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WWW.KOMINIK-KAMNAR.CZ
Revize, čištění a kontroly komínů dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Prodej a montáž komínových systémů SKORSTEN.CZ
Frézování a vložkování komínů nerezovou vložkou
Výměna starého plynového kotle na klíč za moderní kondenzační kotel
Poptávky a objednávky: cesc@iqteam.cz

Prodej a komplexní dodávka kamen a krbů na dřevo s revizí komínu
Katalog dodavatelů: www.kominy-krby-kamna.cz

721 345 346 | 246 093 633    VOLÁME ZPĚT

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

777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

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

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

PALIVOVÉ
KRBOVÉ
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

DŘEVO

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

Vše pro Vaši zahradu...
ZAHRADNICTVÍ: Ukrajinská č. e. 1528, Černošice – Dolní Mokropsy
E-mail: gardeo@gardeo.cz • www.gardeo.cz

PODZIMNÍ SORTIMENT ROSTLIN A STROMŮ 
 ROSTLINY KVETOUCÍ NA PODZIM
 jahodníky, maliníky, ostružiníky a další drobné ovoce
 cibule tulipánů, narcisů, krokusů, haycintů apod.
 keře a stromy – ovocné, jehličnaté, listnaté včetně živých plotů
 kapradiny, hosty, trvalky a bylinky vlastní výroby
 podzimní hnojiva a substráty k výsadbě a mulčování

733 587 769    PRODEJNA

Nabízíme následující služby
 podzimní údržba zahrad a jezírek
 návrhy a realizace zahrad, terénní a zemní práce
 závlahy Hunter včetně servisu
 ploty, zídky, gabiony a další drobné stavby ze dřeva a z kamene
 zimní hotel pro teplomilné rostliny

603 887 599, 602 365 175   REALIZACE A ÚDRŽBY

Po – So 9:00 – 18:00 | Ne 9:00 – 15:00
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Na svatého Václava 28. září proběhla 
v Černošicích-Mokropsech slavnost 
k zasazení Stromu republiky a odhalení 

Masarykovy věty v areálu místní školy.
Poslední pátek v září byl nabitý slav-

nostní náladou, která k základní škole 
a bezprostředně navazující sportovní hale 
Věry Čáslavské přitáhla početné publikum. 
V příjemném podzimním počasí proběhl pou-
tavý program – zazpíval například černošický 
soubor Pramínek a českou besedu zatančily 
místní seniorky neboli „věrná garda černošic-
kého Sokola“.

Památné lípy posluchačům přiblížila místní 
radní Milena Pařízková. K divákům promluvila 
také oblíbená česká herečka Vlasta Žehrová 
a pan Otakar Štanc, vážený občan Černo-
šic. Lípu vysazenou nedaleko školy darovalo 
zahradnictví Gardeo. Tabulky nesoucí její ozna-
čení vznikly u místního rytce Luďka Musila. 
Během akce stromu požehnal farář Zdeněk 
Skalický. A pevné zdraví mu mimo jiné popřála 
paní Lída Straková, doyenka místního Sokola. 
Mimochodem, velmi zajímavý kámen u Stro-
mu republiky je z růžového vápence, který byl 
zachráněn zpod krajské silnice u černošického 

nádraží a pochází z již uzavřeného lomu smě-
rem na Roblín.

Na závěr slunečného odpoledne byl odhalen 
Masarykův citát, umístěný na opěrné zdi pod 
halou Věry Čáslavské. Iniciátorem tohoto počinu 
je Petr Kubín, člen Černošické společnosti letopi-
secké, která celou akcí připomněla stoleté výročí 
naší republiky. Citát vytvořil bez nároku na hono-
rář výtvarník David Böhm. Odhalení nápisu uvedl 
starosta Černošic Filip Kořínek. Po něm následo-
vala inspirující řeč spisovatele Pavla Kosatíka, au-
tora životopisné knihy o Věře Čáslavské a již brzy 
očekávané publikace o prezidentu Osvoboditeli.

V Mokropsech vysadili lípu a odhalili citát TGM

O posledním zářijovém víkendu proběhly oslavy 160 let Kladensko-nučic-
ké dráhy a jejího dodnes zachovaného torza v podobě vlečky Mořina. 
Parní vlaky, které nadchly malé i velké výletníky, vyjely z Nučic přes Hoře-
lice a Kuchař na Mořinu. Tam všichni našli výstavu průmyslových parních 
a motorových lokomotiv a také se mohli podívat do dolu Mořinka.

Vyplněním dotazníku může 
kdokoli pomoci iniciativě Zastávky 
Černošice, Všenory, Srbsko, která 
usiluje o zachování architekto-
nicky cenných nádražních budov 
v uvedených obcích. Navíc z nich 
chce vytvořit opět živá místa, která 
budou místním lidem k užitku.

Dotazníky jsou k dispozici 
na facebookových stránkách inci-
ativy nebo na webu obce Všenory. 

Získané údaje by měly napovědět, 
jak stavby do budoucna smyslupl-
ně využít. Pomohou v rozhodování 
zastupitelům obce nebo zájem-
cům, kteří by poté objekty mohli 
využívat a nabídnout v nich služby, 
které lidem v obci chybí. Vyplněné 
dotazníky lze zanechat ve schrán-
ce na nádraží, zaslat poštou, 
doručit osobně nebo napsat na e-
-mail marek.onyx@seznam.cz.

Vlečka Mořina slavila  
výstavou a jízdou parních vlaků

 Vladimír Svejkovský

 Petra Stehlíková

Můžete pomoci, jak využít všenorské nádraží

Rekonstrukce Tyršovy ulice v Dobřichovicích pokračují. Do 13. října se 
opravuje úsek od parkoviště u vlakového nádraží k železničnímu přejez-
du do ulice Všenorské (mimo samotnou křižovatku). Uzavírka se plánuje 
částečná s provozem řízeným semafory. Parkoviště u nádraží bude 
i tehdy přístupné, ale pouze od Všenor.

Třetí etapa od Všenorské ulice k mostu (včetně) se odsunula na ob-
dobí letních prázdnin příštího roku. Dopravní opatření se budou řešit 
na jaře 2019. Budeme vás o nich včas informovat.

Tyršova ulice je ve druhé etapě oprav

Netradiční výuka čeká na žáky 
dobřichovické základní školy 
ve čtvrtek 25. října. V tento den 
se totiž společně s učiteli přene-
sou do roku 1918 a vyzkoušejí 
si, jak vypadal školní den před 
sto lety.

Unikátním projektem si připo-

menou sté výročí vzniku Česko-
slovenska. Aby se co nejvíce při-
blížili prvorepublikové atmosféře, 
mohou přijít v dobovém oblečení. 
Děti zažijí výuku některých klasic-
kých předmětů této doby, kterými 
byly např. počty, krasopis, ruční 
práce nebo vlastivěda.

Školáci se vrátí o sto let zpět

 Radek Havlíček
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Vskutku velmi povedenou mo-
nografii světoznámých českých 
výtvarníků (a manželů) Evy Haš-
kové a Jana Mageta ze Všenor 
nedávno vydalo nakladatelství 
X2015.

Čtenáři v publikaci najdou 
podstatnou část uměleckého díla 
obou autorů.

Manželé žijí ve Všenorech 
už mnoho let. Eva Hašková se 
věnuje grafické tvorbě technikou 
leptu s akvatintou. V knize jsou 
k vidění také její návrhy poštovních 
známek i návrh výroční bankovky 
pro ČNB. Jan Maget je známý 
hlavně díky portrétům a ilustracím 

a rovněž svými návrhy poštovních 
známek.

Až 55 tisíc korun na zachytávání deš-
ťové vody k zalévání zahrady mohou 
od 1. října získat domácnosti z celého 
Česka. Program Dešťovka se nově 
otevírá také těm, kteří trvale žijí v rekre-
ačních objektech.

Příspěvek na nejjednodušší systém, kdy 
nádrž zachytává srážkovou vodu jen k za-
lévání zahrady, byl doposud určen pouze 
pro domácnosti z oblastí postižených kri-
tickým nedostatkem pitné vody. Důvodem 
rozšíření je mimořádně suchý rok.

Vedle zmiňovaného příspěvku až 55 
tisíc korun program přispívá i na další 
dva systémy, díky kterým lze srážkovou 
vodou také splachovat nebo recyklovat 

odpadní vodu z domácnosti. Mohou o ně 
požádat majitelé stávajících domů i no-
vostaveb opět z celé republiky a na jejich 
zprovoznění získají až 105 tisíc korun.

„V případě rekreačních domů budou 
žadatelé předkládat jakýkoli doklad 
o tom, že budova skutečně slouží 
k trvalému bydlení. Například doklad 
o platbě za pravidelný odvoz odpadu, 
za spotřebu vody či energie. Případně 
bude možné doložit potvrzení starosty 
obce, že žadatel objekt užívá k trva-
lému bydlení. Potvrzení o trvalém by-
dlišti v tomto případě stačit nebude,“ 
upřesnil Petr Valdman, ředitel Státního 
fondu životního prostředí ČR.

„Dešťovka“ je nově i pro majitele chat

Cestování 
po Středočeském 
kraji je levnější
Skvělá zpráva pro všechny, kteří 
často nebo jen nahodile ces-
tují po našem kraji. Dalších 96 
železničních stanic a zastávek 
se 1. října zapojilo ve spolupráci 
s Českými drahami do systému 
Pražské integrované dopravy 
(PID) na železnici. Vznikla tak 
tarifní pásma 8 a 9, která sahají 
až na samotnou hranici Středo-
českého kraje. Do PID se nově 
zapojily Čáslav, Mnichovo Hradiš-
tě, Bakov nad Jizerou nebo třeba 
Bělá pod Bezdězem či Březnice 
na Příbramsku.

V praxi to znamená, že pokud 
cestující místo běžných jízdenek 
použije jízdenky PID, ušetří. A to 
nejen při pravidelném cestování, 
kde je úspora samozřejmě nej-
větší, ale také při jednotlivé jízdě. 
Příjemný je rovněž fakt, že jízdenky 
PID se kromě osobních vlaků 
využívají i v rychlících. Podrobnosti 
o cenách najdete na webu pid.cz 
v rubrice Jízdné a tarif/Příměstské 
cestování. 

inzerce

DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ 
Dobřichovice

PŘIJME
VYCHOVATELE/KU

A PSYCHOLOGA/ŽKU

Vzdělání a způsobilost dle zákona 
o pedag. prac. 563/2004 Sb.

 Výhody: Příspěvek FKSP + 40 dní 
dovolené. Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na
svpd@svpd.cz.

Bližší infor. na tel.: 257 891 066

Vyšla monografie slavných výtvarníků ze Všenor

Všenorská kaple 
znovu přivítala 
návštěvníky
Po čtyřech letech byla 15. září 
znovu otevřena kaple sv. Jana Křti-
tele ve Všenorech. Zrestaurované 
vnitřní prostory si prohlédly desítky 
návštěvníků. A výsledek opravdu 
stojí za to. Renovované jsou malby 
akademického malíře Adolfa Lieb-
schera i vitráže na oknech.

Více o tomto historickém skvos-
tu se dočtete na straně 21.

Krásné 120. výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů a zároveň 60 
let od stavby hasičské zbrojnice 
si připomněli v sobotu 15. září 
na hřišti v Drahlovicích. Program 
byl zajímavý a bohatý.

Návštěvníci soupeřili ve štafetě 
nebo v požárním útoku, děti i do-
spělí si užili i další soutěže. Během 
odpoledne bylo předáno mnoho 

ocenění a gratulací od okolních ha-
sičských sborů, včetně ocenění paní 
starostky Martiny Zálomové, která 
při soutěžích dělala také rozhodčí.

Videa a fotogalerii najdete 
na webu iDobnet.cz v rubrice 
VIDEA.

Drahlovičtí hasiči slavili 120 let

iDOBNET.cz
v rubrice Videa.

 Petra Stehlíková
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UMĚLECKÁ ŠKOLA FILMOVÁ ŘEVNICE

Vstup do zákulisí
filmové a  televizní
tvorby!
Seznam se s  prací režisérů,
kameramanů, střihačů a  zvukařů.

Staň se jimi.
Přihlas se do 12. října  
a získáš SLEVU na školní rok 2018/2019.

 Přípravka pro zájemce o  filmovou a  televizní tvorbu.

 Víkendové kurzy vedou zkušení profesionálové.

 Studium klade důraz na  praktické dovednosti.

 Příprava na  studium středních a  vysokých škol.

Podrobné informace o  škole a  studiu na  filmovaskola.cz

Od  13 let

Otevírací doba:

Po – So: 10:00 – 18:00

Adresa:

Pražská 559, Lety 252 29

tel.: 731 065 799

Siluet
OC Lety

Zveme Vás 
do nového obchodu 
se značkovou 
módou.
 
Zastoupené značky: 

Gerry Weber
Joseph Ribkoff
Campione
Navigazione
Zerres
Kenny S.
Gatta

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

plný nebo zkrácený úvazek 

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
jednosměnný provoz pondělí-pátek

plný nebo zkrácený úvazek 

SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

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

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5
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Rizika na internetu jsou totiž stejná jako 
v reálném světě, a možná i zrádněj-
ší. Nejohroženějšími skupinami jsou 

samozřejmě děti a senioři. To ale neznamená, 
že ostatní uživatelé internetu si nemusí dávat 
pozor. Prevence a vlastní úsudek jsou v této 
oblasti velmi důležité. 

V souvislosti s touto problematikou vznikl 
projekt Asociace krajů ČR s názvem Kraje pro 
bezpečný internet. Do něj se zapojil i Stře-
dočeský kraj, který například každoročně 
vyhlašuje soutěž pro školy právě na téma 
bezpečného internetu. Letos bylo z rozpočtu 
kraje vyčleněno šedesát tisíc korun pro vítězné 
školy ve čtyřech kategoriích. „Chceme školy 

motivovat k účasti, a především k aktivnímu 
přístupu v oblasti kybernetické bezpečnosti,“ 
řekl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnic-
tví Robert Bezděk. 

Jednou z vítězných škol této soutěže je 
Základní škola v Dobřichovicích, která vyhrála 
3. kategorii nad 300 žáků. 

Od roku 2017 kraje pořádají také e-lear-
ningové kurzy. Nejen pro děti a studenty, ale 
také pro rodiče, seniory, sociální pracovníky, 
učitele a policisty. V kurzech se probírají 
nejrůznější témata, například kyberšikana, 
ochrana osobních údajů a autorských práv 
nebo bezpečné používání tabletů a chytrých 
telefonů. 

Podobné kurzy nebo přednášky jsou velmi 

důležité, nejen pro naše bezpečí. V interne-
tovém prostoru se totiž musíme naučit třídit 
a rozlišovat informace. Ve virtuálním světě 
koluje mnoho polopravd, lží nebo dokonce 
poplašných a falešných zpráv, tzv. hoaxů, které 
se v případě neznalosti šíří neuvěřitelnou rych-
lostí dál. Tomu všemu pak napomáhají sociální 
sítě, například Facebook, Instagram, Twitter, 
nebo rovněž internetové seznamky, kam navíc 
dáváme mnoho soukromých informací včetně 
fotografií. 

Pohybovat se na síti je stejně nebezpečné 
jako na ulici. I proto je nutnost prevence velmi 
žádoucí. Další užitečné informace najdete 
například na webech kpbi.cz, hoax.cz nebo 
na prevencekriminality.cz.

DOBNETTÉMA

Nebezpečí hrozí  
na ulici i na internetu
STŘEDOČESKÝ KRAJ PODPORUJE PROGRAM 
KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

Život bez počítačů a internetu už si nejspíš ani neumíme představit. Virtuální svět se 
všemi jeho radostmi i nástrahami se stal samozřejmostí našich životů. Díky němu můžeme 
komunikovat s lidmi kdekoli na světě, nakupovat, bavit se nebo se učit. Na druhou stranu 
si také musíme dávat pozor na mnohá nebezpečí, která v kyberprostoru číhají.

Jak už bylo zmíněno, jednou z nejohro-
ženějších skupin jsou děti a studenti. 
I proto se školy zapojují do různých 

programů a dbají na to, aby své žáky 
seznámily s riziky a nebezpečími interneto-
vého prostředí. 

Zjišťovali jsme, co konkrétně školy z našeho 
okolí v této oblasti dělají. 

� Zapojila se někdy vaše škola 
do projektu Kraje pro bezpečný 

internet? 

�Co všechno děláte pro to, aby 
v této oblasti bylo prostředí 

ve škole bezpečné? 

�Probírají žáci v hodinách IT téma 
bezpečnosti na internetu? 

�Mají vaši žáci ve škole k dispozici 
internet, který by nebyl v rámci 

výuky? 

�Setkal/a jste se někdy ve škole 
s nějakým problémem, který se 

týkal internetu (např. kyberšikana atd.)? 

ZŠ Zadní Třebaň, Pavlína Fialová 
� a � Do zmíněného krajského projektu se 
naše škola nikdy nezapojila, neboť měla až 
do loňska pouze 1. až 4. postupný ročník. 
Do hodin jsme často zařazovali zakoupené 
výukové programy, využívali jsme počítačo-
vou učebnu i interaktivní tabule, ale až letos 
začínáme (v návaznosti na otevření pátého 
ročníku) s předmětem informatika. Bezpeč-
nost na internetu je jeho nedílnou součástí. 
� V naší ZŠ a MŠ se nacházejí děti ve věku 

od tří do jedenácti let. Stejně jako se dozví-
dají, že nesmějí s někým cizím nikam odejít, 
slyší o tom, že komunikace s neznámým 
člověkem není bezpečná a že mu nelze 
prozrazovat žádné osobní údaje. 
� Naši žáci mají internet k dispozici v po-
čítačové učebně, mohou s ním pracovat 
při výuce nebo ve školní družině. Buď vyu-
žíváme volně dostupné výukové programy, 
nebo na síti vyhledáváme informace k pro-
bíraným tématům. Naše škola na konci 

Ve školách se věnují bezpečí 
na internetu 
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Anketa
Řešíte doma bezpečnost 
internetu? Máte nějaké 
zkušenosti se svými dětmi, 
s rodiči, z okolí...? 

Petra: Známý má dceru ve 3. třídě a již musel 
přistoupit na zabezpečení tabletu, neboť se prý 
zatoulala i na hodně nevhodné stránky...

Pavla: Dneska děti neznají, co to je skákat 
gumu, panáka, hrát na schovku, jen internet. 
A už ani nemusí chodit ven. Dnes jsme 
seděli před školou, každé dítě na telefonu. 
Manžel říká, že je to z důvodu bezpečnosti. 
Myslím, že by byly dobré telefony určené 
dětem, v nichž by mohli být pouze rodiče 
a tísňová linka 158. To je bezpečnost dětí, ne 
že vyjdou ze školy, koukají jen na mobil a ani 
se nerozhlédnou, když vejdou do silnice... 

Lucie: S dcerou mluvím o nástrahách, 
které může pochopit, a vím, že do budouc-

na to bude velké téma, které chci podchytit. 
Zatím sama sleduji v článcích, jaká nebez-
pečí mohou na děti číhat, a snažím se dělat 
odpovídající osvětu. Sama za sebe vím, 
že nejpodstatnější je umět třídit informace, 
ověřovat a dělat si vlastní názor. To se týká 
i mediální gramotnosti celkově. 

Daniel: Nechali jsme dětem v noteboo-
cích nastavit kontrolu rodičů, takže se snad 
nedostanou, kam nemají. A samozřejmě jim 
neustále opakujeme, že si musí dávat pozor...

roku 2017 kompletně zmodernizovala vybavení 
počítačové učebny a nyní zakoupila pro žáky 
tablety, s nimiž velice rádi pracují (opět při 
vyučovacích hodinách nebo ve školní družině). 
� Případy kyberšikany jsme u nás (také vzhle-
dem k nízkému věku žáků) nezaznamenali. 

ZŠ Černošice, Jana Venclíčková 
� Právě se zapojujeme. Žáci budou s projektem 
seznámeni v hodinách IT, případně budou využity 
některé jeho části. Já jako metodik prevence si 
dělám kurz pro učitele. Na přednášce o kyber-
šikaně pro rodiče jsme jim ukázali a doporučili 
kurz přímo pro ně. Při poradě učitelů budou všem 
stránky představeny, aby mohli buď sami kurz ab-
solvovat, nebo využít materiály pro práci s dětmi. 
� Primární prevence ve škole je zaměřena 
i na bezpečné užívání internetu, máme desatero 
bezpečného internetu. Prevence probíhá napříč 
předměty a ročníky (včetně 1. tříd), vždy formou 
přizpůsobenou věku žáků. Pro vyšší ročníky 
pořádáme přednášky na téma kyberšikany. 
� Ano. 
� Ano, ve školní knihovně. 
� Ano, řešili jsme několik případů kyberšikany. 
Mezi nejzávažnější patřilo rozesílání nevhod-
ných fotografií (bylo řešeno Policií ČR). 

ZŠ F. J. Řezáče Liteň, Iveta Černá 
� Ano. V minulém školním roce žáci absol-
vovali seminář s tematikou kyberšikany Holky, 
kluci, pozor na kyberprostor. Cílem programu 
bylo seznámit žáky s riziky virtuální komuni-
kace a podpořit je preventivním a výchovným 
působením, aby se nestali oběťmi či pachateli 
trestné činnosti a rizikového chování. Škola 
také zdarma obdržela příručku pro žáky. 
� Jsme si vědomi všech rizik, která s sebou 
virtuální prostředí do našich životů přináší, a víme, 
že obzvlášť děti jsou zranitelnou a ohroženou sku-
pinou. Je úkolem nás všech, pedagogů i rodičů, 
děti na tato nebezpečí upozorňovat, naučit je bez-
pečně se pohybovat v kyberprostoru. A to nejen 
při výuce informatiky. Svým způsobem se to týká 
všech ostatních předmětů. V českém jazyce jde 
například o kritické čtení, dále o práci s informa-
cemi, mediální výchovu. Jsme si vědomi, že nelze 
jít cestou zákazů. Přirovnala bych to k nutnosti 
naučit se plavat. Mohu se vyhýbat hluboké vodě, 
ale vystavuji se nebezpečí, že se shodou okolností 
v hloubce octnu, a co pak? Zákazy nic neřeší, 
je třeba kvalitní výuka plaveckých dovedností, 
v našem případě v kyberprostoru. 
� Ano. V každém ročníku je tématu bezpečnosti 
na internetu věnováno několik vyučovacích hodin. 
Snažíme se žákům poskytovat aktuální informace. 
Využíváme při tom různé výukové zdroje. 

� Ne, nemají. 
� Ano, samozřejmě. Občas jsme řešili obtěžo-
vání prostřednictvím telefonu, e-mailu. Některé 
situace vyžadují náš citlivý zásah i v případech 
komunikace mezi žáky na sociálních sítích. Vět-
šinu problémů lze řešit domluvou, rozhovorem 
s dětmi a jejich zákonnými zástupci. V obtížněj-
ších případech jsme spolupracovali i s Policií ČR. 

ZŠ Řevnice, Tomáš Řezníček 
� Za dobu mého působení ve škole jsme se 
zatím do toho projektu nezapojili. Pokud se 
škola účastnila v minulosti, nepodařilo se mi 
o tom najít žádné záznamy a informace. 

� a � Během výuky IT je intenzivně zdůrazňo-
vána potřeba bezpečného chování v kyberpro-
storu s jasným označením rizik. Kromě toho je 
v rámci preventivních programů pro žáky druhého 
stupně pravidelně připravována beseda s externí-
mi odborníky na téma šikany a kyberšikany. Záro-
veň od správcovské firmy požadujeme maximální 
technické zajištění bezpečnosti školní sítě. 
� Volně přístupný internet ve škole není, free-
-wifi se ukázala jako problematická a obtížně 
kontrolovatelná. Žáky také volný přístup 
k internetu lákal k intenzivnímu navštěvování 
kyberprostoru nejen o přestávkách. Internet je 
tedy aktuálně přístupný pouze v rámci výuky 
a pod kontrolou vyučujících. 
� Ano, v minulém školním roce jsme měli jeden 
případ kyberšikany, probíhající především pro-
střednictvím mobilních zařízení. V tomto ohledu 

vnímám jako zásadní především ochotu či 
odvahu žáků svěřit se s případným problémem 
komukoli dospělému. Jsme připraveni situace 
řešit, pokud o nich budeme informováni. V této 
souvislosti také aktuálně nabízíme rodičům 
zdarma sérii tří přednášek na téma bezpečného 
pohybu v kyberprostoru se zřetelem na jejich 
schopnost mít přehled o svých dětech. 

Školy Hlásek, Markéta Bosáková 
� Ne. 
� a � Preventivní programy v rámci tříd 
i v rámci hodin IT, zapojování školní rady a spo-
lurozhodování o pravidlech s dětmi, besedy 

s odborníky na téma bezpečnosti na internetu 
a kyberšikany. 
� Ano, jednou týdně k volnému užití. 
� Ano, řešili jsme přeposílání SMS a e-mailů 
typu: Rozešli, nebo... Vytvořili jsme pro tuto 
situaci preventivní projekt, kde si děti zkoušely, 
jak na zprávy reagovat. 

ZŠ Dobřichovice, Jan Hájek 
� Každý rok. 
�  Každoročně je v první řadě probrána 
bezpečnost formou e-learningového kurzu, 
následuje kvíz a test na známky. Na serveru 
jsou filtry webu, používá se firewall, nahrávání 
audio/video záznamu je zakázané. 
� Ano. 
� Ano. 
� Ano.
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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

směnárna
bez poplatků

otevřeno:
PO – SO

9:30 – 12:00
12:30 – 18:00 hod.

pobočka: OC LETY 
u Dobřichovic

Pražská 559, Lety

 774 308 601

MĚSTO ČERNOŠICE

Černošice přijme  
na volná pracovní místa

REFERENTA odboru investic a správy majetku
REFERENTA oddělení dopravy a správy komunikací 
REFERENTA sociálně právní ochrany dětí
PERSONALISTU 

Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz,  
volná pracovní místa, nebo Mgr. Šárka Slabihoudková,
tel.: 221 982 522, e-mail: sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz

 Kondiční i zdravotní cvičení pro maminky
 Cvičení maminek s miminkami
 SM systém pro zdravá záda 
 Pilates a zdravé držení těla 
 Osobní tréninky a rehabilitace 

NOVÉ FITNESS STUDIO v Corsu Pod Lipami, Řevnice

Rozvrh a rezer vace na www.zi jemevpohybu.cz

ZAHRADNICTVÍ: Ukrajinská č. e. 1528, Černošice – Dolní Mokropsy
E-mail: gardeo@gardeo.cz • www.gardeo.cz

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY na sezónní výpomoc, 
zemní práce a těžší zahradnické práce. V případě 
spokojenosti možnost dlouhodobé spolupráce.

Kontaktní osoba: Olga Humlová    602 365 175    humlova@gardeo.cz

Vše pro Vaši zahradu...

Fyzioterapeutka z CKP 
Dobřichovice hledá bydlení 

v Dobřichovicích a okolí
(Lety, Řevnice, Všenory, Černošice atd.)

Důležitá je dostupnost vlakového 
spojení (trasa Praha-Beroun).

Chtěla bych si pronajmout pokoj 
(s možností sdílet WC, koupelnu 

a kuchyň) nebo malý byt  
(garsonka, 1+kk)

Další možností je pronájem domu pro 
několik zaměstnanců CKP Dobřichovice.

V případě zájmu mě můžete 
kontaktovat na čísle: 732 18 62 14 

nebo na e-mailu: alex.kloz@centrum.cz

AKCE 10 let prodloužená záruka zdrama na vybrané pračky, sušičky a vestavné myčky značky MIELE
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Internet už dnes používá téměř každý.  
Co by měl uživatel udělat v první řadě?
Používat internet je hodně široký pojem. Úpl-
ným začátečníkům bych rozhodně doporučil 
nějaký kurz, který je seznámí se základy. Může 
také pomoci zdatnější člen rodiny. 

Internet je součástí téměř každé domác-
nosti. Znám pár lidí, kteří moc neřeší např. 
heslo k wifi routeru, buď ho někomu dají, 
nebo ho vůbec nemají. V čem je to nebez-
pečné? Co se může stát? 
Myslím, že spousta lidí nechápe význam hesla 
jako takového. Je potřeba si uvědomit, že heslo 
slouží k tomu, aby se ke konkrétní věci, kterou 
zabezpečuje, dostal jen ten, kdo heslo zná. Stát 
se může v podstatě cokoli a výše nebezpečí je 
přímo úměrná hodnotě dat a informací za hes-
lem schovaných. Wifi router je jen jedna z mož-
ností, kde se heslo používá, a je to dnes velmi 
exponovaná věc. Bez hesla může dojít například 
k parazitování na připojení k internetu nebo k na-
padení jakéhokoli zařízení v síti uživatele, tedy 
za daným wifi routerem. Dalším faktorem je také 
jeho forma, protože snadné heslo jako např. „Pe-
picek1“ nebo „Maminka“ jsou dnešní programy 
schopné odhalit během několika minut. 

Jaká bezpečnostní opatření by lidé měli 
udělat na svých zařízeních? Stačí běžným 
uživatelům v domácnostech antivirový 
program, nebo by se měli zabezpečit víc? 
Opět velmi složitá otázka. Záleží na citlivosti 
dat, zda jde o firemní nebo domácí zařízení... 
Antivirový program je dnes naprostý základ 
a neměl by chybět v žádném zařízení, které 
pracuje s internetem. Dalším opatřením je 
vlastní účet. Zejména v rodinách, kde zařízení 
sdílí například s dětmi, je třeba mít účet s hes-
lem a pro děti vytvořit jejich samostatný účet 
a nastavit například „rodičovskou kontrolu“. 

Většina zařízení je majetkem konkrétní osoby 
a neměla by být sdílena s nikým dalším. Jeden 
kartáček na zuby také nepoužívá celá rodina. 
Zejména u telefonů a tabletů je taková ochrana 
velmi na místě. Máme v nich svá osobní data, 
která už jsou naší součástí v digitálním světě, 
a mělo by se k nim tak přistupovat. 

Co doporučujete firmám  
k zabezpečení dat (a všeho ostatního)? 
Nejdůležitější je kvalifikovaný personál v oblasti 
ICT nebo spolehlivá externí firma, která se 
o data stará. Opět záleží na citlivosti údajů. 
Obchodní aktivity bývají firmami velmi ceněné 
informace, a tak by se k nim mělo přistupovat. 
Data by se měla pravidelně zálohovat, a to 
na několika místech, nejlépe oddělených geo-
graficky. I v případě dnešních velmi populárních 
„cloudových“ služeb doporučuji vést vlastní 
zálohy dat mimo tyto servery. Citlivá obchod-
ní data nedoporučuji vůbec na tato úložiště 
dávat, i když provozovatelé slibují tu nejvyšší 
bezpečnost a dostupnost služby. Základní po-
stupy kolem antivirů a dalších bezpečnostních 
věcí platí podobně jako u domácích zařízení. 
Ve firmě se navíc řeší jiné úrovně zabezpečení 
podle zařazení, návštěvníků apod. Tam je tato 
problematika ještě složitější. 

S jakými problémy se setkáváte 
ve školách? Je v nich internet běžně 
dostupný žákům? 
Školy se z pohledu správy ICT příliš neliší. Jsou 
to vlastně také firmy, takže obecně platí stejné 
postupy. Pokud jde o žáky, bývají někdy až 
příliš horliví při práci se školními počítači nebo 
školní wifi. Ve většině škol, o které se staráme, 
mají žáci wifi k dispozici. Záleží pak na nich sa-
motných, jak se chovají. Velmi často se stane, 
že ředitel síť z nějakého důvodu zakáže. 

Častým problémem je skutečnost,  
že děti používají na internetu stránky, 

které pro ně nejsou vhodné. Jak tomu 
mohou rodiče zamezit? 
Jak už jsem zmínil výše, existuje „rodičovská 
kontrola“, kde může rodič nastavit spoustu 
věcí. Například typy stránek, které mohou 
děti navštěvovat, nebo čas strávený na in-
ternetu atd. Patří to k základnímu vybavení 
dnešních moderních operačních systémů. 
Stránky se zařazují do různých kategorií 
a podle toho se pak vybírá, co se může 
zobrazit a co naopak ne. Existují i zařízení 
(domácí brány), která nabízejí sofistikovaná 
řešení a dají se na nich nastavit pravidla pří-
stupu k síti pro konkrétní uživatele. Výrobců 
těchto zařízení je spousta a pro domácí po-
užití bývají často zdarma i od těch nejlepších 
světových hráčů v této oblasti. Je rovněž 
celá řada softwarů, které v podstatě dělají 
něco podobného, ale bývají placené. 

Jaké chyby obecně dělají lidé  
při používání internetu? 
Myslím si, že je to falešný pocit bezpečnosti 
a anonymity. Spousta lidí se domnívá, že když 
sedí doma u počítače, nikdo je nevidí a ne-
může na ně přijít. Zejména sociální sítě jsou 
velký a často podceňovaný problém. Já sám 
je nazývám infekcí doby. Nejsmutnější je, že 
lidé tráví příliš mnoho času ve virtuálním světě, 
přitom by měli víc chodit mezi lidi a do přírody. 

Máte pro čtenáře nějakou univerzální 
radu, třeba pro seniory nebo pro ty, kteří 
této oblasti vůbec nerozumějí? 
Univerzální rada asi neexistuje. Když něco 
nevím, zeptám se. Každá doba s sebou přináší 
něco nového a nikdo z nás nemůže znát 
všechno. Pro začátečníky doporučuji kurzy, 
kterých je k dispozici celá řada. Pak také pře-
mýšlet a raději dvakrát číst, než na něco kliknu 
(smích). Obecně pro vše výše zmíněné platí: 
„Myslete hlavou.“

Téma připravila: Lucie Hochmalová

Lepší je dvakrát číst, než na něco kliknete
Virtuální svět dnes funguje 
automaticky vedle světa 
reálného. To znamená, 
že bychom k němu měli 
přistupovat stejně – tedy také 
dávat pozor na nebezpečí, 
která nám přináší. Na nástrahy 
internetu a věci s ním spojené 
jsme se zeptali Bohumila 
Rumla, specialisty na správu 
IT spolku DOBNET. 
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Musel jsem se rozhodnout: 
medicína, nebo tenis

Jak dlouho jste na knize 
pracoval?
Vše jsem začal připravovat na po-
čátku roku, ale období první světové 
války se věnuji déle. Historie mě 
vždy zajímala. Obtížné bylo shánění 
informací. Naštěstí existuje spousta 
literatury, mnoho knih vyšlo právě 
letos. Fakt také je, že každá rodina 
má nějakého předka, který první 
světovou válkou prošel nebo se jej 
nějak dotkla. S jejich potomky jsem 
se setkal. Navíc již dlouho sbírám 
staré pohlednice. Jako lékaře 
na penzi mě vždy zajímaly přede-
vším polní nemocnice. 

Bylo něco, co vás při psaní 
zaujalo? 
Součástí publikace jsou záznamy 
řevnických spolků z roku 1918. 
K mému podivu s výjimkou Dělnické 
besedy Havlíček jejich kronikáři 
ani moc říjnové události nepopi-
sovali. To mě upoutalo. Většinou 
zmínili první schůzi v samostatném 
Československu. U Havlíčka jsem 
našel v pamětní knize zápis z 28. 
října 1918, kde oslavují nabytou 
svobodu.

Jak si to vysvětlujete?
Je to dáno tím, že mnoho členů 
spolků bylo na vojně. Navíc byla 
složitá doba. Na Slovensku to vřelo, 
neexistovaly státní hranice mezi 
Maďarskem a Slovenskem. Maďaři se nechtěli 
smířit s novým poválečným rozhodnutím me-
zinárodní komise o stanovení hranic a začali 
obsazovat slovenské území vojensky. Česko-
slovenská armáda dosud doma neexistovala, 
rakouská se rozpadla, legionáři byli daleko, 
a tak pomáhaly spolky. Hlavními byli sokolové, 
kterých se pro jejich odhodlanost a disciplínu 
všechny totalitní režimy bály. 

Takže se v dolním Poberouní v říjnu 1918 
neslavilo?
V Řevnicích se konaly slavnostní bohoslužby 
v kostele a o rok později velká sláva ve škole. 
Našel jsem v kronikách, že to bylo 16. září 1919. 
Poprvé na oslavě zazněly oba díly českosloven-
ské hymny. Učitelé vzpomněli zejména Komen-

O historii Řevnic a okolí toho ví Jindřich König mnoho. 
Původní profesí lékař zmapoval dějiny zdejšího 
tenisového klubu, Okrašlovacího spolku i Lesního 
divadla. Vlastní rovněž unikátní sbírku dobových 
pohlednic. Před několika týdny vyšla v pořadí jeho šestá 
kniha Rok 1918 v Řevnicích. Současně je v Modrém 
domečku k vidění i stejnojmenná výstava.

ského a mistra Jana Husa. V roce 1918 totiž 
začínal školní rok ještě za Rakouska-Uherska. 

Kromě knihy jste k výročí připravil také 
výstavu dokumentů a pohlednic, které 
jsou k vidění v Modrém domečku. Jak jste 
je získával?
Dlouhá léta sbírám dobové pohlednice. Před 
mnoha lety mě k tomu přiměl pan Štefánek, 
další řevnický občan, který měl velkou kolekci 
dobových obrázků, zejména Řevnic. Já jsem 
pojal sbírku šířeji. Jednak jsem shromažďoval 

již zmiňované vojenské polní nemoc-
nice, pohledy z dolního Poberouní, 
ale i jiné pro mě zajímavé exponáty.

Vybavíte si váš první?
Přesně nevím, ale asi nějaká pohled-
nice od rodičů. Můj dědeček byl 
totiž také ve válce. Pak přišly obráz-
ky Řevnic a okolních měst. Sbíral 
jsem pohledy ze Skalky. Když o tom 
přemýšlím, s ní jsem začínal nejdřív. 
Tehdy byl poutní areál v žalostném 
stavu a vypadalo to, že poddolova-
ná Skalka snad zcela zanikne.

Kolik pohlednic čítá vaše sbírka?
Mám je sice roztříděné, ale přesné 
číslo nemám. Bude jich kolem tisíce. 
Dnes se dají pořídit v antikvariá-
tech nebo na internetu. Já ale rád 
pohlednici vidím osobně. Navíc už 
sbírku moc nerozšiřuji. Musím teď 
vše zpracovat.

Který exponát je pro vás 
nejcennější?
Mám jednu nej pohlednici, i když 
nespadá do tématu Řevnic. Je 
z roku 1891 a je na ní obrázek 
Sněžky s vytištěným německým 
popisem a česky psaným textem 
odesílatele. 

Z mnoha set exponátů jste 
do své knihy Řevnice na starých 
pohlednicích vybral asi 130 kusů. 
Podle čeho?

Vybíral jsem ty nejzajímavější a zachovalé, 
ty nejatraktivnější jsem publikoval i s adres-
ní stranou.Také jsem se radil s pamětníky. 
Mám rovněž osobní pohlednice spisova-
tele Ignáta Herrmanna, na nichž je nejen 
jeho domek, ale u vrátek stojí i on sám. 
Hojně je při své korespondenci používal. 
Velmi povedené jsou třeba pohledy Řevnic 
od malíře Otakara Štáfla, který do Řevnic 
jezdil s manželkou na letní byt, ale koncem 
války zde žil trvale. Maloval i Dobřichovice 
a Všenory. Jeho život skončil tragicky při 
náletu spojeneckých letadel 14. února 1945 
v Praze, kam jel pro penzi.

Je neskutečné, jak data sypete z rukávu…
Zatím mi paměť ještě slouží. 

MUDr. Jindřich 
König
• Narodil se v roce 1936.

• Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství 
Univerzity Karlovy.

• Je předsedou letopisecké komise v Řevnicích.

• Je autorem knih o řevnickém tenisovém 
klubu, Okrašlovacím spolku. Podílel se 
na vydání almanachu k 750. výročí Řevnic 
i publikace ke 100. výročí Lesního divadla aj.
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OC Nájemníkovi s.r.o.
BARVY-LAKY | DROGERIE | ŽELEZÁŘSTVÍ

Namícháme tisíce
odstínů barev
� fasádní a interiérové nátěrové 

hmoty, barvy na beton i střechy, 
autolaky, lazury, štětce, válečky

� tónování a míchání všech 
druhů nátěrových hmot

Osobní přístup, proškolený personál
OC Nájemníkovi – Vaši specialisté na barvy

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
) 774 860 450, 602 266 889, 603 897 153, 8 najemnikovi@seznam.cz

ŘÍJEN
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po–pá 7–18 hod.

so 8–12 hod.
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  na rostliny

Předloni jste oslavil 80. naroze-
niny. Přesto jste stále ve skvělé 
kondici. Je to tím, že jste byl 
vášnivý sportovec?
Ano, hrál jsem hlavně tenis. Hrávala 
ho i moje maminka. Dokonce se tra-
duje, že když byla na kurtu a střídaly 
se strany, odbíhala, aby mě nakojila. 
Asi proto mám k tenisu krásný vztah. 
Před lety se mi podařilo zachránit 
i archiv řevnického tenisového klubu. 
Právě o historii řevnického tenisu jsem 
v roce 2002 napsal svou první knihu.

Zaujalo mě, že jste tenis hrál 
na vysoké úrovni. Dokonce jste 
měl za Československo hrát Ga-
leův pohár juniorů...
Byl jsem vybrán a ještě s jedním hráčem 
jsem měl hrát kvalifikaci. Dopadlo to 
ale nešťastně, protože na stejný termín 
byla vypsána zkouška z anatomie. Šel 
jsem kvůli tomu za profesorem a ten mi 
řekl: Musíte si, kolego, rozmyslet, jestli 
chcete dělat medicínu, nebo tenis. 

Nelitoval jste někdy rozhodnutí?
Hrál jsem tenis za Spartu. Přemlouvali 
mě, abych studium přerušil. Ale tehdy 
to bylo prakticky nemožné, pokud 
jsem nechtěl s medicínou skončit. 
Přesto jsem rozhodnutí nikdy nelitoval.

Stal jste se tedy lékařem…
… jako tatínek a sestra.

A také jako vaše budoucí paní.
Ano, oba jsme lékaři. Směji se, když 
vzpomínám, jak dcery byly malé, 
něco jim bylo a my jsme se s manžel-
kou nemohli dohodnout, co. Tak jsem 
říkával: Zavoláme lékaře. 

Jako lékař jste dokonce stál 
u zrodu dopingového testování. 
Je to tak?
Pracoval jsem v toxikologickém ústa-
vu a byl jsem členem první lékařské 
komise, která prováděla antidopin-
gové testy na cyklistickém Závodě 
míru. Tehdy byly všechny přístroje jen 
v Praze. Byl jsem vyslán dělat odběry 
na etapu, která končila v Liberci. Pro-
váděl jsem klinickou část, tedy odběry 
biologického materiálu od vítězů etap.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Zvažuji, že bych napsal něco  
autobiografického. Alespoň mě k tomu 
přemlouvá rodina. Něco ze studií, 
z praxe v Jablonci, kam jsem šel 
po škole na umístěnku… Tak uvidíme.

A co vaše sbírky?
Kdysi se uvažovalo o nějakém mu-
zeu. To by se mi líbilo. Ale zatím jsem 
blíž nepátral. Možná by se něco našlo 
v budově staré řevnické školy, která 
se má rekonstruovat.

! Pavla Nováčková
 Petra Stehlíková
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P O Z V Á N K Y
Sto zvířat předvede největší pecky
Kapela Sto zvířat přijíždí do Černošic se svým 
podzimním programem Elephantour 2018. V tamním 
Club Kině zahraje v pátek 12. října od 20 hodin. Pro-
gram je sestaven ze třiceti největších zvířecích pecek 
a hitovek. Posluchači se mohou těšit na své oblíbené 
songy Píseň, Poprvé, Alice se dala na pití, Podpaží, 
Nejkratší cesta, Škola a další, které jsou výběrem 
toho nejlepšího ze dvanácti zvířecích alb. Vstupenky 
v předprodeji v Club Kině jsou za 240 korun, na mís-
tě před koncertem zaplatíte o 60 korun více.

Houslové duo míří  
do karlického kostela
Houslové Duo Eco ve složení Eva a Pavla Franců  
se představí v sobotu 13. října v karlickém kostele 
sv. Martina a Prokopa. V pořadu nazvaném Roman-
tické ozvěny v melodramu bude recitovat Gabriela 
Filippi. Začátek koncertu je v 17:07, v návaznosti 
na příjezd autobusu z Dobřichovic.

Žalman a spol. na zámku
Koncert Žalman a spol. se koná ve čtvrtek 11. října 
v 19:30 v dobřichovickém zámku. Předprodej 
vstupenek probíhá v Infocentru.

Divadélko Elf zahraje pohádku 
Plaváček
Představení Plaváček, dramatizace klasické pohádky 
Karla Jaromíra Erbena Tři zlaté vlasy děda Vševěda, 
bude k vidění v neděli 21. října v dobřichovickém 
sále Dr. Fürsta. Představení v podání divadélka Elf je 
určeno dětem od tří let a začne v 15 hodin.

Ljuba Hermanová:
Ženská s čertem v těle
Střípky ze života a tvorby slavné české šansoniérky 
Ljuby Hermanové nabídne pořad k 105. výročí jejího 
narození Ženská s čertem v těle. Vidět ho můžete 
v neděli 21. října od 19 hodin v Club Kině Černošice. 
Autorem pořadu je Marie Procházková, režírovala ho 
Věra Herajtová. Hrají a zpívají Jana Hermachová, Jiří 
Klem a na klavír doprovází Tomáš Alferi. Vstupné činí 
150 korun, důchodci a mládež zaplatí 120 korun.

Již popáté se koná oblíbený Festival svíčko-
vé omáčky. Dobřichovice ho hostí v sobotu 
13. října a plynule naváže na poslední letošní 
farmářské trhy. Podle organizátorů změří síly 
v kulinářském umění až 16 soutěžících, kteří 
se utkají o přízeň odborné poroty i laické veřej-

nosti. V porotě letos usedne známá herečka, 
moderátorka a autorka několika kuchařek Iva 
Hüttnerová. Soutěž by měla být odstartována 
ve 14 hodin a doplní ji i hudební program. Po-
třebný degustační pásek lze od 1. října koupit 
v dobřichovické Café Galerii Bím. 

V porotě svíčkového festivalu 
zasedne Iva Hüttnerová 

Poslední výstava na Skalce představí krajinu Brd
Dvě poslední letošní výstavy na Skalce ukážou Brdy. Dvojvýstava 
nazvaná Krajinou brdskou začne v neděli 7. října v 15 hodin. O hu-
dební úvod se postará pěvkyně Lucie Soljaková, doprovázená Pe-
trem Krutským. Zatímco v klášteře budou k vidění malby a akvarely 
Renaty Kolečkářové, v kostelíku sv. Máří Magdalény představí svá 
díla řevničtí rodáci Zdeněk Valeš a Petr Váňa. Valeš vystaví fotogra-
fie zachycující Brdy a Váňa kresby. Výstava trvá do konce října.

Na Kamrlík Krosu se bude ochutnávat horské víno

Na Den stromů, který v České 
republice připadá na sobotu 
20. října, se v dobřichovickém 
parku uskuteční happening nazva-
ný Stromům aneb Radovánky pro 
stromy a lidi. „Dobřichovický park 
nabízí útočiště a bezpečnou náruč 
pro nás a naše děti, které si tam 
odmalička chodí hrát. Už dlouho 
jsem v sobě nosila myšlenku ně-
jakým způsobem jej oživit a za tu 

péči poděkovat. Proto jsme se 
s přáteli rozhodli uspořádat tuto 
akci,“ vysvětlila herečka a zpěvač-
ka Barbora Valentová. Happening 
začne ve 14 hodin. Vystoupí 
na něm kapely Kafka, ŽenaBand 
a Bára Valentová. Zazpívat či 
zarecitovat o stromech na mik-
rofon bude moci každý příchozí 
odvážlivec. K dispozici budou také 
tvořivé dílny pro děti i dospělé. 

Na happeningu v parku poděkují stromům

Fotbalové monodrama s humorem a nadsázkou
Máte rádi fotbal? Pak si nenechte ujít monodrama 
Sudí, které vypráví zejména o fotbale, ale nejen 
o něm. Mezinárodní fotbalový rozhodčí v podání 
herce Ladislava Hampla popisuje s humorem a nad-
sázkou svůj život spojený s nejsledovanější hrou 
na světě. Představení uvidíte v neděli 14. října od 19 
hodin ve Společenském domě v Zadní Třebani. 
Vstupné je 200 korun, rezervace a prodej vstupenek 
probíhá na e-mailu jirkapetris@seznam.cz.

O tom, že víno a sport jdou dohromady, se pře-
svědčí účastníci prvního ročníku vinného Kamrlík 
Krosu. Pořádá ho dobřichovický bar Kamrlík  
27. října a závodníky zavede do přírody v okolí 
Dobřichovic. Trasa dlouhá přibližně 12 kilometrů 

má mírné až střední převýšení. Na kontrolních 
stanovištích bude kromě iontových nápojů i dobro-
volná ochutnávka horských vín. Zájemci se mohou 
přihlásit na e-mailu bar@vinnykamrlik.cz. Akce 
startuje v 10 hodin přímo před vinným Kamrlíkem.

 Agentura Gei-Ša

 Dáša Borovská
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V Zadní Třebani vypukne 
svatohavelské posvícení

Tradiční svatohavelské posvícení oslaví velkolepě 
v Zadní Třebani. Začnou v sobotu 13. října ve 14 
hodin na tamní návsi. K tanci i poslechu zahraje 
kapela Třehusk, Třebasbor, vystoupí také děti 
z místní školy a školky. Připraveno bude dlabání 
dýní a podzimní tvoření, na ostrově projížď-
ky na koních. Součástí oslav je i kuchařská 
soutěž Balíčkova vařečka, věnovaná zesnulému 
starostovi Stanislavu Balíčkovi. Téma pro letošní 
ročník je Česká (Staročeská) kuchyně. Pokrmy 
zhodnotí porota i příchozí hosté. Soutěžící se 
mohou přihlásit na e-mailu pet.frydlova@seznam.
cz. Vítěz obdrží putovní pohár. Do soutěže lze 
přinést i posvícenský koláč. Od 20 hodin se koná 
posvícenská tancovačka v rytmu kapely Šarm 
ve Společenském domě. Dobrovolné příspěvky 
a výtěžek z akce půjdou na stavbu venkovní 
učebny v zadotřebaňské malotřídce.

Dvoustranu připravila: Pavla Nováčková
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Koncertem století nazvaly Černošice vystoupe-
ní Hudby Hradní stráže a Policie ČR. V rámci 
oslav se uskuteční již v neděli 14. října od 19 
hodin v hale Věry Čáslavské, vstup je volný. 
„Taková kapela v Černošicích ještě nehrála 
a v nejbližší době asi hrát ani nebude,“ láká 
na jedinečnou událost Pavel Blaženín z čer-
nošického odboru kultury. Během programu, 
kterým provede redaktor Českého rozhlasu Jiří 
Holoubek, zaznějí populární melodie v podání 
Gabriely Urbánkové a Františka Zahradníčka, 
sólistů Národního divadla. Celý soubor řídí 
šéfdirigent Václav Blahunek.

Oblíbené písně našeho prvního prezidenta  
T. G. Masaryka Ach, synku, synku a Teče voda, 
teče přednese ve svém speciálním pořadu 
věnovaném 100. výročí vzniku Československa 
kytarový virtuos Štěpán Rak. Pořad nazvaný 
Domov můj, kterým Rak navíc oslaví 30 let 

spolupráce s Alfredem Strejčkem, se koná 
v úterý 23. října od 19:30 v dobřichovickém 
zámku. Posluchači jistě ocení i výběr z písní 
Karla Hašlera, například Po starých zámeckých 
schodech, Pětatřicátníci, Vltavo, Vltavo, nebo 
skladbu Vesničko maličká v údolí šumavském, 
kterou se Štěpán Rak naučil v roce 1992 
od našich krajanů v Austrálii. Na závěr koncertu 
uslyšíte slovenskou lidovou píseň Ej, okolo Le-
voči a původní československou státní hymnu.

Město Dobřichovice spolu se členy Dobři-
chovické divadelní společnosti a dalších spolků 
přichystalo oslavy přímo na neděli 28. října. 
Vše začne za doprovodu kapely Motovidlo 
na dobřichovickém nádraží, kam ve 13:45 
přijede historický parní vlak s prezidentem 
Masarykem a jeho doprovodem. Průvod herců 
v dobových kostýmech a dalších přítomných 
vyjde od nádraží přes lávku ulicí 5. května 

do dobřichovického parku, kde vystoupí kromě 
herců DDS i žáci ZUŠ Dobřichovice, Taneční 
studio Dobřichovice, dětský divadelní soubor 
Kukadýlko, Sokol Dobřichovice a dámská vo-
kální skupina Cabinet. Všem bude k dispozici 
občerstvení. Součástí oslav se stane zasazení 
Stromu republiky v parku.

Říjnové dny roku 1918 si mohou v sousedních 
Řevnicích připomenout na dobových fotogra-
fiích a dokumentech, které jsou až do konce 
listopadu k vidění v galerii Modrého domečku. 
V těchto kulisách se navíc na 12. října 18 hodin 
chystá Posezení nad kronikami právě na téma 
roku 1918. Hostem má být Petr Hořejš, český 
publicista, scenárista, spisovatel a také autor 
zatím čtrnácti dílů historického cyklu Toulky čes-
kou minulostí. Kromě toho je ve zdejším kostele 
svatého Mořice 21. října od 17 hodin na progra-
mu koncert Emauzského sboru a orchestru.

Poberouní slaví
100 let republiky
Ve znamení oslav stého výročí založení 
Československa se ponesou říjnové kulturní 
akce v obcích na dolním toku Berounky. 
Těšit se můžete na jízdu historického vlaku 
s prezidentem Masarykem, koncert Hudby 
Hradní stráže či sólový pořad kytarového 
virtuosa Štěpána Raka.

Po šestinásobné držitelce výročních hudebních 
cen Anděl Lence Dusilové zavítá do řevnického 
kina jazzová špička Vertigo Quintet. Kapela, která 
získala dva zlaté Anděly v kategorii jazz a blues, 
zde zahraje v neděli 21. října od 18 hodin. 

Vertigo je jedna z nejoriginálnějších česko-
-slovenských skupin. V roce 2002 ji založili 
pianista Vojtěch Procházka, saxofonista 
Marcel Bárta, kontrabasista Rastislav Uhrík 
a bubeník Daniel Šoltis. Postupně se přidali 
trumpetista Oskar Török a zpívající  
violoncellistka Dorota Barová.

Pondělí 29. října bude v řevnickém kině 
patřit skladateli, textaři, zpěvákovi, spisovateli, 
producentovi Vlastu Redlovi a jeho Tiché partě. 
Jejich koncert začíná v 19:30. Zpěvačka, 
multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů 
Radůza se do Řevnic chystá 11. listopadu.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji 
v řevnickém kině a v knihovně nebo v Infocent-
ru Dobřichovice, případně přímo u pořadatelky. 
Více informací o termínech a vstupenkách 
najdete na webu Pa-intermedia.com.

Po Dusilové zavítá do Řevnic Vertigo a Redl

Leťánek chystá nové kurzy i bazárek
Na nové kurzy zve Rodinné centrum Leťánek. Pro tento školní rok připravilo například kurz 
těhotenské jógy s certifikovanou lektorkou Martinou Chomátovou, který se koná v úterý 
od 18:30 do 19:30 v letovské knihovně. Na úterní odpoledne je vypsaná také Hravá angličtina 
pro děti od 3 do 6 let nebo doučování tohoto světového jazyka pro 1. stupeň ZŠ. Na sobotu 
13. října Leťánek chystá oblíbený dětský bazárek v sále U Kafků v Letech. Více informací je 
na webu Letanek.cz.

 Dáša Borovská

 Archiv OÚ Zadní Třebaň

 Archiv Š. Raka
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Kdy a kde 8:00 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Po VELKÝ
SÁL

Zdravotní cvičení 
MÍŠA

AC Olympia malá 
přípravka  KATKA

AC Olympia velká 
přípravka  KATKA

Krásné tělo  
KLÁRA

Út VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Junioři v posilovně 
Míra

Fit Box kruháč   
GÁBINA

Body Styling  
GÁBINA

St

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

16:15 – 17:45 Kurz sebeobrany 
pro děti  LUKÁŠ

Crossfi tová klec  
RADEK

Kruhový trénink  
RADEK

MALÝ
SÁL

Energy Pump  
MARUŠKA

Čt

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

AC Olympia malá 
přípravka  KATKA

AC Olympia velká 
přípravka  KATKA

Trampolínky 
PETRA

Kruhový trénink       
PETRA

MALÝ
SÁL

Redukční trénink 
pro začátečníky  

MARUŠKA

Pá VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink
TRX  RADEK

Jóga
Alena

So VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

Ne

VELKÝ
SÁL ZAVŘENO Fresh Workout 

Maruška
MALÝ 
SÁL ZAVŘENO Spinning Lucka

RANNÍ CROSSFITOVÉ TRÉNINKY S RADKEM: úterý a čtvrtek od 7:00 (Nutné předem telefonicky objednat.)

SQUASHOVÁ  ŠKOLIČKA PRO DĚTI S MÍROU
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 16:00 DO 17:00 Naleznete nás na   Olympia Fitness.

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31 l tel.: 257 711 071 www.olympia-wellness.cz

Pod Lipami 2, Řevnice | tel: 737 258 018

www.clementti.cz

Délka trvání ošetření: cca 75 min.

Cena ošetření: 1290 Kč

R E D U K Č N Í  T Ě L O V É 
O Š E T Ř E N Í  B I O L I N E

• Drenáž s BIOAROMA 

• Celotělový peeling 
s krystalky mořské soli

• Zahřívací koncentrát 
LIPOACTIVE

• Zábal THERMOSHAPE, 
zahřívací sopečné bahno

• Redukční krém 
LIPOSHAPE 

• Zpevňující masáž
• kola horská
• trekingová
• silniční
• dětská
• elektrokola
• koloběžky
ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)
po-pá 8-18 | so 8-18
www.kola-sport.cz

KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

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

SLEVY KOL A 
ELEKTROKOL
SLEVA NA SERVIS
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Dobřichovické volejbalistky letošní sezonu 
zahájily na tradičním volejbalovém turnaji 
v Dřevěnicích, kde se umístily na třetí pozici 

po semifinálové prohře s prvoligovým Hronovem.
Od půlky srpna pak pokračovaly kondiční 

přípravou, která se letos nuceně protáhla 
kvůli instalaci nové podlahy v domovské hale. 
Za sebou nyní mají první kolo Českého poháru, 
v němž hladce porazily druholigové týmy 
Turnova a Červeného Kostelce. V dalším kole, 
konkrétně 16. října, se proto utkají s extraligo-
vým týmem Králova Pole Brno.

Ligovou soutěž sympatické sportovkyně úspěš-
ně odstartovaly poslední zářijový víkend v Brně. 
V moravské metropoli vybojovaly pět bodů po vý-
hrách 3:1 a 3:2. O víkendu 5. a 6. října se těší 
na domácí zápas proti týmu Hradce Králové.

„Složení týmu je podobné jako loňský rok. 
Jestli si však můžeme troufnout mít stejné 
ambice na umístění, se ukáže až v průběhu 
soutěže. Těšíme se na každého, kdo přijde 
fandit nám či klukům na domácí palubovku!“ 
za TJ Sokol Dobřichovice s úsměvem všechny 
vyzývá Petra Kopecká.

Vypadá to jako překvapení, ale 
ne pro ty, kdo znají práci trenéra 
Michala Mottla a celý systém 
přípravy. Děti ze Sportclubu za-
čínají v tenisové školce, která má 
tradici v termínu i obsahu. Probíhá 
v hodinových lekcích každý pátek, 
caparti se učí základní pohybo-
vou výchovu a do ruky postupně 
dostávají raketu. „Výuka tenisu 
je dlouhodobá práce a vyžaduje 
trpělivost,“ říká trenér Mottl.

Takhle vstupovali na kurt i Petr 
Bělohlávek, Hugo Hovorka, Daniel 
Matura a Oskar Nejedlý. Dnes 
jsou z nich středočeští šampioni. 
Na jaře pětkrát suverénně vyhráli 
v základní skupině s celkovým 

skóre 51:3. Na finálovém turnaji 
ve Zdicích začátkem září jejich 
jízda pokračovala: 9:0 s Hořovi-
cemi a pak o titul 7:2 s domácí 
Lokomotivou Zdice. Tenhle zápas 
byl však napínavější, než říká 
výsledek. Řevničtí ale bravurně 
zvládali koncovky setů, takzvané 
smrťáky, kdy za stavu 9:9 rozhod-
ne o vítězi jediná výměna.

Minitenis má jiná pravidla. Děti 
hrají přes nižší síť, na menším hřiš-
ti, s měkčími míči a sety se počítají 
do deseti bodů. Zápasy mají spád 
a jsou plné zvratů.

Nyní čekají Sportclub Řevnice 
souboje o mistra republiky, kde se 
potká osm nejlepších českých týmů.

Podobně skvěle si o kategorii 
výš letos vedli tenisté Sokola 
Lety. V babytenisu (tj. do devíti 
let) byli druzí v kraji a nestačili 
jen na TK Neridé, hegemona 
středočeských soutěží. Tým pod 
vedením trenéra Pavla Václavka 
byl výborně sestaven z hráčů 
tří klubů (Martin a Filip Šebkovi, 
Roztoky; Theo Druzescu a Jakub 
Korbelář, Sokol Lety; Čeněk Šu-
páček a Tadeáš Vávra, Sportclub 
Řevnice). „Jasně se ukázalo, jak 
prospěšná je meziklubová spo-
lupráce,“ říká trenér úspěšného 
týmu Pavel Václavek. V baby-
tenisu bylo dokonce přihlášeno 
rovných 60 týmů. (šv)

Tenisu 
vládne 
mládí 
z Řevnic 
a Letů

P O Z V Á N K Y
V Dobřichovicích 
vzpomenou na sokoly
Odbor sportovní všestrannosti dobřicho-
vického Sokola pořádá Večer sokolských 
světel. Akce se koná v neděli 7. října 
od 18:15 v místním kempu. „Je poctou 
a vzpomínkou těm, kteří zaplatili nejvyšší 
cenu za to, abychom dnes mohli žít,“ uvádí 
organizátor a dodává: „Lodičky s čajovými 
svíčkami vezměte s sebou. Kdo nebude 
mít, dostane ji na místě.“ V případě velmi 
nepříznivého počasí se akce nekoná.

Za skutečnou výzvou  
ke slapské přehradě
Pokud jste běžečtí nadšenci, kteří mají rádi 
skutečné výzvy, nezapomeňte na EPO Trail-
Maniacs v pohodové dojezdové vzdálenosti 
od našeho regionu. Tento běžecký trailový 
závod v okolí slapské přehrady startuje 
20. října ráno. Trasy 61, 47 a 33 km vedou 
po cestách, necestách, skalkách a srázech 
s cílem vyhnout se co nejvíc asfaltu a nabíd-
nout to nejzajímavější z dané oblasti. Nejú-
spěšnější účastníci získají finanční odměnu 
a další hodnotné ceny. Oceněny budou 
také speciální rychlostní úseky. A hlavně si 
všichni odnesou neopakovatelný zážitek. 
Podrobnosti na webu Trailmaniacs.cz.

Nejúspěšnější 
středočeský tým 
tenisových nadějí nemá 
Kladno, Mladá Boleslav 
nebo Příbram, ale 
najdete ho úplně někde 
jinde. Ve Sportclubu 
Řevnice. Místní parta 
sedmiletých minitenistů 
vyhrála krajskou 
soutěž, byla nejlepší  
ze všech 30 
přihlášených týmů.

Dobiholky už zase řádí

 Archiv týmu

Tenisté z Řevnic. Tenisté z Letů.  Archiv

DOBNETSPORT 
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www.panskazahrada.cz www.wellnessdobrichovice.cz

nově rekonstruovaný Wellness Dobřichovice,
s bazénem, vířivkou a saunou.

Anežky České 432, Dobřichovice

• Restaurace a krbový salonek
• 4 seminární místnosti
• Vyhřívaná tří sezonní terasa
• Pivo Pilsner Urquell, domácí udírna
• Hotel 23 pokojů
• podzemní parkovište
• Svatební apartmá s vlastní
   privátní terasou na střeše
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Terčino (nebo Tereziino) údolí bývalo kdysi 
docela obyčejné místo u říčky Stropnice, 
necelý kilometr od městečka Nové Hra-

dy. Vlastně to byla bažantnice, než si hraběnka 
Terezie Buquoyová vymyslela, že tu chce 
mít přírodní park. A její manžel Jan ji v tomto 
nápadu podpořil.

Venkovní romantika
Přírodně krajinářský park má plochu skoro 
140 hektarů. V roce 1949 byl vyhlášen státní 
přírodní rezervací a od roku 1992 je to národní 
přírodní památka. Hrabě Jan Buquoy ho 
začal budovat v roce 1756 jako sentimentálně 
romantický park, čemuž odpovídaly i budo-
vy. Bohužel ne všechny se do dnešních dnů 
dochovaly. V době svého založení bylo území 
nazýváno Valloncherie.

Ve zvelebování pokračoval po hraběti jeho 
synovec Jiří August, který poté na památku své 
tety údolí pojmenoval Terčino (původně se na-
zývalo Krásné). Díky němu dnes můžeme obdi-
vovat jednu z dominant údolí – umělý vodopád. 
Měl připomínat alpskou scenerii, a aby působil 
co nejpřírodněji a divoce, August sem nechal 
navézt mnoho kamenů. Vodou ho napájí tři čtvr-
tě kilometru dlouhý náhon z říčky Stropnice.

Budovy a cizokrajné dřeviny
Kromě vodopádu stojí za pozornost některé 
budovy. Obnovené jsou Václavovy lázně, tzv. 
Lázničky. Tuto stavbu nechala vybudovat 
Terezie v tehdy módním empírovém stylu 
a pojmenovala ji po svém otci Václavu Paarovi. 
V Lázničkách je penzion s restaurací, takže po-
kud toužíte strávit na Novohradsku celý víkend, 
je to ideální výchozí místo na procházky. Dále 
tu stojí Švýcarský dům a ruiny Modrého domu, 
který dřív sloužil jako hudební salon a později 
byl upraven na letní sídlo hraběnky Terezie. 
Modrý dům ale v roce 1936 poškodily povod-
ně natolik, že od té doby zůstal zříceninou. 
K vidění je také vstupní brána, hamerský mlýn 

a spousta dřevěných můstků 
a laviček.

V parku vás potěší i několik 
rybníků (největší Gabrie-
lin) a také mnoho stromů 
a květin. Dodnes tu rostou 
cizokrajné dřeviny, například 
cypřiše. Některé byly v době 
své výsadby v Evropě velice 
vzácné. Nicméně dodnes 
už jich moc nezbylo. Bývalo 
tu také hodně květinových 
záhonů a skleník s tropickými 
rostlinami. Často vyhledáva-
ný je mohutný, 500 let starý 
dub, kterému se říká Strom 
svatebčanů. Právě pod ním si 
totiž novomanželé polibkem 
stvrzují slib věčné lásky…

Naučná stezka
Přestože se Terčino údolí během let proměnilo, 
zůstala v něm malebná zákoutí, kde si můžete 
odpočinout a načerpat energii. Pokud máte 
rádi zeleň, procházky a romantiku, je to pravé 
místo pro vás.

Jestli si návštěvu chcete opravdu užít, vy-
hraďte si na ni celý den. Terčiným údolím vede 
naučná stezka, která měří šest kilometrů a má 
dvanáct zastávek s tabulemi, z nichž se do-
zvíte vše o historii daných míst. Neměli byste 
minout ani Cuknštejn, středověkou tvrz, která 
je součástí stezky. Jde o jedno z nejzachovalej-
ších vladyckých sídel v českých zemích. Stála 
tu ještě před založením parku a z větší části 
má původní podobu. Tuto goticko-renesanční 
pevnost postavil na konci 15. století rytíř Vilém 
Pouzar z Michnic. Dnes je v soukromých 
rukou, takže prohlídky se konají jen občas 
po dohodě s majitelem.

A když už budete v těchto místech, zajděte 
si na novohradský hrad. I ten stojí za vidění, 
stejně jako údolí. Podle vlastní zkušenosti sou-
dím, že jakmile sem jednou zavítáte, budete se 
stále rádi vracet.

! Lucie Hochmalová
 Zdeněk a Jan Dvořákovi

Terčino údolí nabízí 
procházku krásnou 
přírodou
Vládu od léta už převzal 
podzim a s ním přišlo také 
chladnější počasí. Protože 
nám ale meteorologové slibují 
babí léto a teplejší slunečné 
dny, zveme vás ještě na výlet 
do přírody. Byla by totiž škoda 
nepodívat se do Terčina údolí 
v Novohradských horách. Je 
tam i v podzimním vzduchu 
moc hezky.

www.idobnet.cz 17 
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vedoucí �odejny 
HLEDÁME 

PRO PRODEJNU
Dobřichovice

Děláme život chutnější

mzda: až 33 000 Kč

Zašlete nám životopis (fotografie výhodou)
na email 

www.sklizeno.cz

veronika.bajerova@sklizeno.cz
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inzerce
DOBNETVETERINÁRNÍ PORADNA 

Nechutenství
Pokud váš pes náhle ztratí zájem o krmení, 
jistě to nebude jen tak. Pravděpodobně se 
jedná o fyzický či psychický problém. Nechu-
tenství může souviset i se změnou krmení. 
Nechce-li váš pes žrát déle než 24 hodin, je 
na místě vyhledat veterináře, a především je 
nutné všímat si dalších příznaků, jako je slinění, 
nadměrné pití, průjem, zvracení. Příčinou bývá 
také přesun do nového prostředí nebo náhlý 
hluk (například při rekonstrukci bytu či narození 
dítěte). Důvod však může být vážnější, ať už 
jde o zánět zubů či dásní, žaludku, slinivky 
nebo střev. Nechutenství je často spojeno 
s bolestivými stavy zad či kloubů.

Kulhání
Příčiny kulhání jsou různé. Některé velmi vážné, 
tedy zlomeniny, vykloubení, přetržení vazů, 

zánět kloubů. Méně závažným důvodem je 
například zatrhlý dráp nebo poraněný polštá-
řek. Kulhání může být i důsledkem chronických 
problémů, třeba artrózy, ale i nervového půvo-
du. Občas doprovází i některá vnitřní one-
mocnění jako hnisavé záněty dělohy, zvětšení 
prostaty, nádorová onemocnění, boreliózu. 

Návštěvu veterináře vyžadují veškeré výše 
popsané vážné příčiny, ovšem i ty ostatní, 
pokud kulhání přetrvává déle než týden nebo 
se objevuje opakovaně.

Výtok z pochvy
Pokud se u feny objeví výtok z pochvy mimo 
cyklus, tedy mimo hárání, je hnisavý, páchne, 

okamžitě navštivte veterináře, je totiž důvod-
né podezření, že se jedná o zánět dělohy. 
V některých případech nemusí být výtok zcela 
patrný, protože se fena sama důkladně olizuje. 
Proto i nadměrné olizování může být signá-
lem, že se něco děje. Dalšími příznaky zánětu 
dělohy jsou nadměrné pití, zvracení, nechu-
tenství, apatie. Jde o život ohrožující stav a je 
třeba ihned vyhledat veterináře. Zapáchající 
výtok u březí feny může být známkou odumře-
ní plodů v děloze a potratu. Výtok se objevuje 
i při zánětech pochvy, možný je i při infekci 
močových cest.

Změny v chování
Pokud váš pes (nebo kočka) začne být 
agresivní, nebo naopak velmi bojácný, znač-
kuje doma, vyhledává k odpočinku nezvyklá 
místa, nechce chodit na procházky, straní 
se vás či dalších členů domácnosti či na-
jednou chodí stále za vámi, jedná se možná 
pouze o reakci na změnu v prostředí, ale 
mnohdy je to známka nepohody, která 
pramení z fyzického problému. Například 
u koček při zánětu močových cest nebo 
výskytu močových kamenů dochází k často 
špatně identifikovanému „značkování“ na-
příklad postele, sedačky, někdy i bot. Kočka 
tak upozorňuje svého majitele na problém 
s močením. Proto je při takových změnách 
v chování vždy lepší navštívit veteriná-
ře. Může se skutečně jednat i o závažný 
problém, například metabolického původu 
(špatná funkce štítné žlázy).

 www.tervet.cz

Pořídit si zvíře je závažné 
rozhodnutí. Občas se totiž 
stává, že nám místo radosti 
přinese i starost, například 
když se objeví nějaká nemoc 
či zdravotní problém. V jakém 
případě je vhodné navštívit 
veterináře?

Kdy je vhodné navštívit veterináře?

na náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 604 127 824
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ

Náš nový 
e-shop je 
tu pro vás

na náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice
Tel.: 604 127 824

KNIHKUPECTVÍ

w w w . k n i h y r e v n i c e . c z
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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 č. p. 508, 252 31 Všenory

Tel.: 602 208 708 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz
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Kromě nové přípojky vody, získání grantu 
na zateplení jurt došlo k personálním změnám. 
Na pozici zástupce ředitele LMŠ se po mateř-
ské dovolené vrátila kolegyně Andrea Kořín-
ková, spoluzakladatelka organizace Jeden 
strom, z. ú., i LMŠ, dobrá duše našeho týmu 
a skvělý pedagog. Noví zájemci o docházku 
na Dvoreček se případně mohou obracet na ni. 
Nově jsme v týmu přivítali kolegu Roba Nižnika, 
kreativního pedagoga a tanečníka, který s námi 
již příležitostně spolupracoval v předchozích 
letech a vystřídal kolegu Víťu Špalka, který se 
vydal na delší pouť do zahraničí, aby rozvíjel 
své sochařské dovednosti. Kromě těchto per-
sonálních změn nastoupilo do LMŠ 15 nových 
dětí, pro něž je vstup do školky „poprvé“ a my 
se nyní snažíme, aby se pro ně školka stala 
bezpečným přístavem, kam budou rádi vplou-
vat. Je dobré nezapomínat, že děti si obvykle 
se vstupem do škol poradí dobře, pokud jim 
dá rodič důvěru a věří, že to zvládnou. Klidný 
a podporující rodič dodá dítěti větší pocit 
bezpečí než ten pochybující a vnitřně ne zcela 

přesvědčený. Tak na to zkuste v tomto pod-
zimním období, kdy pouštíte své děti do „svě-
ta“, myslet. Děkujeme.

 
Komunitní škola Jeden strom se přestěho-
vala a zve na besedu zájemce o první třídu.

Organizace Jeden strom, z. ú., zažívala 
o prázdninách mnoho změn. Jednou z nich byl 
i přesun Komunitní školy v rámci Černošic z mís-
ta na místo z kapacitních důvodů. V současné 
době do školy dochází 62 dětí z celé oblasti dol-
ního Poberouní. I v příštím školním roce budeme 
otevírat další 1. třídu pro 15 dětí. A protože 
víme, že rok je velice krátká doba, dovoluje-
me si zájemce o první třídu ve školním roce 
2019/2020 pozvat na BESEDU O ŠKOLE,  
která se uskuteční v úterý 20. listopadu 
od 17 hodin. Míst je málo a zájemců hodně. 
V rámci setkání bude možné vyplnit předběž-
nou přihlášku. Tak neváhejte!

Mgr. Alena Laláková, ředitelka  
Jeden strom, z. ú., a LMŠ Na dvorečku

Začal školní rok v LMŠ Na dvorečku!
Září je nejen bránou k podzimu, ale i do nového 
školního roku všech škol. A tak tomu bylo i v lesní 
mateřské škole Na dvorečku v Letech, kde se 
brány nového školního roku otevřely 3. září. 
Změn, které tento nový začátek provázejí, u nás 
mnoho není, a to je dobře. Některé je však třeba zmínit.

Setkání s ornitologem.  D. Tomanová

Rezervace na telefonu:  799 522 491,   Na Skalkách 557, Lety u Dobřichovic

R e s t a u r a c e  
U ZLATÝ RYBKY

znovu otevřená

U RYBKY_A5_sirka.indd   3 27.9.2018   8:38:19
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Kaple sv. Jana Křtitele stojí na zalesněném 
kopečku nad údolím Všenorského poto-
ka od roku 1890. Nejspíš by ale nestála, 

kdyby v roce 1837 nekoupil český podnikatel 
Vincenc Noltsch všenorské panství od šlech-
tických majitelů. Tento muž panství přeměnil 
v moderní velkostatek a podnítil výstavbu vil 
ve Všenorech, které se staly jednou z prvních 
vesnic, kam jezdili na víkendy bohatí Pražané.

V jeho stopách šel později také syn Jan 
Nolč, významný muž své doby, poslanec Čes-
ké strany národní a člen spolku pro zřízení Ná-
rodního divadla v Praze. Právě jeho zásluhou 
zažily Všenory v 70. letech 19. století stavební 
a společenský rozvoj. Nolč nechal v roce 1874 
postavit hotel s výletní restaurací, pojmeno-

vaný Vila Nolč, později hotel Zdeňka. O deset 
let později byla budova rozšířena o divadelní 
a taneční sál, bohatě vyzdobený štukem a mal-
bami akademického malíře Adolfa Liebschera. 

A tím se oklikou dostáváme zpět ke kaplič-
ce, v níž rovněž najdeme Liebscherovy obrazy.

Kulturní památka
Jan Nolč se kaple nedožil. Nechala ji postavit 
vdova Františka Nolčová v letech 1889–1890 
v blízkosti místa, kde dříve zřejmě stávala tvrz. 
K jejímu slavnostnímu otevření došlo 20. 11. 
1890.

Novorenesanční stavbu navrhl architekt 
Stephen Tragl, realizována byla z režného 
cihelného zdiva s břidlicovou střechou. Je 
obrácena k jihozápadu, má téměř čtvercový 
půdorys, dva páry opěráků a půlkruhovou 
apsidu. Uvnitř najdeme loď s křížovou klenbou 
a dřevěný novorománský oltář. A samozřejmě 
Liebscherovy malby. 

Obec Všenory koupila kapli na začátku toho-
to století za starosty Václava Štěcha. Svatostá-
nek byl hodně zdevastovaný, majitel ho nijak 
neudržoval a kromě počasí ho ničili také lidé, 
protože býval volně přístupný.

Kaple zdobí Všenory skoro 130 let
Ve Všenorech je mnoho zajímavých míst a staveb. Můžeme tu 
obdivovat krásné a honosné vily z poloviny 19. století, půvabný 
gloriet v lese nebo zámek. Kromě toho tu najdeme kapli  
sv. Jana Křtitele, nedávno zrestaurovanou kulturní památku.

Opravy kaple
První opravy přišly na přelomu let 2013 a 2014 
během starostování Zdeňka Seidlera. Byla 
obnovena stříška nad vchodem a restaurovány 
dveře. Rekonstrukci provedli bratři Bímové, 
Karel Boháč pak vyrobil mříž pro vchod, návrhy 
dveří, mříže a úprav oken navrhl Jan Maget. 
V roce 2014 však byla kaple v takovém stavu, 
že musela být pro veřejnost úplně uzavřena.

V uplynulých letech žádaly Všenory o několik 
dotací na obnovu kulturních památek nebo 
na restaurování nástěnných maleb v kapli. Žá-
dost úspěšně vyšla až v roce 2017, kdy obec 
získala na čtvrtý pokus dotaci od Ministerstva 
zemědělství – restaurování maleb. 

A tak se mohlo začít s vnitřní obnovou 
kaple. Restaurování maleb se ujali MgA. Ja-
kub Hamsík a MgA. Jáchym Krejča, vitráže 
opravil Pavel Lebeda. Přiznal, že ho překva-
pily: „S těmito vitrážemi jsem se na našem 
území za 45 let své praxe ještě nesetkal. Je to 
složitý kobercový ornament, takzvaný anglický 
šestihran s křížkem. Byl jsem rovněž překva-
pen stavem kovových příčníků tvořících rám 
vitráží, na němž byl pouze slabý oxid a nebyl 
zrezivělý, velice kvalitní železo. Při práci se 
zbytky vitráží jsem objevil dochovanou tabulku 
původního skla s dvěma vyrytými podpisy 
jejich zhotovitelů s letopočtem 1886.“

Restaurátor Jakub Hamsík o kapli řekl: 
„Zaujala nás svým uceleným výtvarným pojed-
náním, bohatostí šablonové výzdoby a také 
skutečností, že figury světců v závěru kaple 
jsou malovány odlišným výtvarným přístupem 
než figurální motivy v lodi kaple, vytvořené 
v omezené škále sépiové barevnosti s modrým 
nebem v pozadí. Žádné neobvyklé nebo neo-
čekávatelné problémy v kapli nenastaly.“

Všenory na kapli spolupracovaly také se 
sdružením Liebscher, jehož členy jsou potomci 
akademických malířů Karla Liebschera a Adol-
fa Liebschera. Připojili se i další zájemci o dílo 
rodiny Liebscherů. 

Kaple sv. Jana Křtitele byla po obnově 
slavnostně otevřena letos 15. září. A vypadá 
opravdu krásně. ! Lucie Hochmalová

 Petra Stehlíková, Václav Götz
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Co se každý čtvrtek  
děje v Restauraci  
Panská Zahrada?
(dokončení v tajence)

DOBNETVOLNÝ ČAS • Soutěž o ceny 
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,  
a to nejpozději do 25. října 2018. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon. Děkujeme.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou je poukaz na večeři pro dvě osoby v hodnotě 
1 500 Kč v Restauraci Panská Zahrada. Cenu věnovala Restaurace a hotel Panská Zahrada, Dobřichovice.

Vylosovanou luštitelkou křížovky ze zářijového vydání je Olga Hejduková, Svinaře. Výherkyně získává poukázku na balíček vzorků krémů 
kosmetiky Hildegard Braukmann od Kosmetického salonu Martiny Janoušové z Dobřichovic.

Tajenka z minulého čísla: ... na odstranění pigmentových skvrn.

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 10, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček

obchod@panskazahrada.cz
 panská zahrada

www.panskazahrada.cz

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o večeři pro dvě osoby  
v hodnotě 1 500 Kč v Restauraci Panská Zahrada
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Výkupní bonus
25 000 Kč

 NOVÁ ŠKODA 

FABIA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

Zobrazený vůz je ilustrativní.

Rozjeďte to s bonusem 25 tisíc Kč.
Přemýšlíte o novém autě a chcete prodat staré? Pořiďte si nový vůz ŠKODA FABIA 
a získejte bonus 25 000 Kč při výkupu Vašeho stávajícího vozu. Navíc získáte 
paket Mobilita Plus s prodlouženou zárukou na 5 let nebo 100 000 km zdarma.

Nová ŠKODA FABIA bude přesně podle vašich představ.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5 - Radotín
Tel.: 242 406 320, prodej@femat.cz
www.femat.cz
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Budete koukat ! 
Pořiďte si online DOBNET TV a sestavte si program podle svého.

Vyzkoušejte výhody internetové televize 
Základní balíček START na 14 dní zdarma

Nabídka platí pro klienty s internetovými tarify DOBNET Zajíc, Puma nebo Sokol. Nákup balíčku START je podmínkou volby dalších balíčků dokumentárních, 
filmových, sportovních, dětských a dalších programů uvedených zde nebo na www.dobnet.cz/prehled-sluzeb/televize/.

START
České a zahraniční televize 

doplněné o sportovní, hudební, 
filmové a zahraniční stanice  

včetně českých rádií. 

58 kanálů / 33 v HD

100 Kč

za měsíc vč. DPH

BASIC
Základní kanály rozšiřuje o stanice 

zaměřené na filmy, dokumenty, 
sport. Součástí balíčku je 

filmotéka. 

44 kanálů / 16 v HD

MAX
Další filmy, dokumenty, pořady 
pro děti i pro dospělé, hudba 

a sport od Discovery a mnoha 
dalších. 

61 kanálů / 23 v HD

za měsíc vč. DPH

349 Kč

za měsíc vč. DPH

399 Kč

Užijte si DOBNET TV kdekoliv a kdykoliv
S objednávkou postupujte podle návodu* nebo volejte 277 001 111.

www.dobnet.cz/prehled-sluzeb/televize/*

Internetovou DOBNET TV můžete sledovat v televizoru, na počítači, v tabletu  
i na chytrém telefonu všech operačních systémů.

Přehledný 
program

Neztrácíte čas 
hledáním svého 
pořadu

Zpětné 
sledování

V programu se 
můžete vrátit až 
o 7 dní zpět

Nahrávání 
seriálů

Celý oblíbený  
seriál si uložíte 
najednou

Pauza  
a pokračování

Zastavíte 
promítání, kdykoliv 
potřebujete

Dívejte se 
kdekoli

95% kanálů  
uvidíte kdekoli 
na území ČR

Dívejte se 
kdykoli

Nahrajete si  
až 120 hodin 
záznamu


