISTÍME

773 902 693
www.antikvariat-brdy.cz

KATIA
MODA
VÝBĚROVÝ
SECOND HAND
Palackého 20
Dobřichovice
parkování u sokolovny, 
u kruhového objezdu

Otevřeno: 
út až pá 13:00–17:30
so 9:00–12:30
Přijďte se podívat.777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

PALIVOVÉ
KRBOVÉ

STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

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

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

kvalifikovaní učitelé. To jsem nechtěl, neměl 
jsem tam žádné vazby. Během školy jsem mu-
sel mít i praxi, začal jsem v Osvětové besedě 
v Dobřichovicích, ZUŠ tady ještě nebyla. Pak 
jsem sháněl místa i jinde, zkoušel jsem leccos. 
V Dobřichovicích nikoho jiného neměli a mys-
lím, že o mě stáli, začal jsem tu tedy pracovat. 
Nejdřív jsem učil zobcovou flétnu, potom jsem 
nabídl i kytaru a klavír. Ze začátku jsem neměl 
kde bydlet, tak jsem asi tři roky bydlel u Dole-
žalů. Až později jsem dostal byt.

Jak rozlišujete barvy?  
Nebo jak si je představujete?
To jsou pro mě jen slova, mně je to jedno, 
nepředstavuji si je nijak.

Můžete říct, co vám vadí v běžném životě, 
myslím, jak se k vám lidé chovají?
Nemůžu si kdovíjak stěžovat. Někdy mi vadí, 
že lidé, kteří mě ani neznají, mi tykají. Je to 

dehonestující, když přecházím přes cestu 
a někdo na mě zařve běž.

A když vám chtějí lidé pomoci?
To mi nevadí. Nepříjemné ale je, když mě 
někdo začne někam táhnout a nic při tom 
neřekne. Nevím ani, jestli je to muž, žena, nebo 
je jich víc. Rozčílí mě, když mě někdo začne 
tahat za hůl, tu mám jako třetí končetinu.

Co vám ztěžuje každodenní život?
Kruhový objezd v Dobřichovicích, ten ignoruji, 
nenaučil jsem se u něj přecházet, protože ne-
vím, kterým směrem jedou auta, jestli odjíždějí, 
nebo naopak. A když nemám jistotu a začnu 
zmatkovat, nemusí to skončit dobře. Vadí mi 
také židle na chodnících, třeba u Bíma, sice 
už s tím počítám, ale je nepříjemné, když se 
roztahují po celém chodníku. Problém jsou 
i reklamní cedule, ale ty tady moc nejsou, spíš 
v Praze, tam jsem měl strach také ze segwayí.

Je něco, čeho litujete?
Nepřemýšlím o tom. Snad jen toho, že není víc 
příležitostí k hraní. Kdysi jsem hrával v Praze 
na piano v hotelích a hrozně mě to bavilo. To 
bylo v 90. letech úžasné období.

Ale zase teď můžete hrát na varhany…
To je pravda, jednou za týden hraji v kostele 
nebo občas při nějaké jiné příležitosti.

Pomáhají vám moderní technologie?
Pomáhají, dřív jsem ani nevěřil, že bych je 
mohl k něčemu potřebovat. Používám vlastně 
všechno, od primitivní braillské tabulky po po-
čítač. Mám elektronický zápisník, který mi  
každou čtvrthodinu hlásí čas, tam si zapisuji, 
co potřebuji. Chodím na internet, posílám mai-
ly, v počítači mám program, který mi přečte, 
co je na obrazovce. Počítač mám rád, teď už 
bych bez něj být nechtěl.

Zbyšek Lorenz:
Lidé se chovají skvěle

O tom, jak je těžké sehnat práci a co je nejhor-
ší v životě na vozíku, nám povyprávěl Zbyšek 
Lorenz z Řevnic.

Pane Lorenzi, jak se vám to stalo a kdy?
V roce 2003, bylo mi 32 let. Spadl jsem ze zdi, 
z hradeb na Novém Městě v Praze.

To musela být velká životní změna… Měl 
jste pak problém sehnat práci?
Sehnat práci je obtížné stále. Málokdo, či spíš 
nikdo nemá zájem o práci kvalifikovaného 
grafika z domova. Není obvyklé nepracovat 
v týmu či pod dohledem. Teď práci mám, 
u kamaráda, asi 14 dní.

Můžete mi říct, co vám třeba vadí, myslím 
tím, jak se k vám lidé chovají? Co by 
neměli dělat, co by měli dělat jinak?
K mému překvapení se lidé chovají skvěle. 
Snad by se jen mohli přestat na mě usmívat. 
Ač se to nezdá, je to diskriminující. Lidé jsou 
veskrze ochotni a připraveni pomoci, i když se 
tváří jinak. Málokdo pomoc odmítne, většinou 
jsou to lidé telefonující nebo se sluchátky. 
Obvykle druhé pomoc těší, mě těšila vždy. 

Jinak by druzí mohli víc poslouchat, co říkám, 
jsou moc hr.

Jaké věci by vám ulehčily život? A co vám 
ho ztěžuje?
Ulehčila by mi ho kvalitní asistence a kvalitnější 
financování. Asistent musí být velmi šikovný 
a bystrý s vysokými morálními vlastnostmi. 
Za sto korun na hodinu ho nenalákáte. To je 
spíš věc náhody. A jako úplně závislá osoba 
nemáte čas a sílu na „náhody“, zda je asistent 

schopný, nebo je nebezpečný. Ztěžují mi ho 
bariéry a nezájem odpovědných je řešit a od-
straňovat.

Je něco, čeho litujete?
Lituji své nepozornosti a psychického stavu, kte-
ré zapříčinily můj úraz. Ztráty jsou obrovské. Hor-
ší než nepohyblivost je ztráta citlivosti a kontaktu. 
Všichni, pokud si nesednou, na mě hledí svrchu. 
To je fyzické a má to silný vliv na komunikaci 
a pocit důstojnosti. Lituji ztráty mužné aktivity.

Pomáhají vám moderní technologie?
Bez moderních technologií by to bylo obtíž-
nější, nicméně obtížnosti je třeba zdolávat, vše 
jsou výzvy. Vadí mi závislost na technologiích. 
Pokazí se počítač, na nový není, a nabíhají pe-
nále a sankce na všech úřadech… A že jich je!

Co rád děláte ve volném čase?
Ve volném čase píši psychologickou publika-
ci, pracuji pro kamaráda v oboru PC grafiky 
a maluji na PC.

Další informace najdete zde:
www.os-naruc.cz
www.zelenyostrov.eu
www.koniklec-suchomasty.cz
www.pastafidli.cz

Téma připravila: Lucie Hochmalová
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Jan Maget:
Mám radost, 
když se 
v obci něco 
povede

Jan Maget tvoří pro obec už delší dobu, 
jeho umění můžeme obdivovat na několi-
ka místech: na obecním úřadě stojí busta 

básníka Vladimíra Holana, v Centru Mariny 
Cvetajevové mají pamětní desku a na budově 
základní školy visí keramická plaketa Josefa 
Kubálka. Jan Maget se také velkou měrou 
podílel na nedávném restaurování a umístě-
ní sochy svatého Václava před všenorským 
kostelem.

Pane Magete, jak jste se ocitl 
ve Všenorech?
Moje žena našla inzerát „domek u potoka“.  

Dům probouzel naše romantické představy 
o bydlení v přírodě. Byl v hrozném stavu, ale měl 
velkou zimní zahradu, tedy bývalou, a to tako-
vou, že se jen naivní optimista mohl pustit do re-
konstrukce. Tehdy to svépomocí a s pomocí 
místních kutilů a souseda docela šlo. Problémy 
byly prakticky se vším. Že nebyla kanalizace, vo-
dovod a plyn, to bylo docela normální, ale i elek-
třina vedla do domu jen dvěma drátky, zapnutím 
dvou spotřebičů se riskoval pád jističe. Telefon 
pro pamětníky, paralelní linka, občas funkční. 
Potok po velké vodě odnesl část zahrady i s pří-
stupem k domu. V obci se velmi často vypínal 
proud, první Vánoce jsme tři dny svítili svíčkami 
na vánočním stromku a vařili na lihu. Zkrátka 
romantika pro začínající výtvarníky a psa.

A jak se vám tu žije dnes?
Podnebí nezměníme, ačkoli se snažíme, jak 
můžeme, navodit iluzi jižnějších zeměpisných 
šířek. Teplomilnou vegetaci přenášíme sem 
tam podle ročního období ze zimní zahrady 
a zpátky. Trochu to už ale začíná jít proti naše-
mu stárnutí. Čím víc nám ubývá sil, tím jsou ti 
teplomilní miláčkové větší a těžší. Jinak dobrý.

Na vysoké škole jste vystudoval obor 
výtvarná výchova – vychovatelství. Jaké 
bylo vaše první povolání?
O povolání vlastně nešlo, bylo to hledání 
příležitostí, jak se dostat k výtvarné práci. 
Ve spolupráci s architektem jsem připravoval 
pro zahraničí výstavu o Praze včetně kopií 
orloje a domovních znamení. Pak jsem zkusil 
obejít nějaká nakladatelství s kresbami, tehdy 
se tomu říkalo vědecké kresby. Zvířata, brouci, 
rostliny a tak. Jako první zabralo Státní peda-
gogické nakladatelství. A tam se docela hodila 
kombinace výtvarná výchova a pedagogika.

V domku se zimní zahradou 
u potoka ve Všenorech žije 
malíř, ilustrátor a poslední 
dobou i sochař Jan Maget. 
Jeho malířské dílo najdeme 
v mnoha učebnicích, odborných 
publikacích i v beletrii. Také 
ve Všenorech zanechal svou 
nesmazatelnou stopu.

Kdo je Jan 
Maget?
• Narodil se 3. ledna 1943 na Slovensku.

• Jeho manželkou je akademická malířka  
Eva Hašková.

• Je malíř, ilustrátor, grafik, sochař, držitel 
několika čestných uznání za ilustraci 
učebnic.

• Ilustroval například tyto knihy: Obrazy 
z novějších českých dějin, Kapesní atlas 
semen, plodů a klíčních rostlin, Praha 
známá i neznámá, učebnice Přírodopisu 
pro základní školy, Evropské stromy,  
Není římského lidu od Jarmily Loukotkové, 
Třicet let na zlatém severu autora Jana 
Eskymo Welzla a mnoho dalších.

• V roce 2003 získal cenu Nejkrásnější 
česká kniha roku v kategorii učebnic 
za Atlas biologie člověka.

• Žije ve Všenorech.



www.idobnet.cz  11  

inzerce
DOBNETROZHOVOR

Ilustroval jste mnoho knih i učebnic. Pa-
matujete si na tu první?
První byl Klíč k určování bezcévných rostlin 
hub a plísní. A pak už Přírodopis pro čtvrtou 
třídu. Později následovaly i učebnice pro vyšší 
ročníky. Ty nosily ve svých taškách celé gene-
race školáků.

To jste musel mít radost… Jak pak přišly 
další knihy?
Tehdy se ilustrovala i beletrie, takže jsem 
pracoval i pro jiná nakladatelství, byl to třeba 
Československý spisovatel, Odeon a podobně.

Od té doby jste svými obrázky ozdobil 
hodně knih. Dá se říct, které si nejvíc 
ceníte?
Hezká a velká práce byla pro nakladatelství 
Albatros. České země v době baroka a České 
země v době osvícenství. Výpravné malované 
dvojstránky velkého formátu.

Získal jste mnoho cen, mezi nimi také 
ocenění Nejkrásnější česká kniha roku 
v kategorii učebnic za Atlas biologie člově-
ka. Můžete nám popsat, jakým způsobem 
takové dílo vzniká a jak dlouho to trvá?
Jak dlouho, to už opravdu nevím. Určitě hodně 
měsíců. Na začátku je text autorů, univerzitních 
profesorů. A protože obraz je popisnější než 
dlouhý text, hodí se výtvarník s didaktickými 
schopnostmi. Konzultace s doktory byly někdy 
náročné, zvlášť když šlo o zobrazení procesů 
probíhajících v orgánech. Vděčnější byly static-
ké anatomické obrazy člověka, kostra, svaly, 

orgány. Některé z nich dodnes visí v různých 
zdravotnických zařízeních nebo dokonce zdobí 
interiéry v oblíbených českých nemocničních 
seriálech.

Na čem pracujete nyní?
V současné době dělám pro Českou poštu sé-
rii aršíků poštovních známek věnovaných cestě 
k české státnosti v letech 1914 až 1918.

V našem okolí jste mimo jiné známý svým 
dílem – právě ve Všenorech můžeme vaši 
práci vidět na několika místech, třeba 
na základní škole, na obecním úřadě nebo 
nejnověji před kostelem svatého Václava. 
Jak vznikla spolupráce s obcí?
Šestnáct let jsem byl v obecním zastupitelstvu.

A baví vás tvořit pro obec, kde žijete? Je 
to jiná práce než ostatní?
Je to práce bez nároku na honorář. Mám 
radost, když se v obci něco povede. Povedla 
se Burza, dřív nevzhledný sklad stavebního 
materiálu. Úspěšně zachraňujeme hrobku 
a teď už je jisté, že se v ní podaří restaurovat 
malby Adolfa Liebschera.

To jsou příjemné zprávy. Naposledy jste 
se podílel na obnovení sochy sv. Václava, 
která nyní stojí u všenorského kostela. 
Byla to náročná práce?
To nebyla práce, ale fandění, na tom se po-
dílela spousta lidí. Práce to byla pro sochaře 
Petra Váňu a jeho dceru, já jsem se podílel 
jen na vyhledání místa, vytvořil jsem vizualizaci 

a udělal kopii praporce. Celou akci před sebou 
hrnula paní magistra Sahánková s kulturní 
komisí. Socha svatého Václava kostelu sluší 
a sluší všenorským Mokropsům. Myslím, že by 
i inženýr Teyrovský uvítal, že přes tragický osud 
jeho koncepce parku se jedna ze soch Čeňka 
Vosmíka dostala na prestižní místo.

Máte určitě pravdu, zničení parku Teyrov-
ských je opravdu škoda a teď je aspoň 
něco zachráněno. Stojí tam ale ještě jedna 
socha, že?
Park byl budován ve dvacátých letech dvacáté-
ho století ve spolupráci s architektem Dlaba-
čem jako připomínání slavné minulosti českého 
národa. V mokropeské stráni byly rozmístěny 
sochy svatého Václava, mistra Jana Husa, J. A. 
Komenského a uprostřed ohromného schodi-
ště jezdecká socha Jana Žižky. Cestu kolem 
soch provázely mravoučné citáty slavných Če-
chů. Skoro všechno vzalo za své v neklidných 
dobách dvacátého století. Park byl rozparcelo-
ván, Komenský rozbit, kůň Žižky sice ještě stále 
nese v sedle velkého vojevůdce, ale pokud 
mu rychle nepomůžeme, celý ten majestát se 
změní v hromadu suti. Tak máme co dělat.

Můžete nám prozradit, jaké máte další 
koníčky, co rád děláte?
Vždycky jsem chtěl dělat sochy, a tak když se 
přestalo ilustrovat, začal jsem si hrát s hlínou. 
Vytvářím keramické portréty.
Přejeme, ať se vám daří!

! Lucie Hochmalová
 Petra Stehlíková
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P O Z V Á N K Y
Rockový Abraxas míří 
do Berouna
Legendární kapela Abraxas zavítá do Berouna 
ve čtvrtek 23. listopadu. Koncert bigbeatové legen-
dy začne v Kulturním domě Plzeňka v 19:30. Jako 
support kapela se představí brněnské uskupení 
Souperman. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji 
za 200 korun, na místě zaplatíte o 50 korun víc. 

Mořinou projde lampionový 
průvod
Tradiční lampionový průvod s ohňostrojem pořádá 
v neděli 5. listopadu obec Mořina a 8. skautské 
středisko Mořina. Sraz účastníků s lampiony je 
v 18 hodin u kostela sv. Stanislava v Mořině. Poté 
se všichni vydají po ztemnělé Mořině za světly až 
na místo, odkud se společně podívají na ohňostroj. 

Vojenský historik pohovoří 
o legionářích
Beseda s respektovaným vojenským historikem 
Eduardem Stehlíkem se uskuteční ve čtvrtek 
23. listopadu v Řevnicích. Koná se od 18 hodin 
v Modrém domečku. Hlavním tématem budou čeští 
legionáři za 1. světové války, především ti z našeho 
regionu.

Basta-fidli uvede pohádku 
O tureckém rybáři
Pohádku pro děti O tureckém rybáři sehraje loutko-
vo-kejklířské divadlo Basta-fidli v černošickém Club 
Kině v neděli 12. 11. od 16 hodin. Děti se mohou 
těšit na loutkovou pohádkovou komedii o Turkovi 
a jeho ženě, která chtěla víc a víc, až pro svou 
chamtivost neměla nic. 

V Černošicích se bude plesat
Tradiční Podzimní černošický ples, na němž zahraje 
skupina Gambit, se koná 11. listopadu od 19:30 
v tamním Club Kině.

Dobřichovická vinárna hostí 
koncert Jazzový chanson
Zpěvačka, kytaristka a skladatelka Milly Janatková 
vystoupí v Dobřichovicích se svým kvartetem. Kon-
cert Jazzový chanson se koná ve středu 15. listo-
padu od 19:30 ve vinárně dobřichovického zámku. 
Zazní písně z CD Mým kořenům i z autorského 
projektu Klid, prosím! Vstupenky za 150 korun 
zakoupíte v předprodeji v dobřichovickém infocentru 
nebo na místě za 200 korun.

Karlštejnský královský advent se tradičně koná 
první a poslední adventní neděli pod hradem 
Karlštejnem. Na prostranství pod lípou se během 
dvou nedělních odpolední vystřídají místní i přes-
polní umělci. V neděli 3. prosince začíná program 
ve 12:30 vystoupením country kapely Kapičky. 
K vidění budou šermířská klání v podání skupin 
Alotrium a Reginleif. Vystoupí taneční skupina 
Proměny, zahraje poberounská kapela Třehusk. 

Přibližně v 16:30 je očekáván příchod průvodu 
v čele s královnou Eliškou, poté bude rozsvícen 
vánoční strom. Program završí koncert Jany Va-
culíkové, muzikálové herečky a zpěvačky. Budete 
se také moci vydat na Karlštejnskou muzejní 
stezku a na ní navštívit expozice v karlštejnských 
muzeích vína, lehkého opevnění, uniforem, 
hodin, betlémů, voskových figurín, ale také Zoo-
domek nebo Karlštejnský mikropivovar.

Na Karlštejnský advent zavítá císařovna

Šité dekorace, háčkované výrobky,  
šperky, tašky, polštáře, sukně, ručně  
malovaný textil, domácí mýdla, léčivé  
sirupy či šamanské léčivé předměty:  
to a mnoho dalšího bude k dostání 
na třetím ročníku Tvořivého trhu.  
Koná se v sobotu 11. listopadu v Mníšku 
pod Brdy. V tamním kulturním středisku 
V Lipkách potrvá od 8 do 15 hodin.  
Pokud máte zájem se zúčastnit jako 
prodejci a jste z Mníšku či blízkého okolí, 
pište na e-mail bartunkova@ibart.cz. 

Sváteční den 17. listopadu si 
můžete zpestřit návštěvou diva-
delního představení Dobřichovické 
divadelní společnosti. V řevnickém 
kině uvede komedii Peklo v hotelu 
Westminster. Představení začíná 
v 19 hodin. Komedie britského 
mistra frašky Raye Cooneyho 
o komplikacích při záletech člena 
vlády v jednom londýnském ho-
telu byla uvedena v rámci letních 
Dobřichovických divadelních 
slavností a rozhodně nenechala 
nikoho chladným. Pod režijním 
vedením principála Petra Říhy hrají 
Jiří Šafránek, Hedvika Hájková, 
Jan Seidl, Petr Říha, Alena Říhová, 
Petr Bendl, Jana Kroupová, Jitka 
Vosková nebo Kateřina Filla Věneč-
ková, Stáňa Čížková. Vstupenky 
pořídíte za 160 korun.

Koncert charismatického australského písnič-
káře Gwyna Ashtona se koná v černošickém 
Club Kině ve čtvrtek 9. listopadu od 20 hodin. 
Ashton ve svém blues kombinuje mnoho vlivů. 
Vystřídá různé typy kytar, posluchače si pod-
maní i foukací harmonikou, zkresleným zpěvem 
nebo basovým bubnem. Do vystoupení zařadí 
kromě nejlepších skladeb legendárních blues-
manů i své vlastní, neméně sugestivní písně, 
v nichž komentuje svět kolem sebe. Chraplavý 
hlas, rockové cítění a neutuchající energie jsou 
tou nejlepší pozvánkou.

Charismatický australský 
písničkář komentuje svět 
kolem sebe

Na Tvořivém trhu nakoupíte 
dekorace i léčivé sirupy

Řevnické kino promění ochotníci v záletné peklo
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Vyhlášené svatomartinské posvícení v Le-
tech s bohatým programem a zabijačkovými 
pochoutkami letos připadlo přesně na svátek 
svatého Martina. Uskuteční se tedy v sobotu 
11. 11. od 14 hodin, kdy bude u kapličky 
zahájen stylový jarmark. 

Kromě zabijačkových pochoutek budou 
k dostání koláče, svatomartinské víno a další 
dobroty a dárky. Během odpoledne se před-
staví děti z místní mateřské školy a Školinky 
NONA. Staropražské kuplety nabídne tradiční 
účastník Třehusk. Přibližně ve 14:45 přijede 
svatý Martin na koni. Soutěžit v pojídání posví-
cenských koláčů budou malí i velcí. Předvedou 
se také šermíři či místní dobrovolní hasiči, kteří 
během odpoledne slavnostně pokřtí svůj nový 
vůz Liaz. Od 16 hodin bude pódium patřit 
rockové kapele Vosí hnízdo. V průběhu posví-
cení bude rovněž předána Cena Našich novin 
a Cena obce Lety. Tečkou za odpoledním 
programem se stane ohňová show a následují-
cí lampionový průvod.

Koncert nabitý energií zažili všichni, kdo přišli 
v úterý 10. října do dobřichovické zámecké 
vinárny. Kapela Jazz Elements tu svým zpěvem 
uctila Zuzanu Navarovou a zahrála i své jazzo-
vé písně.

Plná vinárna si vystoupení opravdu užila, 
velké ovace sklidila hlavně zpěvačka Barbora 

Šedivá, která je již mnoho let sólistkou Or-
chestru Karla Vlacha. „Bylo to úžasné, skvělý 
zážitek, a ta zpěvačka…!“ pochvaloval si jeden 
z návštěvníků koncertu.

Díky DOBNET.tv si muziku Jazz Elements 
můžete vychutnat obrazem i zvukem  
na webu iDOBNET.cz v rubrice Videa.

Do Letů zavítá Martin na bílém koni i Vosí hnízdo 

Na známé folkové hity jako Prodavač limonád 
nebo Hele, lidi se můžete těšit během koncertu 
Miroslava Palečka v Řevnicích v úterý 21. lis-
topadu. Na pódiu s ním tentokrát nevystoupí 
jeho dlouholetý kolega Michael Janík, ale 
písničkář Ivo Jahelka. Jejich dvojkoncert začíná 
v 19:30 v sále řevnického kina.

„Připomenu se některými staršími písněmi, 
větší prostor dostanou skladby z alba Jež-
kárny, tedy písně trojice Jaroslav Ježek, Jan 

Werich a Jiří Voskovec,“ prozradil Miroslav Pa-
leček. Album s písněmi Osvobozeného divadla 
vydal v roce 2015. Slibuje, že během večera 
v Řevnicích dojde i na žhavé novinky. „Ivo 
posluchače rozesměje svými zhudebněnými 
soudničkami a přiblíží atmosféru soudních síní 
a předsíní. Na konci pořadu si spolu možná 
i zazpíváme,“ doplňuje Paleček, který do dolní-
ho Poberouní jezdí rád již od mládí. 

Zvýhodněné vstupenky za 250 korun budou 
k dostání v předprodeji, v řevnickém knihku-
pectví a dobřichovickém informačním centru. 
Zakoupíte je rovněž na místě před koncertem 
za 280 korun. Vstupné pro děti do 12 let 
a seniory nad 60 let je 180 korun v předprodeji 
a 200 korun na místě. „Přijďte si užít příjemnou 
koncertní atmosféru a setkat se s přáteli třeba 
při skleničce dobrého vína. Koncert potrvá 
přibližně hodinu a půl,“ zve pořadatelka Lucie 
Kukulová.

Dvoustranu připravila: Pavla Nováčková

Paleček zahraje své Ježkárny, Jahelka soudničky

Jazz Elements nadchl posluchače na zámku

Adventní trhy v Dobřichovicích se usku-
teční v sobotu 2. prosince na nádvoří 
zámku. Naváže na ně vyhlášený ohňo-
stroj, který vypukne v 17:00, a Mostový 
ples. Ten bude zahájen ve 20 hodin 
ve sportovní hale Bios v areálu sokolovny. 
Vstupenky stojí 250 korun a už nyní jsou 
k dostání v předprodeji na městském 
úřadu. K tanci zahraje Taneční orchestr 
Jindřicha Váchy a skupina Jazz Elements, 
která v Dobřichovicích zazářila v říjnu, kdy 
před vyprodaným sálem zavzpomínala 
na repertoár Zuzany Navarové.

Na trhy naváže 
ohňostroj 
a Mostový ples
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Mateřská škola OTTOMÁNEK 
nabízí semináře s akreditací MŠMT pro pedagogické pracovníky

Rozvoj pohybových dovedností u dětí od 3 do 7 let – rovnovážná cvičení
pro učitelky mateřských škol, učitelky základních škol (1. a 2. tř.), vychovatelky v družině, pedagogy volného času 
 pátek 1. 12. 2017 9:00 – 13:00 h cena: 700 Kč  přihlášky e-mailem do 29. 11. v prostorách SVČ, Jitřní 2283, Černošice

 lektorky: Mgr. Nikola Ottomanská (teoretická část), Mgr. Vladimíra Ottomanská (praktická část)
 absolventi obdrží „Osvědčení o absolvování semináře“
 absolventi získají informace o psychomotorickém vývoji dětí od 3 do 7 let, odchylkách 

 od normálu, vytvoří si metodický zásobník nejrůznějších rovnovážných cvičení a her …více na www.ottomanek.cz

Rozvoj pohybových dovedností u dětí od 3 do 7 let – rovnovážná cvičení

SPECIALISTA 
na výživu zvířat

Nabízíme: Syrové i vařené 
maso, antiparazitika, kvalitní 

suchá krmiva, výživové 
doplňky a mnoho dalšího...

Otevírací doba:
Po-Pá 8:45-18:00 h., So 8:45-12:30 h.

Anežky České 1119, Dobřichovice

Petr Horčík
tel.: 776 081 648
www.dogtor.cz

CELOROČNÍ PRODEJ 
ŽIVÝCH RYB

speciální vánoční nabídka 
■ připravené již obalené ryby  

po jednotlivých porcích
■ bramborový salát

■ rybí polévka s jikrami

Restaurace
U Zlatý rybky

■ možnosti vánočních večírků
rezervace na tel.: 722 132 631

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky

KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní

příprava kol

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

ČTVRTKY

do 20:00
po-pá 8-18
čt 8-20 / so 8-12

www.kola-sport.cz

PŘESTAVBY NA 

ELEKTROKOLA
I Z VAŠEHO KOLA 

UDĚLÁME ELEKTROKOLO!

 Řevnice, Pražská 670    257 710 574

prodej vozů | autorizovaný servis

rozšířená nabídka o prodej vozů značek

DÁLE NABÍZÍME:
servis vozů všech značek  |  pneuservis  |  plnění klimatizace

STK a emise  |  VINFOTO Cebia  |  pískování skel
výměna čelních skel  |  karosářské práce
lakýrnické práce  |  čištění suchou párou

www.melekauto.cz
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Se šesti týmy vstoupil do nové florbalové 
sezony černošicko-dobřichovický klub 
SK Alien Nation. Elévy, mladší a starší 

žáky, dorostence a muže nově doplnil tým 
v juniorské kategorii.

„Mít téměř v každé kategorii vlastní tým je 
velmi dobré především pro samotné hráče. 
Když vynikají ve svých kategoriích, mohou si 
zkusit zahrát o jednu věkovou skupinu výš 
a tím získávat cenné zkušenosti,“ uvádí za klub 
Antonín Krudenc, útočník týmu mužů hrajícího 
přebor Prahy a středních Čech.

Založení juniorského družstva je jedno-
značným plusem pro celý klub. „V loňské 
sezoně nám scházelo. Jde o mezistupeň při 
přechodu do mužského florbalu. Výho-
dou je, že když je potřeba, někteří junioři 
plnohodnotně doplňují tým mužů. A z ka-
tegorie dorostenců je zase možné doplnění 

mužstva juniorů. Přímý skok z dorostenců 
do mužů je nepředstavitelný,“ zdůrazňuje 
Krudenc.

Rozšíření o další tým svědčí o tom, že florbal 
se netěší velkému zájmu jen v Praze, ale také 

v její blízkosti. Černošice a okolí nejsou výjim-
kou. „Například v kategorii elévů máme přes 
40 hráčů, a to už je opravdu slušná základna. 
Tým se každým rokem rozšiřuje a zvětšuje, což 
nás moc těší,“ dodává Krudenc.

Alieni vstoupili do nové sezony i s týmem juniorů

 Archiv klubu

Jestli je v něčem jejich opravdová síla, je 
to ustálený kolektiv. Řeč je o dobřicho-
vických volejbalistkách, které nejsou jen 

spoluhráčkami na hřišti, ale zároveň je pojí 
kamarádské, mnohdy i přátelské pouto.

„Kolektiv máme s holkami parádní, jeho 
základ se během let již ustálil. Spojují nás ode-
hrané sezony a další společné zážitky. I letošní 
posily mezi nás výborně zapadly,“ říká Petra 
Kopecká, která dobřichovický dres obléká už 
pátou sezonu.

Pozice a vztahy uvnitř týmu sama nazývá 
živými organismy. V průběhu času se totiž 
utváří a mění. „Ze spoluhráček se stávají 
kamarádky, přátelé. Dobiholky (jak si dobři-
chovické hráčky říkají – pozn. red.) nejsou jen 
parta holek na trénincích a zápasech, je toho 
mnohem víc. Navíc nejsme profesionální 
hráčky, tudíž si myslím, že přátelství v týmu je 

to nejcennější, co můžeme získat,“ zdůraz-
ňuje dobřichovické libero.

Právě kolektiv a skvělá parta v kombinaci 
s kvalitním kádrem činí z Dobřichovic tým, 
který se může pohybovat v popředí první 
ligy. „Máme slušný potenciál, který je potřeba 
správně řídit a rozvíjet,“ uvědomuje si Petra 
Kopecká.

Stejně jako její spoluhráčky má jedno velké 
přání. S Dobřichovicemi by ráda dosáhla 
na společný úspěch. „Byla by to krásná 
odměna za vložené úsilí nás hráček, reali-
začního týmu i sponzorů. Jako výkonnostní 
sportovci přirozeně toužíme po úspěchu. 
Možnost dosáhnout na stupně vítězů je urči-
tou motivací asi pro každou z nás. Ale důle-
žitější na naší úrovni je stále prožitek a radost 
ze hry, navíc v tak přátelském prostředí,“ 
dodává za tým třicetiletá volejbalistka.

 ! Petr Hašek

Stačí ve stanovených termínech dorazit 
na zimní stadion v Černošicích, kde bude 
ledová plocha vždy na celou hodinu volná 
a určená výhradně pro hraní hokeje. Mohou si 
přijít zahrát tatínkové, maminky či dědečkové 
se svými dětmi a vnoučaty od 7 do 12 let. Pro 
mladší děti není tato aktivita vhodná.

Důležitá je připravená výstroj. Kromě 
hokejky a bruslí si musí zájemci o hru donést 
také vlastní rukavice a přilbu. Děti by měly 
na led vstupovat nejlépe s hokejovou přilbou 
s ochranným košíkem, hrát se dá ale i s přilbou 
bez košíku, případně v lyžařské helmě. Cyklis-
tické helmy nejsou vhodné.

A kdy si můžete přijít na zimní stadion 
v Černošicích zahrát? Nejbližší termíny jsou 
v neděli 5. listopadu od 8 do 9 hodin, v pátek 

10. listopadu od 18:45 do 19:45 hodin, v ne-
děli 19. listopadu od 8 do 9 hodin a v pátek 
24. listopadu opět od 18:45 do 19:45 hodin. 
Jelikož se jedná o zaváděcí provoz, pro letošní 
sezonu je vstup zdarma.

„Cílem aktivity je snaha o zapojení širšího 
okruhu zájemců o hraní hokeje v období, 
kdy 'nemrzne' (odtud Rybníkový hokej). 
Doplňuje sportovní nabídku klubu pro děti, 
které již nějaký sport nebo kroužek 'dělají', 
rozvíjí jejich všestrannost. A to bez závazků 
vyplývajících z pravidelnosti, nákladnosti 
časové i finanční,“ říká Jaroslav Kahánek, 
člen výboru SK Černošice. „Zároveň nám 
leží na srdci hokej, který v současné době 
nemá na růžích ustláno. Víme, že i bez 
téhle aktivity může hokej fungovat dál, ale 
přesto cítíme, že je ten správný čas něco 
začít dělat a možná i touto cestou inspirovat 
a motivovat další kluby na okresní úrovni,“ 
dodává Kahánek.

Přijďte si zahrát hokej na zimní stadion

SK Černošice pokračuje ve snaze zapojit široký okruh zájemců o sport, nejen těch 
registrovaných. Proto přichází s akcí nazvanou Rybníkový hokej – hokej bez vel-
kých ambicí, která je určena dětem a jejich dospělému doprovodu.
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www.panskazahrada.cz

Anežky České 432, Dobřichovice
E-mail: restaurace@panskazahrada.cz
Tel.: +420 226 230 930

Rezervujte si včas termín pro váš

vánoční večírek
a Silvestrovskou oslavu
• jedinečné prostory, moderní gastronomie, profesionální ozvučení

• restaurace s kapacitou až 230 míst pro večírek (k sezení 150)

• dva salonky pro uspořádání oslavy od 10-80 osob

• ubytování v modernĚ zaŘízených pokojích 4**** hotelu

• poradíme vám s výběrem jídla, hudby a zábavy

• speciální vánoční bufety

Panská Zahrada je velmi zajímavý projekt. 
Jak dlouho vznikal?
O hotelu a restauraci se uvažovalo od samého 
počátku, kdy vznikaly první studie o využití 
celého areálu. První ekonomické propočty jsou 
z roku 2007. Naše společnost je u projektu po-
slední dva roky, investorem je společnost DOB 
Invest a. s. Stavba probíhala 13 měsíců.

Co je součástí tohoto projektu?
Panská Zahrada je kompletní čtyřhvězdičkový 
hotel, který zahrnuje 23 pokojů, restauraci 
s dvěma salonky, letní terasu, parkování a zre-
konstruované wellness. Investor vybudoval 
také hřiště na pétanque s krytým altánkem 
a zelení. Pod převisem střechy jsou po celé 
délce instalované francouzské tepelné zářiče 
na zemní plyn, které, doufáme, umožní pou-
žívat alespoň částečně terasu i v chladných 
měsících roku. 

Na co všechno se mohou zákazníci těšit, 
co pro ně připravujete?
Wellness jsme otevřeli již v září a musím říci, 
že dnes je provoz bazénu téměř stoprocent-
ně vytížený. K původním kurzům se přidaly 
i další. Zejména jsme rádi za kurzy seniorského 

plavání, na které částečně přispělo i město Do-
břichovice. Po rekonstrukci vznikl samostatný 
prostor pro saunu s odpočívárnou a vířivkou. 
Wellness si lze pronajmout i privátně a užít 
si romantický zážitek ve dvou v sauně nebo 
dětskou oslavu s využitím bazénu.

Restaurace slouží jako multifunkční pro-
stor – dá se rozdělit na části, a tak vzniknou 
dva salonky. Život restaurace a nabídka se 
budou postupně utvářet, ale již dnes víme, že 
např. pravidelně ve čtvrtek chceme nabíd-
nout raclettový bufet. Přemýšlíme také nad 
nedělním brunchem. Obecně si uvědomujeme 
naši odpovědnost vůči Dobřichovicím a okolí – 
chceme držet prapor gastronomie co nejvýše.

V hotelu máme připraveno ubytování pro pa-
desát hostů, postavili jsme také krásné svateb-
ní apartmá se soukromou terasou na střeše. 
A koketujeme s myšlenkou využít pro svatební 
obřady i ostrov pod elektrárnou na Berounce!

Jakou nabídnete v restauraci kuchyni?
Zaměření kuchyně a jídelní lístek se pilují 
více než 10 měsíců. Zčásti je naše nabídka 
jídel daná zaměřením celého hotelu,  umí-
me hovězí vývar a svíčkovou i coffeebreaky 
a business lunch pro firmy. Raritou je naše 

udírna, profesionální stroj od firmy Mauting, 
takže se část našeho lístku bude točit kolem 
uzených mas, BBQ apod. Již dnes máme 
na lístku salát z vlastní uzené vepřové panenky, 
udíme paprikovou omáčku a také vlastní sůl. 
Bohatá je i naše nabídka steaků: Rib Eye steak 
z argentinského hovězího a New York Strip 
Steak z certifikovaného USDA Prime hovězího, 
děláme si také vlastní těstoviny. K tomu samo-
zřejmě patří nabídka salátů, výborné dezerty 
a domácí pečivo. Máme denní menu, týdenní 
speciality, v letní sezoně samostatný lístek 
na letní terase… Myslím, že u nás si každý 
najde to své. A je asi naprosto zásadní říci, že 
cenově budeme také pro každého. Drtivá větši-
na jídel je v cenové hladině od 100 do 200 Kč. 

Jaká bude otevírací doba?
Předpokládaná otevírací doba je od 11 hodin 
do 23 hodin. Zpočátku pravděpodobně ale ne 
po celých sedm dní v týdnu. Po spuštění hote-
lové části provozní dobu rozšíříme a od 8 hodin 
nabídneme snídaně i pro veřejnost. V případě 
rezervací a skupinových akcí se samozřejmě 
jakkoli přizpůsobíme. Již nyní přijímáme rezerva-
ce na vánoční večírky a silvestrovskou oslavu.

Máte k dispozici parkování pro zákazníky?
Ano, samozřejmě. Pro hotel, restauraci a well-
ness je k dispozici dostatek parkovacích míst, 
pod i nad zemí.

Panská Zahrada je otevřena!
Celý poslední rok se v regionu netrpělivě čekalo na otevření 
Panské Zahrady v Dobřichovicích. Nyní už máme otevřeno!
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Výlet začíná na nádraží v Karlštejně, 
odkud vede cyklistická trasa číslo 8 219. 
Nejprve se vydejte podél trati proti 

proudu řeky směrem na Beroun, zanedlouho 
přejdete starý železniční přejezd. Zajímavý je 
tím, že má jediné mechanické závory na sou-
časném železničním koridoru. Ovládají se ze 
stavědla, které se nachází přímo u přejezdu.

Pokračovat budete přes část obce Krupná, 
v níž minete kapličku, a zanedlouho se vám 
naskytne překrásný pohled na majestátní hrad 
Karlštejn. Stoupáte stále vzhůru, až dojdete 
do vísky Korno, která vás uvítá svým Korenským 
rybníkem. Původ názvu obce stejně jako přesné 
datum jejího vzniku nejsou pro nedostatek 
písemných pramenů známy. Jedním z vysvětlení 
je, že obec mohla získat své jméno podle tvrze 
Kornhauz, která zde kdysi stála. V ní se nacháze-
la sýpka s obilím, z níž byl zásobovaný nedaleký 
hrad Karlštejn. Podle historiků je ale toto tvrzení 
nepravděpodobné, neboť tvrz s obcí by musely 
vzniknout až po založení tohoto královského hra-
du, tedy po roce 1348. V té době však již Korno 
s největší pravděpodobností existovalo.

O třech karbanících
Z Korna se vydáte po silnici vlnící se pod zdejší 
opravenou kapličkou. Tato kaple ke cti Panny 
Marie Pomocnice křesťanů, sv. mučedníků 
Jana a Pavla a svatého Vojtěcha byla po-
stavena léta Páně 1771 nákladem Matěje 
Jirase, kováře z Korna, a Pavla Kozlíka Jirase, 
zahradníka z Litně. „Posvětil ji P. Martin Salač, 
administrátor liteňský, 28. července toho roku,“ 
hlásá jeden ze tří nápisů umístěný na kapličce. 
Ke vzniku kapličky se váže pověst o třech kar-

banících, kteří prohráli své peníze v hospodě 
ve Vleních a zapřisáhli se, že už karty hrát ne-
budou. Tři stěny kaple jsou obráceny k obcím, 
odkud pocházeli: Liteň, Měňany, Korno.

Po silnici dojdete k vísce Tobolka, před kterou 
narazíte na žlutou značku, po níž se vydáte. Mi-
nete čerstvě opravenou kapličku a po několika 
stech metrech za vsí odbočíte vpravo po polní 
cestě. Po asi 2 kilometrech s krásnými výhledy 
dojdete ke Koněpruským jeskyním.

Jde o nejdelší jeskyně v Čechách, sta-
ré desítky milionů let, s unikátní výzdobou. 
V listopadu, tedy již po hlavní sezoně, jsou sice 
ještě otevřeny, ale jen v pracovní dny. Prohlídky 
začínají v 9, v 11 a ve 14 hodin. Od prosince 
jsou jeskyně pro veřejnost uzavřeny. Výjim-
kou jsou mikulášské nadílky s anděly a čerty. 
Jsou velice oblíbené, a proto je nutné si včas 
rezervovat místo. Rezervace jsou možné 
pouze telefonicky na čísle +420 730 572 485 
mezi 8:00 až 14:30. Cena vstupu je 100 Kč 
za každou osobu. Vstupy probíhají každou 
půlhodinu od 9:00 do 17:00 hodin, objednaní 
musí přesně dodržet čas. 

Pokud si počkáte, můžete se do jeskyní 
vydat na jaře. Otevřeny jsou od dubna. Každé 
poslední pondělí v měsíci – s výjimkou července 
– se v nich konají takzvané baterkové prohlídky, 
kdy je v prostorách zcela zhasnuto, takže je tam 
tma tmoucí. Správa jeskyní zapůjčí návštěvní-
kům baterky a návštěvníci, vedení průvodcem, 
si mohou „objevovat“ jeskyně. A aby nebylo vše 
jen na návštěvnících, průvodce jim ukáže i něco, 
co se běžně neukazuje, jako např. některé 
zkameněliny nebo fluoreskující opál. 

Největší skalní brána krasu
Od jeskyní pokračujete dál po žluté znač-
ce poměrně složitým terénem, který není 
vhodný pro kola ani kočárky, až dojdete 
k dalšímu zajímavému přírodnímu útvaru – 
Axamitově bráně, kdysi též nazývané Zlatá 
díra či Jeskyně ve vratech. Přírodní útvar, 
který získal jméno po lékaři a archeologovi 
Janu Axamitovi, je pozůstatkem vstupního 
portálu bývalé jeskyně, jejíž strop se v dávné 
minulosti propadl. Je to největší skalní brána 
Českého krasu. 

Až do nedalekého Havlíčkova mlýna zůsta-
nete věrni žluté značce. Pozor na příkré klesá-
ní! Dole na rozcestí se vydáte po zelené barvě, 

pokračovat budete po silnici k vodní nádrži 
Suchomasty. Obejdete ji a z protějšího břehu 
se pak od ní vydáte vzhůru směrem na Jarov. 
Kdysi to byla samostatná obec, od roku 1964 
je jednou z městských částí Berouna. Přes 
náves dojdete k hlavní silnici, po chodníku 
budete klesat k berounskému nádraží. Výlet 
můžete završit ve zdejším pivovaru nebo se 
vydat do centra do jedné z tamních restaurací. 
Budete-li si chtít dopřát vyhlášený hamburger 
v restauraci Black Dog, doporučujeme si místo 
nejprve rezervovat. ! Pavla Nováčková

Zbarveným podzimním Českým krasem se vine 
trasa pochodu, na který vás dnes zveme. Asi 
dvacetikilometrová cesta vás zavede nejen do malebné 
vísky Korno a ke Koněpruským jeskyním, ale nabídne 
i jednu netradiční podívanou. Pokud se totiž na výlet 
vydáte 25. a 26. listopadu nebo od 1. do 5. prosince, 
potkat tu můžete čerty i Mikuláše.

DOBNETTIP

Za čerty do Koněpruských jeskyní

PRAKTICKÉ INFORMACE

•  Koněpruské jeskyně: plné vstupné 130 Kč,  
senioři 65+ 90 Kč, zlevněné vstupné 70 Kč.  
Vstup zdarma pro děti do 6 let. 

•  Doba prohlídky cca 60 minut. 

•  Průměrná teplota vzduchu 10,6 °C.

• Oficiální informace o jeskyních najdete na webu 
www.caves.cz. Ostatní weby nejsou provozovány 
Správou jeskyní ČR a některé z nich poskytují 
i zavádějící až nepravdivé informace.

• Občerstvení: ve stánku u Koněpruských jeskyní 
nebo v pivovaru Berounský medvěd.
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OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31 l tel.: 257 711 071 www.olympiawellness.cz

HLEDÁME
NOVOU KREV:

● paní na úklid
● lektory skupinových lekcí – joga
Práce v příjemném kolekti vu a prostředí, zaměstnanecké výhody.

Kdy a kde 8:00 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Po VELKÝ
SÁL

Zdravotní cvičení 
MÍŠA Pilates  KLÁRA Bosu  KLÁRA AC Olympia  KATKA Kondiční tabata 

ANIČKA
Krásné tělo  

KLÁRA

Út VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink, 
TRX  RADEK

Dětský Fit Box 
kruháč  GÁBINA

Fit Box kruháč   
GÁBINA

Body Styling  
GÁBINA

St

VELKÝ
SÁL

16:30 Kurz sebeobrany 
pro děti  LUKÁŠ

Kruhový trénink  
RADEK

MALÝ
SÁL

Energy Pump  
MARUŠKA

Spinning  
LUCKA

Čt

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink, 
TRX  RADEK AC Olympia  KATKA Cvičení 50+  

KATKA
Perfektní břicho 

ANEŽKA
Kruhový trénink       

GÁBINA

MALÝ
SÁL

Redukční trénink 
pro začátečníky  

MARUŠKA

Pá VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink, 
TRX  RADEK

Kruhový trénink, 
TRX  RADEK

So VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
MARUŠKA / PETRA ZAVŘENO

Ne

VELKÝ
SÁL ZAVŘENO TRX  PETRA

MALÝ 
SÁL ZAVŘENO 18:30 Kruhový 

trénink  MARUŠKA

Tachovská

M
atějovského

Josefa K
očího

K
rslická

Radotín

Be
ro
un
ka

Výp
adová

Výpadová

Přichází čas předvánočních úklidů
Nabízíme míchání tisíce odstínů barev laků, lazur, autolaků, 
fasád, marmolit (kamínek, mozaika), průmyslových barev 
na beton (zátěžové), na ocel i pozink, dle vzorníků, to vše 
na počkání, případně do druhého dne.
• Široký výběr štětců, válečků, lepicí pásky, 

malířské fólie, úklidové a čisticí prostředky, 
čističe odpadů, bazénová chemie.

• Jednotlivé výrobky jsou od českých i zahra-
ničních výrobců.

• Pracovní a ochranné rukavice, respirátory, 
autokosmetika, lepidla a tmely.

• Železářské zboží: spojovací materiál, kování, 
kotvicí materiál, ruční nářadí, brusné a řezné 
zboží, zakrývací plachty s oky, závitové tyče, 
závitníky, vrtáky téměř do všech materiálů, 

kouřovody, řetězy, ocelová lana, lana na ple-
tení, štafle, těsnění.

• Dále zahradnické pomůcky, semena travní, 
zeleniny, okrasné rostliny, postřiky na rostliny.

• Folie: rukáv, polorukáv, šířka od 1m.

Máme ochotný, vyškolený personál, který velmi 
rád se vším poradí.

OC Nájemníkovi, s. r. o.
Výpadová 1519/12a, Radotín

Provozní doba
PO - PÁ 7:00-17:00 hod.
SO 8:00-12:00 hod.

) 736 773 276
8 najemnikovi@seznam.cz

Malířské 
a nátěrové 
hmoty, 
k namíchání 
nebo hotové
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inzerce
DOBNETPRÁVNÍ PORADNA 

Fakt si o nás myslíte, že milionové 
částky od svých klientů přechovává-
me v kanceláři v trezoru a pak pokud 

možno zpronevěříme? Nebo že kvůli osobním 
vztahům vraždíme své klienty? (A ještě to ani 
neumíme?). Nevím, který scenárista TV Nova 
měl takovou pifku na advokáty, ale odsoudil 
mě k obhajobě mého povolání dokonce v mé 
vlastní domácnosti. Asi nemám nechat dítě 
koukat na večerní seriály.

To, že advokáti mají pro společnost rohy vět-
ší než Belzebub, je historická tradice, o jejímž 
původu bychom mohli vést dlouhé diskuse, 
nic ale není dál od pravdy než to, co v poslední 
době ukazoval seriál, který jsem tu už jednou 
komentovala, a jeho nástupce. Ne, nemůžeme 
si nechat peníze, které nám svěříte, v trezoru 
(aby ho bylo možné snáz vykrást) a rozhodně 
nevraždíme své zaměstnance, klienty nebo 
klienty svých kolegů ani se nepohybujeme 
ve světě bez pravidel. Naopak.

Profese advokáta je svázána tolika pravidly, 
že si to jen málokdo umí přestavit. Základní 
zásadou, kterou se musíme řídit, je pravidlo, 
podle kterého mají zájmy klienta přednost před 
našimi vlastními zájmy. O nakládání s prostřed-
ky klienta to platí víc než dvojnásob.

Přijímám-li prostředky klienta do úschovy, 
mám řadu svazujících a omezujících povinnos-
tí, které jsou zde proto, aby klient byl co nejvíc 
chráněn a byla zachována co největší kontrola 
nad tím, co advokát s těmito prostředky smí 

a nesmí udělat. Především smíme provádět 
úschovu jen na základě písemné smlouvy s kli-
entem (nebo klientem a dalšími osobami), která 
musí být uzavřena dřív, než advokát prostředky 

přijme. Jsme omezeni množstvím peněz, které 
smíme přijmout v hotovosti, je to pouhých 
275 tisíc Kč jednorázově. Pokud již přijmeme 
hotové peníze, jsme povinni je neprodleně 
uložit na úschovní účet. Na tomto účtu smí být 
pouze prostředky jednoho klienta, úschovy 
se nesmí smísit ani s jinou úschovou, natož-
pak s našimi vlastními prostředky. Úschovní 
nebo také depozitní účet musí být označen 
jako úschovní a hlásíme jej České advokátní 
komoře spolu s oznámením o přijetí prostředků 

Fakt? do úschovy. Toto oznámení slouží ke kontrole, 
která může přijít kdykoli. Výkon advokacie je 
pojištěn, pojištěn musí být i úschovní účet. 
Je sice zřejmé, že žádná pojišťovna nepo-
jistí advokáta pro případ jeho vlastní trestné 
činnosti, ale chyby na straně advokáta nebo 
jeho zaměstnanců musí být pojištěním pokryty 
plně. Pro případ výluk z pojištění jde právě o ty 
přísné kontrolní mechanismy, které by měly 
zafungovat na ochranu klienta.

Prostředky svěřené do úschovy můžeme 
použít pouze v souladu s podmínkami, které 
jsou stanoveny v úschovní smlouvě, nejsou-li 
tyto podmínky splněny, úschova se vrací oso-
bě, která ji složila. Úschova musí být patřičně 
pojištěna atd. atd. Každé porušení těchto 
stavovskými předpisy zakotvených pravidel 
je citelně trestáno naší vlastní samosprávou. 
Představa, že bych někde přechovávala 
svazečky bankovek, které mi svěřil klient, je 
fakt sci-fi. Pokud by to advokát skutečně dělal, 
o statut advokáta by brzy přišel, a mnohem 
mnohem dřív by přišel o důvěru svých klientů. 
O tom už se scenáristé detektivek nerozepisují.

Zajímá je pouze to, co advokát udělal 
špatně nebo pro koho „špatného“ v očích 
veřejnosti pracuje. Pak se mu totiž mnohem 
snáz nasazují ďáblovy atributy. No dobře, ale 
až na Mikuláše. Teď na Haloween si raději 
narazím tu dýni.

Mgr. Petra Vrábliková, advokát
Karlštejnská 518, 252 29 Lety
www.vrablikova.cz

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č. p. 5, Řevnice 252 30
tel.: +420 222 356 296 | mobil: +420 737 258 018
e-mail: salon@klementyna.cz   www.klementyna.cz

REVITALIZAČNÍ ANTI-AGE PÉČE
pro boj se stárnutím urychleným vnějšími vlivy  
a mikrozánětlivými procesy, ideální pro věk 30+

VYPLŇUJÍCÍ ANTI-AGE PÉČE
pro ochranu nosné struktury pleti a opravu známek  
stárnutí jejich ,,vyplněním“ , ideální pro věk 40+,  
pro pleť s vráskami a ztrátou tonusu

OBNOVUJÍCÍ ANTI-AGE PÉČE
pro regeneraci unavené pleti a boj proti zpomalení 
normálních funkcí pokožky a její schopnosti obnovit  
se, ideální pro věk 50+, pro suchou pleť se ztrátou  
její elasticity



20  DOBNET listopad 2017

DOBNETINZERCE

Abychom mohli vnitřně růst, musíme 
zažívat okamžiky, které se nás emočně 
dotknou. Často slýcháme, že záži-

tek nemusí být pozitivní, hlavně když bude 
silný a nezapomenutelný. My si to ve školách 
Jednoho stromu myslíme podobně, jen je pro 
nás důležité, aby ten silný prožitek byl pozitiv-
ní. Jsme si ale také vědomi, že někdy může 
být velmi subjektivní rozlišit hranici a intenzitu 
mezi pozitivním a negativním. Rituály a inici-
ační obřady k takovým zážitkům patří, a proto 
jsou nedílnou součástí výchovy a vzdělávání 
v Jednom stromě a LMŠ Na dvorečku. Jedním 
z každoročních rituálů, či chcete-li obřadů, je 
expedice předškoláků do hor, která má dětem 
v posledním roce před nástupem do školy 
zajistit prožitek osamostatnění, spolehnutí se 
na sebe a prověření jejich fyzických a psychic-

kých možností. V polovině října tak s před-
školáky ze školky Jednoho stromu i Lesní 
mateřské školy Na dvorečku pravidelně na 4 
dny odjíždíme do Krkonoš, abychom společně 
mimo jiné zdolali Sněžku. Inspirací je nám kniha 
Stoupání na horu. Může se to zdát banální, ale 
u mnohých dětí se jedná o první výjezd bez ro-
dičů, kdy se musí víc starat samy o sebe a čelit 
fyzické a potažmo i psychické zátěži. Osahávání 
vlastních limitů, odvaha i vytrvalost, vědomí 
toho, že cesta je cíl, jsou cestou k vnitřnímu 
zpevnění i růstu. Děti jsou hrdé na to, co samy 
zvládnou, byť jim je odměnou „jen“ to, že vy-
stoupaly na nejvyšší horu Česka. To je dar, který 
jim nikdo nevezme. A my rádi takové dárky 
připravujeme a předáváme. Alena Laláková

ředitelka, Jeden strom, z. ú., a LMŠ Na dvorečku
 www.jedenstrom.cz

Děti potřebují přechodové rituály

Pozvánka
Komunitní škola Jeden strom, z. ú.,
zve 14. 11. od 17:30
na besedu Představujeme školu Jeden strom 
Místo konání: Komunitní škola Jeden strom, Střední 367, Černošice 
Přijďte si poslechnout, jak to u nás ve škole chodí, co už čtvrtým rokem děláme a jak  
je nám společně s dětmi ve škole dobře. Pokud nás budete chtít informovat o tom,  
že přijdete, pište na jedenstrom@volny.cz. Není to ale nutností.
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Tajemství křížku  
ukrývají staré kroniky

„Když jsem se před mnoha lety přistěhoval 
do Dobřichovic, vrtalo mi hlavou, proč je zde 
ulice Ke Křížku, která ale k žádnému kříži ne-
vede,“ vzpomíná na počátky bádání Kratochvíl. 
Když předal svým následovníkům časově 
náročnou funkci starosty, začal se historii obce 
věnovat naplno. Zkoumal kroniky, archivy 
a hledal v nich mimo jiné i zmínku o kříži. 
„Od jednoho z pamětníků, který již nežije, jsem 
se dozvěděl, že křížek stál u ulice Ke Křížku až 
do 50. let. Pak jej snad srazil traktor při terén-
ních pracích,“ říká Kratochvíl. Jiní pamětníci 
mají za to, že padl za oběť výstavbě protipo-
vodňových hrází a vyrovnání terénu. „Nicméně 
v křoví jsou ještě patrné zbytky cihel, z nichž 
mohl být podstavec,“ míní někdejší starosta.

Křížky, kapličky, smírčí kříže jsou souhrnně 
nazývány drobnými sakrálními stavbami. Jsou 
krásné, vzbuzují úctu a pokoru. Křížky a kříže, ať 
již dřevěné, kamenné či litinové, vyrůstaly ve vol-
né krajině z mnoha důvodů. U kostelů a hřbitovů 
měly za úkol místo posvětit, případně sloužit 
k modlitbám v době, kdy je kostel uzavřen.

Další kříže vznikaly například jako připomínky 
nehody, katastrofy a současně poděkování 
za šťastný konec. Mohlo jít o mor, hlad či po-
vodeň. Používaly se také jako nástroj posvěce-
ní místa i obrana před zlými duchy a ďáblem. 
Jiné kříže okázale nechávali stavět bohatí sed-
láci či starostové vesnic. Nejčastější v české 
krajině je litinový kříž na kamenném podstavci. 
Takové se objevují od 19. století, často na mís-
tech, kde dřív stály kříže dřevěné. Mnoho 
z nich padlo za oběť komunistickému režimu 
a později vandalům a zlodějům. V posledních 
letech jsme svědky jakési renesance, křížky 
a další krajinné prvky se opravují a vracejí 
na původní místa. To je i případ Dobřichovic.

Doba i účel umístění původního křížku 
v Dobřichovicích jsou opředeny tajemstvím. 
Rozluštit by jej mohly staré kroniky, ty do roku 
1870 jsou ale psány švabachem. „Budu velmi 
rád, když se do bádání a překladu někdo 
pustí,“ přeje si Václav Kratochvíl, který sám pro 
sebe vytvořil několik vlastních teorií. „Křížek 

mohl být možná i poděkováním za radostnou 
událost narození dítěte. V dřívějších dobách 
nebyly nemocnice, a tak těhotné ženy do po-
slední chvíle pracovaly na polích. Právě tady 
mohl na svět přijít nový obyvatel našeho města 
a v dospělosti pak jako dík nechal vystavět 
křížek,“ přemýšlí nahlas Kratochvíl.

Ještě v roce 1756 měly Dobřichovice hned 
tři kříže, jak dokládá stará mapa obce, nyní 
exponát výstavy nazvané Stavební vývoj 
Dobřichovic. Jeden z nich byl umístěn na konci 
stávající ulice 5. května.

Někdejší farář Josef Hradec, sloužící v Do-
břichovicích v letech 1919 až 1933, podle 
Kratochvíla ve své kronice píše o zločinu, který 
se zde měl stát. Nic bližšího ale neuvádí, zmín-
ky o křížku nejsou ani v obecních kronikách. 
Jak říká Václav Kratochvíl, vztahuje se k němu 
i další událost, kterou si v Dobřichovicích pře-

dávají z pokolení na pokolení. „Ta se měla stát 
někdy ve 20. letech minulého století. Tehdy se 
kočí od Fürstů vracel na kozlíku kolem křížku, 
když jej zastihla bouřka a uhodil do něj blesk. 
Koňský povoz ještě dojel s mrtvým mužem 
do statku,“ popisuje Kratochvíl.

Původní křížek se nedochoval, není známá 
ani jeho podoba z fotografie či kresby. A tak 
iniciátoři jeho opětovného vysvěcení stáli před 
nelehkým úkolem, jak obstarat nový. Městu jej 
daroval místní občan Jan Abel. Křížek získal 
za kuriózních okolností za lahev becherovky 
od vonoklaských hasičů, kteří měli v plánu 
odvézt ho do sběru. Autorkou architekto-
nické podoby umístění křížku a jeho okolí je 
Ing. arch. Edita Lisecová a autorem podstavce 
akademický sochař Petr Váňa. „Křížek jsme 
nechali zrenovovat a zvolili netradiční mědě-
ný nátěr. Podstavec je z místního kamene, 
sliveneckého mramoru. Vychází ze čtyř stran, 
které se nahoře spojují,“ popsal při slavnostním 
svěcení Váňa.

! Pavla Nováčková
 Karel Ráž, Lukáš Váňa

Litinový kříž s postavou Krista nově září do dáli na křižovatce ulic 
5. května, Randova a Ke Křížku v Dobřichovicích. Slavnostně 
vysvěcen byl pod sluncem zalitou oblohou v sobotu 21. října. 
Díky iniciativě a bádání někdejšího starosty a místního historika 
Václava Kratochvíla se sem vrátil po více než 60 letech.
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PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O VEČEŘI PRO DVA

Vyluštěnou tajenku a řešení kvízu (zájemci o cenu musí vždy poslat obě odpovědi) 
zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 
252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 25. listopadu 2017.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou a správným řešením kvízu je 
voucher na večeři pro dvě osoby v hodnotě 1 500 Kč v restauraci Panská Zahrada. 
Cenu věnovala restaurace a hotel Panská Zahrada, Dobřichovice.

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji úplnou poštovní 
adresu. Děkujeme. Připravil Pavel Tichna

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 11, jinak cena propadá. Děkujeme.

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o večeři pro dvě osoby  
v hodnotě 1 500 Kč v restauraci Panská Zahrada

u PŘEVOZ PŘES ŘEKU

Na jednom břehu tři misionáři a tři kanibalové. Lodička, do které se vejdou maximálně 
dvě osoby. Jakým způsobem se všichni přepraví na druhou stranu tak, aby nikdy 
na žádném břehu nezůstala přesila kanibalů nad misionáři?

Výsledek kvízu z minulého čísla: „Je jisté, že budu utopen.“ nebo „Vy mě nesetnete ani 
neutopíte.“ Tajenka z minulého čísla: Raclette a zelenina na grilu.

Vylosovaný luštitel křížovky se správným řešením kvízu z říjnového čísla:  
Vojtěch Josef Malina, Dobřichovice
Získává voucher na večeři v hotelové restauraci pro dvě osoby v hodnotě 1 500 Kč.

obchod@panskazahrada.cz
 panská zahrada

www.panskazahrada.cz

Jaký je nejlepší steak, 
který podává restaurace 
Panská Zahrada? 
(dokončení v tajence)
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S NOBLESOU ŽÍT ZA PRAHOU

Prodej bytů
v Řevnicích
ZAHÁJEN

variabilní velkorysé byty 
1+kk – 4+kk
v centru Řevnic
25 min. do centra Prahy
osobitý architektonický 
projekt
výhodné financování, 
včetně poradenství

702 170 526, www.corsopodlipami.cz

Dokončení
zima 2018

inzerce_ruch186x130_NOVY.indd   1 20.09.17   16:35

Opel Corsa
Active / Excite 5-Dr. 1.2 16V
Bílá a modrá za 229.900 Kč, červená za 234.900 Kč

Výbava: Klimatizace, audiosystém 
CD 3.0 BT, Bluetooth handsfree, 
palubní počítač, čelní, boční a hlavové 
airbagy, dálkové ovládání centrálního 
zamykání, elektrické ovládání předních 
oken, elektricky ovládáná a vyhřívaná 
vnější zpětná zrcátka s kryty v barvě 
karoserie, tempomat, prodloužená 
záruka na 5 let.



Člověče,
připoj se!

První 3 měsíce zdarma
Rychlost až 60 Mbps.

Volejte 277 001 111
Více na www.dobnet.cz

ZA J Í CŽ E LVA P U MA S O KO L

Internet Dolní Berounky

První 3 měsíce zdarma platí pro nové přípojky. Akce trvá do 29. prosince 2017.


