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Loni jste si ve vánočním čísle moh-
li přečíst srovnání české a francouzské 
kuchyně, v němž autor článku Jaromír 
Horáček, mimochodem výtečný kuchař, 
zmínil právě pečenou krůtu s kaštanovou 
nádivkou. Dali jsme na jeho doporučení.

Pokud patříte mezi experimentátory a hle-
dáte stále nové chutě a vůně, jistě vás za-
ujme vánoční zelí se skořicí a pomerančem 
nebo právě krůta s nádivkou s pečenými 
kaštany. K tomu se servírují plněné bram-
borové knedlíky a jako dezert vánoční po-
línko a vánoční bowle z ovoce, které vždy 
najdete na štědrovečerním stole – jablka, 
hroznové víno, ananas, kiwi, banány...

Protože Vánoce jsou nejen svátky klidu, 
pohody a dobrého jídla, ale také obdobím 
setkávání rodin a známých, i naše před-
vánoční vaření bylo spojeno se setkáním 
alespoň části naší redakce a jejích rodin-
ných příslušníků. Takže se nás najednou 
sešlo deset dospělých a jedenáct dětí. 

Asi to bylo maximum, kolik osob se mohlo 
do jednoho průměrného rodinného domu 
v listopadu, kdy venku nevládlo zrovna 
milé počasí a děti mohly přes den vylét-
nout na zahradu, vejít. Část z nás vařila, 
část radila, ostatní se soustředili na foce-
ní. Naším cílem bylo nafotit přípravu výše 
zmíněných lahůdek a zároveň zaměstnat 
děti při přípravě vánoční bowle a pečení 
rolády. V prvním případě jsme úspěch 
zaznamenali téměř stoprocentní,  u dětí 
jsme byli úspěšní asi tak z poloviny – prá-
ce s ovocem pro vánoční bowli je bavila 
mimořádně, roláda dopadla o poznání 
hůře. Ale druhý pokus vyšel,  už bez asis-
tence dětských ručiček.

Všechno snažení šéfkuchaře a jeho asi-
stentů fotografové zdokumentovali a vy 
se můžete nechat inspirovat. Opravdu 
doporučujeme! Příjemné svátky za ce-
lou redakci DOBNET zpravodaje přeje 
Barbora Tesařová.

Jako již tradičně přinášíme v posledním měsíci v roce téma provoněné 
skořicí a vanilkou, ale také pečenou krůtou. Sami jsme vyzkoušeli re-
cepty, které vám v tomto čísle DOBNET zpravodaje nabízíme. A určitě 
stojí za to je ochutnat!
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NABÍZÍME VÁNOČNÍ MENU – CHUTNÁ DELIKÁTNĚ!

DOBROTY NA VÁNOČNÍ STŮL

Z REGIONU
Věnujte pozornost 

zprávě o rekon-
strukci sítě DOB-
NET na technologii 
5.5G, která úspěšně 
vstoupila do závě-
rečné fáze. Co po-
krokového vám to 
přinese? Další novinky např. o vánoč-
ní a mikulášské akci čtěte na strán-
kách našeho zpravodaje a na portálu 
iDobnet.cz.

SPORT
Zima už nás pro-

následuje, tak se 
pojďme někam za-
hřát! Třeba do Zad-
ní Třebaně na ping-
-pong nebo do haly 
Bios v Dobřichovi-
cích na futsal. Nebo 

pokračujte ve cvičení na míči – ideál-
ně si srovnáte tělo.

ROZHOVOR
Pokud máte dít-

ko školou povinné 
a navštěvuje dob-
řichovickou ZŠ, jis-
tě dobře znáte její 
webové stránky. 
Za jejich obsahem 
a aktuálností stojí 
zdejší učitel informatiky a matemati-
ky Ing. Jan Syblík. O tom, jak se děti 
učí pracovat s počítači a jak i třídní 
učitelé pronikají do tajů webových 
stránek, aby více přiblížili práci ve tří-
dách, nám právě Ing. Syblík prozradil 
mnoho zajímavého.

VÝLET
Přichází adventní 

čas. Jak ho proži-
jeme, záleží jedině 
na nás. Nabízím vám 
několik možností. 
Místo v nabitém ob-
chodním centru se 
tentokrát zkuste tiše 

procházet přírodou a udělejte si zá-
roveň „procházku“ vlastní duší. 
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PALIVOVÉ DŘEVO
PALIVOVÉ DŘEVO

DŘEVĚNÉ BRIKETY
DŘEVĚNÉ BRIKETY

www.prodejpalivovehodreva.eu
www.prodejpalivovehodreva.eu
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

REKONSTRUUJEME POSLEDNÍ VYSÍLAČE. NEKON-
ČÍ VÁM SMLOUVA?

Rekonstrukce sítě DOB-
NET na technologii 5.5G 
vstoupila do závěrečné 
fáze – v posledních týd-
nech jsme novou sítí do-
kryli Karlík a severní část 
Dobřichovic a rozšířili 
jsme pokrytí v horní části 
Všenor. Dostáváme se tak 
k posledním vysílačům, 
na nichž jsme od jejich 
vybudování neprovedli 
kompletní rekonstrukci.

Přestože jde o zařízení staré jen několik let, navíc plně funkční, 
dnes už nestačí. Vzpomínáte na to, jak jsme používali internet 
před několika lety? Web byly především statické texty, poslat 
mailem více než půlmegabitovou přílohu byla ostuda a o vi-
deích jsme ani nesnili. V té době stavěl DOBNET své vysílače 
a tehdy se připojila spousta z vás, našich klientů.

Stejně jako vysílače zastarávají i přijímací zařízení. Odcházejí 
stářím, mají výpadky nebo prostě už nestačí vašim nárokům 
na připojení. Nechtěli byste se takových starostí navždy zba-
vit? Nepřejete si přestat řešit vytížení staré sítě ve špičkách?

Pojďte si pořídit nové připojení 5.5G. Za připojovací poplatek 
dostanete připojení ke špičkové síti pomocí nejmodernějšího 
zařízení, které je na trhu. Zařízení si nekupujete. Až vám do-
slouží, vyměníme vám ho za nové. Když se rozbije, bezplatně 
ho opravíme.

Zároveň chceme upozornit naše uživatele v tarifu Senior 
a v tarifu ZTP, že je do konce roku třeba obnovit smlouvu. Zále-
žitost s vámi vyřídíme na počkání v Informační kanceláři.

Jaroslav Mareš, tajemník sdružení DOBNET, o. s.

„ADOPTOVANÉ“ MAYE SE PLNÍ SEN
Stačí pouhých 16,50 koruny denně a jednomu dítěti z chu-

dé nepálské rodiny se změní život k lepšímu. Nevěříte? Dnes 
osmileté Maye, které už rok a půl dobrovolníci z Dobřichovic 
a okolí prostřednictvím občanského sdružení Lumen hradí 
školní docházku, se možná díky tomu splní její sen stát se uči-
telkou. Finančních prostředků však nikdy není dost.

Jmenuje se Bishnu Maya Sapkota, je jí osm let, vyrůstá v chu-
dé rodině v Nepálu, kde v tamní škole chodí do druhé třídy. Ma-
lou Mayu od nás sice dělí přes šest tisíc kilometrů, přesto má 
k Dobřichovicím blíž, než se na první pohled zdá.

Právě tuhle osmiletou nepálskou dívku loni v dubnu „adop-
tovalo“ občanské sdružení Lumen, které v Dobřichovicích 
vede Klub malých dětí Lumek. Šest tisíc korun, které každý rok 
do Nepálu posíláme, umožňuje Maye to, co je pro české děti 
samozřejmost – chodit do školy.

Nebýt naší podpory, Maya by dnes ve školní lavici sedět ne-
mohla. Školní docházka v Nepálu je zdarma, jenže rodiče musí 
dítěti zajistit preventivní lékařské prohlídky, pořídit školní uni-

formu, batoh, učebnice a další školní pomůcky, což vyjde roč-
ně právě na šest tisíc korun. A to je pro ně nemyslitelné.

Docházku v Nepálu navíc nikdo nekontroluje, a když mají rodi-
če volit mezi tím, jestli poslat dítě do školy, nebo na pole, kde jim 
většinou pomáhají, mají bohužel jasno. Tím spíš, když má Maya 
ještě dvě další sestry. Proto je fi nanční podpora tak důležitá.

Spousta z vás se už na pomoci pro malou Mayu podílí, rádi 
bychom však oslovili i další zájemce, kterým není osud ne-
pálských dětí lhostejný. Pokud by se nám i díky vám podařilo 
nashromáždit větší fi nanční prostředky, mohli bychom v pro-
jektu „Úsměv z Nepálu“, který organizuje občanské sdružení 
Nemasté Nepál, podpořit i další dítě.

Stačí málo a navzdory obrovské vzdálenosti můžete snadno 
obrátit život chudých nepálských dětí k lepšímu. Umožnit jim 
vzdělání, které by si jinak nemohly dovolit, znamená dát jim 
šanci na kvalitnější život a schopnost postarat se v budoucnu 
nejen o sebe, ale i o svou rodinu.

Jen pro připomenutí: Nepál patří k nejchudším zemím světa 
a chudoba v této zemi je často těžko srovnatelná i se situací 
v řadě afrických zemí, které trpí hladomorem. Téměř třetina Ne-
pálců si musí denně vystačit méně než s jedním dolarem.

Proto bychom se rádi zapojili ještě do dalšího projektu, který 
organizuje Nemasté Nepál – „Jídlo pro nepálské školáky“. Vy-
brali jsme další tři tisíce korun, za něž se pořídí jídlo pro sto dětí. 
I za tak malou částku je možné udělat radost hned celé ško-
le. Naším cílem je, aby tyto balíčky s jídlem putovaly do školy 
v městečku Darga, kam chodí „naše“ Maya. Není to však tak 
jednoduché, protože 
spousta škol není 
dostupná autem 
a jídlo se tam musí 
donést pěšky, což 
často představuje 
i dvoudenní cestu.

Adopce dětí na dál-
ku má smysl, proto-
že naše peníze jdou 
přesně ke konkrét-
nímu dítěti. Všech-
ny příspěvky jsou 
průhledně a pečlivě 
evidovány nepálskou 
organizací, s níž Ne-
masté Nepál spolu-
pracuje. Peníze se 
tedy rozhodně nikam 
nezatoulají.

Pokud vás naše 
podpora Mayi zau-
jala a chtěli byste se 
k nám připojit, jste 
srdečně vítáni. Více 
informací nalezne-
te na internetových 
stránkách www.ilu-
men.cz. Radka Alexy

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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DOBNET router 5.5G Zdroj: DOBNET, o. s.

Bishnu Maya Sapkota Zdroj: Lumen, o. s.
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MIKULÁŠSKÁ VESELICE V PIVOVARU MMX
Rodinné centrum Leťánek připravilo na neděli 4. prosince 

od 16:00 hodin tradiční mikulášskou veselici.
Na děti čekají soutěže, hry a také divadélko v provedení míst-

ního dramaťáčku pod vedením slečny učitelky Veroniky Kunové. 
Mikuláš v doprovodu čerta a andělů dorazí kolem 16:30 hod. 
Tím ale zábava nekončí. I v čase, kdy Mikuláš bude odměňovat 
a čertíci kárat, bude připraveno rozptýlení pro děti, aby se ná-
hodou nenudily a nezlobily rodiče! Mikulášovi přineste nadílku 
pro vaše dítě, připište jméno, několik pochval a pokárání, aby 
Mikuláš věděl…

Pro maminky je také připravena soutěž, v níž mohou vyhrát 
analýzu pleti! Soutěž je založena na cukrářském umění, a po-
kud se chcete zúčastnit, přineste k ochutnávce své cukroví, 
perníčky, koláčky, vdolečky, zkrátka sladké pamlsky, kterými 
zdobíte vánoční stůl. Odborná porota rozhodne.

Děti mají vstup zdarma, dospělí zaplatí 30 Kč. (bt)

V LETECH RODIČE SÁZELI STROMY
Vyvrcholením letošního vítání občánků, kdy Lety přivítaly své 

nejmenší obyvatele, kteří se narodili během prvního půlroku 
2011, bylo sázení stromů za každého novorozence. Uskutečni-
lo se o slunečném víkendu v sobotu 5. 11.

Celkem bylo vysázeno jedenáct různých stromečků, podle 

toho, jak si je rodiče vylosovali – javory, smrčky, buk i jeřáby 
a jedna okrasná jabloň. Stromky našly své místo v parčíku mezi 
Pražskou a Řevnickou ulicí. Velký dík patří panu Jaroslavu Bo-
lartovi, který vybagroval jámy, zahradníkovi Jaromíru Láníkovi, 
který pomohl dobrou radou, jak správně stromy vysázet, aby 
se jim u nás dobře bydlelo, místnímu spolku dobrovolných ha-
sičů, kteří je ve fi nále vydatně zalili.

Také se sluší poděkovat sponzorovi sázení, fi rmě Rokal Praha, 
jež stromky darovala. Za úspěchem celé akce stojí samozřej-
mě i píle rodičů, kteří stromy svým dětem během dvou hodin 
zasadili. Také na šampaňské došlo, takže jsme se sousedsky 
rozešli po dobře vykonané práci v dobré náladě. Už teď pře-
mýšlíme, kde budeme stromy vysazovat napřesrok.
Za zastupitele obce Lety Barbora Tesařová

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY NA VŠENORSKÉ ŠKOLE
Všenorská škola, která nese ve svém 

čestném názvu jméno Josefa Kubálka, 
připomněla význam tohoto vynikajícího 
pedagoga odhalením pamětní desky 
na budově 2. stupně.

Slavnostního odhalení se mezi počet-
nými návštěvníky zúčastnili i hosté z Ku-
bálkovy rodné obce Svídnice, zástupci 
sousedních obcí, krajského zastupitel-
stva a vysokých škol. O Kubálkově díle 
promluvila přední znalkyně dějin peda-
gogiky doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc., 
z Pedagogické fakulty UK, která také 
vysoce ocenila všenorskou školu za to, 
jak pečuje o památku skutečně velké 
osobnosti českého školství.

Pozdrav zaslaly i obě vnučky prof. Ku-
bálka, vysokoškolské učitelky na univer-
zitách v Praze a v americké Floridě.

Podvečerní slavnosti na školní zahra-
dě dodalo lesku vystoupení folklorního 
souboru Pramínek a položení základní-
ho kamene ke školnímu muzeu mapují-
címu dobu J. Kubálka. Škole se podařilo 
do příprav zapojit nejen žáky, ale i mnoho rodičů a veřejnost, 
a tak svým dokumentárním fi lmem přispělo i OS pro Všenory.

Návrh netradiční a velmi působivé pamětní desky je dílem 
akademického sochaře Petra Váni. V. Veselý

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA V MODRÉM DOMEČKU
Srdečně zveme všechny návštěvníky na vernisáž vánoční 

prodejní výstavy, která se uskuteční v pátek 9. prosince 2011 

v 18:00 hodin. V nabídce bude patchwork s vánoční tematikou, 

malovaná trička a šaty, šperky, hedvábné šátky, pletené čepice 

i keramika.

Svoji tvorbu vystavují Adéla Kándlová, Magdaléna Brožová, Iva-

na Švarcová, Pavla Pilná, Markéta Hurychová, Markéta Novotná, 

Hana Dlesková, paní Emerová, paní Ježdíková a Ivana Had.

Přijďte koupit vánoční dárek vašim nejbližším do Modrého do-

mečku, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice. Návštěvní 

doba galerie je v pondělí 12:00-18:00 hodin, úterý až sobota 

9:00–18:00 hodin a v neděli 10:00–17:00 hodin. Výstava bude 

ukončena 23. 12. 2011.

Občanské sdružení Náruč pře-

je všem svým přátelům, pod-

porovatelům, zaměstnancům, 

dobrovolníkům i návštěvníkům 

radostné svátky vánoční, strá-

vené v klidu rodinného kruhu 

a do nového roku hlavně pevné 

zdraví a psychickou pohodu.

Děkujeme vám za vaši podpo-

ru, které si velice vážíme. (sh)
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Zprávy
z vašeho

okolí

Mikuláš v Leťánku 2010 Zdroj: Rodinné centrum Leťánek

Rodiče před tím, než zasadili stromy, prošli rychlokurzem Jak správně 
vysadit strom pana Jaromíra Láníka Autor: Barbora Tesařová

Pamětní deska na vše-

norské škole

 Zdroj: ZŠ Všenory
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SPORT

SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
AKTUALITY

KDO SI CHCE ZAHRÁT
PING-PONG?

Klub českých turistů v Zadní Třebani vás 
zve na Junior Ping-pong Open 2011, 6. roč-
ník dětského pingpongového turnaje, který 
se uskuteční v sobotu 17. prosince  v zad-
notřebaňském Společenském domě. Začá-
tek prezentace je od 12:30 hodin. Startovní 
fanfáry zazní ve 13:00. Kdo si chce zahrát?! 
Dívky a chlapci se na vás moc těší.

FUTSAL
Družstvo futsalu TJ Sokol Dobřichovice 

vzniklo v roce 2008 za podpory prezidenta 

a hlavního trenéra Petra Havránka a dru-

hého trenéra, trenéra žáků, jakož i kapitá-

na mužů Jakuba Halenky. Díky těmto li-

dem se futsal dostal do Dobřichovic. Když 

se podíváme do historie tohoto sportu, 

na počátku bychom ho museli hledat pod 

názvem čtyři plus jedna neboli malá kopa-

ná. Družstvo Sokola Dobřichovice zahá-

jilo svou kariéru ve druhé třídě okresního 

přeboru. V současnosti už hráči soupeří 

ve vyšší třídě, a to ve Středočeském kraj-

ském přeboru s dalšími 11 týmy. Momen-

tálně se pohybují na osmé pozici po třech 

výhrách, dvou remízách a dvou prohrách. 

V pátek 25. 11. si Sokol Dobřichovice za-

slouženě připsal další výhru v osmém kole 

Středočeského krajského přeboru, a to 

na domácí půdě proti RSC Čechie Slaný 

15 : 10. Hráči se sešli nejen v hojném po-

čtu, ale i plni energie. Jednou za čtrnáct 

dní můžete zhlédnout jejich utkání na do-

mácí půdě, každý pátek pak vždy od 19:15 

hodin. Žáci mají přes zimu zápasy vždy 

o víkendu. Ten, kdo by rád rozšířil jejich 

řady, se může od září do března zúčast-

nit náboru přímo během tréninku. Každou 

středu trénují žáci (ročníky 2002 až 2006) 

od 18 do 19 hodin a muži od 19 do 20 ho-

din v hale Bios. Vždy na konci srpna mají 

žáci soustředění v Kořenově. Popřejme 

futsalu hodně štěstí a na viděnou při sil-

vestrovském turnaji dospělých. (jh)

Zima už nás pronásleduje, tak 
se pojďme někam zahřát! Třeba 
do Zadní Třebaně na ping-pong  
nebo do haly Bios v Dobřichovicích 
na futsal.

ZÁKLADY CVIČENÍ NA MÍČI
SVALY HORNÍ ČÁSTI TRUPU

V dnešním článku si ukážeme základní 
cviky na svaly, které zapojujeme při růz-
ných pohybech horních končetin. Mnoho 
z nás má své sportovní koníčky, při nichž 
jsou namáhány klouby ramen a loktů. Sva-
ly a jejich úpony, které napomáhají pohy-
bu těchto kloubů, se mohou při nedosta-
tečném rozvoji a stabilizaci poranit. To se 
může projevit jako známý „tenisový“ nebo 
„golfový“ loket anebo bolest v rameni. 

Také mnoho hodin strá-
vených vsedě, přispívá 
k vadnému držení těla tzv. 
horního křížového syn-
dromu, kde jsou ochab-

lé mezilopatkové svaly 
a zkrácené prsní svaly. To 
většinou souvisí i s výše 
zmíněnými zraněními. 

Cviky, které se dnes na-

učíme, mají za úkol rozvoj 
svalů pro stabilizaci klou-
bů horních končetin, posí-
lení svalů tělesného jádra 
a zlepšení držení těla. 

1) Kliky s míčem na zdi:
Umístíme míč na zeď, chyt-

neme ho ze stran a provede-
me klik. Obtížnost zvolíme 
nastavením úhlu těla s pod-
lahou. Čím níže míč na zdi je, 
tím jsou kliky obtížnější.  

2) Protažení prsních 
svalů na míči:

Lehneme si horní částí zad 
na míč. Ruce dáme opět 
do písmene „T“ a necháme 
volně relaxovat. Provedeme 
několik hlubokých nádechů, 
které nám pomohou protáh-
nout prsní svaly.

3) Zapažování na míči:
Lehneme si hrudníkem 

na míč. Ruce dáme do pís-
mena „T“ s palci vzhůru. Při 
zapažování se snažíme při-
tahovat lopatky k sobě.

Futsal Sokol Dobřichovice
Autor: Jaromír Horáček
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Cvičení na videozáznamu 
najdete na:
www.jirij.cz/dobnet
heslo: Dobnet111

inzerce



Jste učitelem matematiky 
a informatiky. Jak dlouho už?

Ani to nepočítám, beru to 
podle historie webových strá-
nek naší školy.

Mým cílem je zatraktivnit 
a pravidelně aktualizovat naše 
stránky. Myslím, že se to zda-
řilo, na vysoké návštěvnosti 
stránek je to vidět. Loni jsem 
byl dlouho nemocný. Měl jsem 
mnoho času. Tak jsem si při-
pravoval materiály pro výu-
ku, testy, hledal jsem odkazy 
na zajímavé stránky, které nám 
mohou při výuce pomoci. A ty 
jsem pak umístil na webové 
stránky školy. A nejen ve svých 
předmětech, které mají k tech-
nice velmi blízko. Přípravu si 
dávám na školní stránky, pro-
tože je pak lépe dosažitelná. 
Jak pro mne, tak pro kolegy 
v naší škole, ale i jinde. Tyto 
přípravy jsou vhodné i pro ne-
mocné žáky při studiu doma.

Snažím se dětem vštěpovat 
respekt k autorským právům, 
protože kde jinde se to mají 
naučit než ve škole. Proto pro 
veškerou práci s fotografi emi 
využíváme moje obrázky nebo 
přímo fotky dětí. Samozřejmě 
hledíme na legálnost všeho 
softwaru, který škola používá. 

Kromě vašich předmětů 
jsou tu odkazy i na všech-
ny ostatní, které se ve škole 
děti učí.

Učitelé jednotlivých před-
mětů mi dávají podněty a ná-
pady, jaké odkazy by chtěli 
na stránkách najít, co se jim 
hodí používat při výuce. Mají 
tak všechno na jednom mís-
tě, mohou tedy materiály vy-
užívat při přípravě výuky i při 
výuce samotné. Pokud žák 
chybí ve škole a  doma může 
být připojen k internetu, což 
dnes o většině žáků platí, do-
plní si látku přímo přes odkaz 
na školních stránkách. Navíc 
tam najde i testy, které v ho-
dině slouží k procvičení.

Škola je velmi dobře tech-
nicky vybavena. Aby mohli 
učitelé pracovat s elektroni-
kou, je v každé třídě potřeba 

alespoň počítač, pro přípra-
vu do hodin i ve sborovně 
a v kabinetech...

Podle mého názoru má ško-
la techniku na velmi dobré 
úrovni. Kromě počítače v kaž-
dé třídě máme dvě učebny 
informatiky, každou s dvaceti 
počítači, používáme activbo-
ardy, tedy interaktivní tabule, 
kterých škola zakoupila jede-
náct. Práci s nimi jste mohli 
vidět při dni otevřených dveří. 
Učitelé, kteří mají k technice 
bližší vztah, se je naučili vy-
užívat rychle, ostatní se stále 
zdokonalují.

Jsou velmi oblíbené. Pří-
prava na výuku je pro něko-
ho složitější, ale dá se uložit 
a použít opakovaně.

Využívat lze také projekto-
ry, které promítnou žákům 
na plátno to, co se objeví 
na monitoru učitele. Takže 
pokud si pamatujete ještě 
opisování ze slajdů na meota-
ru, tak to je pryč.

Děti jsou hodně počítačo-
vě zdatné. Neumí s tech-
nikou někdy více než paní 
učitelky?

To víte, že ano. Děti ve svých 
hodinách i na kroužcích počí-
tačů učím a připomínám to, 
aby pedagogům v hodinách 
pomáhaly, pokud se vyskyt-
ne nějaký technický problém. 
Ale najdou se i takoví rošťáci, 
kteří vytáhnou kabel monitoru 
z počítače a pak tvrdí, že se 
rozbil...

Informatika je průřezový 
předmět, měla by naučit vy-
užívat počítačovou techni-
ku například při referátech, 
kdy je třeba zjistit infor-
mace z internetu, nějakým 
způsobem je zpracovat, ať 
do textu, tabulky nebo pre-
zentace. Co všechno umí 
průměrný šesťák a co pak 
mládež v deváté třídě?

U nás vyučujeme informa-
tiku od páté třídy. Šesťáci by 
měli umět základy obsluhy 
počítače, pracovat s myší 
a klávesnicí, používat výuko-
vé programy školní sítě, vy-

tvořit a upravit text, vytvořit 
jednoduchou tabulku a graf.

Chci, aby žáci od šesté třídy 
měli svůj e-mail, a uměli s ním 
pracovat. Pak se s nimi lépe 
komunikuje, posílají mi výstu-
py své práce elektronicky.

V deváté třídě by měli žáci 
umět všechno, co potřebují 
k prezentaci své práce v kte-
rémkoli předmětu. Např. v Edi-
toru rovnic jsou  schopni řešit 
úlohy s lomenými výrazy i rov-
nice. Umí prezentovat svou 
práci pomocí textů, tabulek 
s grafy, prezentací apod.

Deváťáci letos vytvářeli ob-
rázkové domino pro mladší 
spolužáky, kteří s ním také 
dále pracovali. Mám pak ra-
dost, pokud se žákyni, která 
nemá úspěch v matematice, 
daří v informatice v práci s ob-
rázky, kde může uplatnit svoji 
tvořivost a estetiku, a ví, že 
právě s jejím dominem menší 
děti pracují nejraději.

Kromě toho, že trávíte 
spoustu času ve škole, byl 
jste zvolen do zastupitel-
stva Dobřichovic. 

Ano, nechal jsem se pře-
svědčit pro tuto činnost. Ales-
poň z pozice zastupitele mohu 
reagovat na „všeobecné po-
vědomí“ typu, že druhý stu-
peň u nás je špatný. Opravdu 
zvu všechny, kteří o kvalitě 
vyučování pochybují, aby vy-
užívali dnů otevřených dveří 
k návštěvám školy. Nebo ať 
přijdou kdykoli po vzájemné 
dohodě, aby se sami přesvěd-
čili, zda se tento mýtus zaklá-
dá nebo nezakládá na pravdě. 
Řekl bych, že toto „všeobec-
né mínění“ pak způsobuje 
vyšší odliv žáků pátých tříd 
na víceletá gymnázia. Skuteč-
ně nejsem proti tomu, aby od-
cházeli opravdu nadaní žáci. 
Jsem však odpůrcem stavu, 

kdy rodiče dají dítě na gympl 
po páté třídě a ono tam prolé-
zá s trojkami, čtyřkami. Asi si 
umíte představit, co to udělá 
s jeho sebevědomím. Navíc 
děti ztrácejí dvě i tři hodiny 
denně jen dopravou.

Děti v šesté třídě jsou ještě 
tak malé. My se s nimi „mazlí-
me“, zatímco na střední škole 
do nich hustí encyklopedické 
znalosti. 

Osobně si myslím, že pokud 
dítě samo na gymnázium ne-
chce nebo není studijní typ, 
pak je chyba posílat ho pryč 
už po páté třídě.

Mám školu rád, proto se 
snažím, aby vypadala dob-
ře i v očích veřejnosti. Raduji 
se z každého úspěchu, který 
zaznamenáme v soutěžích. 
Chci, aby webové stránky 
školy podávaly aktuálně zprá-
vy o tom, co se ve škole děje, 
jakým životem žije. Myslím si, 
že kromě toho, že se snažíme 
výuku vytvořit v takové formě, 
která děti zaujme, organizuje-
me pro ně navíc spoustu za-
jímavých akcí, jako jsou me-
zinárodní aktivity v Eschwege 
nebo lyžařské kurzy v Alpách. 
Jezdíme do divadel, třídíme 
odpad, organizujeme Dobři-
chovickou míli. Naši žáci kaž-
doročně přispívají nemalou 
částkou na hipoterapii dětí 
ve stacionáři Náruč z výtěž-
ku Dětských vánočních trhů. 
Všechny informace o jaké-
koli aktivitě najdete, podívá-
te-li se na webové stránky 
www.zsdobrichovice.cz.

P. S. Musím pochválit paní 
učitelky, které si samy zkusi-
ly webové stránky svým tří-
dám vytvořit a aktualizovat je, 
nebo si do nich samy vkládají 
fotky.

Děkuji za rozhovor!
Barbora Tesařová
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Z vyprávění pana učitele Ing. Jana Syblíka z dobřicho-
vické základní školy je na první pohled zřejmé, že má 
školu, a tedy svou práci rád. Váží si práce svých kolegů, 
snaží se je podporovat v tom, abychom se o životě školy 
dozvěděli. Má totiž na starosti její  webové stránky.

NA WWW.ZSDOBRICHOVICE.CZ

ŽIVOT ŠKOLY
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Supermarket ESO Lety
a vinařství Vinium
Velké Pavlovice

nabízí
v akční nabídce
Rulandské šedé 0,75 L
a Modrý Portugal 0,75 L

za akční cenu99,Kč
90

Procedura pomocí technologie LPG 
je jednoduše založena na znovuobnove-
ní a aktivaci mnoha přirozených funkcí 
kůže, které s postupujícím věkem po-
kožka ztrácí. Zlepšením krevní i mízní 
cirkulace ošetřeného povrchu těla po-
mocí LPG metody je dosaženo znovu-
obnovení schopnosti výživy pojivové 
tkáně, což pokožce propůjčuje krásný 
vzhled a barvu. 

Endermolift – je výjimečně efektiv-
ní v boji proti projevům 
času. Mechanickou ces-

tou stimulované kožní buňky (fi broblas-
ty) jsou aktivovány při tvorbě kolagenu 
a elastenu v pleti. Tím je dosaženo vidi-
telně jemnějších vrásek a zpevnění kon-
tur v obličeji.

Lipomassage – výsledkem je štíhlej-
ší, vyrýsovanější tělo, kůže je hladší 
a pružnější. Další z mnoha výhod je to, 
že tato bezbolestná procedura přináší 
příjemný pocit relaxace a nevyžaduje lé-
kařské ošetření ani využití jakýchkoli che-
mických prostředků. 

JAK LIPOMASSAGE PŘÍSTROJEM 
LPG FUNGUJE?

LPG terapeut odborně diagnostikuje 
vaši postavu a na základě vašich přání 
a analýzy výsledků sestaví individuální 
program.

Při ošetření obdrží klient/ka speciální 
obleček, který zabezpečuje rovnoměrné 
šíření pulzní vlny po celé ošetřované plo-
še, hlavice může klouzat po těle a zaručuje 
bezprostřední kontakt s kůží. Použitím ob-
lečku je zajištěna i dokonalá hygieničnost 
ošetření. Základem ošetření přístrojem 

LPG je mechanická stimulace 
pokožky pomocí dvou vá-
lečků, jež se mohou otáčet 
různými směry. Vakuovou 
vlnou se vytváří kožní 
záhyb (1. váleček) 
a zase zpět narov-
nává (2. váleček). 
Přístroj je vybaven 
systémem kontro-
ly procedury, který 
umožňuje nepřetržitě sle-
dovat sílu záběru na kožní 
přehyb a kontroluje tak 
i pocity klientů. Tím v po-
kožce dojde k přirozené 
aktivaci procesu spalování 
tuků a produkci kolagenu 
a elastinu.

Shrnutí:
• neinvazní, bezbolestná,
 relaxační péče
• vhodná pro všechny
 věkové kategorie 
• pro muže a ženy
• 100% přirozená

LPG TECHNOLOGIE

Pokud se tím, že pravidelně cvičí-
te, staráte o to, aby vaše tělo bylo 
stále ohebné a vitální, pak takové 
cvičení, protažení, zkrátka gym-
nastiku dopřejte i své kůži. Jistě 
si ji zaslouží. Protože skloubením 
pravidelného cvičení, vyváženého 
stravování a lipomassage pomocí 
LPG technologie docílíte přiroze-
ného úbytku tukové tkáně na mís-
tech, kde možná dnes bojujete 
s tukovými polštářky. 

ZNAMENÁ ZEŠTÍHLENÍ, ZPEVNĚNÍ A VYMODELOVÁNÍ 
POSTAVY I PREVENCI PROTI STÁRNUTÍ

Salon KP Medical, Mokropeská 2027, Černošice (OC Vráž, 1. p.)  Tel.: 311 329 411, 602 771 540, e-mail: salon@kpmedical.cz
www.lipomassage.cz, www.endermospa.cz, www.hubermotionlab.cz
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fotoateliér, portréty, skupiny, dětské série, foto 

svatby již na hostinu, průkazové foto na počkání, 

fotografie z CD, DVD, flash, po internetu,  

z negativu, diapozitivy, fotky

VÁNOČNÍ
ATELIÉROVÉ
FOTOGRAFIE
+ STOJÁNKY

Odpolední klub pro děti nabízí: 

A N G L I Č T I N A
v ZŠ  DOBŘICHOVICE

Pro 5. třídy:
 pondělí 13,45 – 14,30
 středa 13,45 – 14,30

Pro 6. třídy:
 středa 14,45 – 15,30

Pro 7. třídy:
 pondělí 14,45 – 15,30

Cena: 1600,- Kč/pololetí

Kontakt: www.kamoclub.cz

Odpolední klub pro děti nabízí: 

Příprava k přijímacím zkouškám 
na 8-letá gymnázia 

v učebně Sokola Dobřichovice

čtvrtek  13,15 – 14,00
český jazyk / školné 1260,- Kč

čtvrtek  14,15 – 15,00
matematika / školné 1260,- Kč

Kurs je zaměřený na neprobrané učivo 
nezbytné k přijímacím zkouškám, zvládnutí 

specifické formy Scio testů a procvičování úloh 
z matematiky a českého jazyka, včetně rozboru 
jejich řešení. Pro děti z Černošic a Mokropes je 

zajištěn odvoz ze školy.

Běh od 12. 1. do 19. 4. 2012

Kontakt: www.kamoclub.cz



DOBNET zpravodaj číslo 12 I ročník 5

8stranaDOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz

VÁNOČNÍ MENU

PEČENÁ KRŮTA S KAŠTANOVOU NÁDIVKO
Na tradiční český vánoční stůl patří rybí polév-

ka a kapr se salátem. Na první svátek vánoční 
i na Štěpána asi také pravidelně připravujete ob-
líbené menu, které je garancí svátečního obě-
da. Pokud však rádi experimentujete a zkoušíte 
nové chutě, připravili jsme pro vás následující 
menu (a také jsme si náležitě pochutnali):

VÁNOČNÍ PEČENÁ KRŮTA S KAŠTANOVOU 
(MANDLOVOU) NÁDIVKOU

Ingredience:
1 větší krůta
100 g anglické slaniny
35 g másla
svazek nakrájených bylinek, cibule, mrkev, celer, petržel
sůl, bílý pepř
Nádivka: 
300 g mletého masa (nebo drůbeží játra, srdce a drůbky 
nakrájené na malé kousky)
4 jemně nakrájené šalotky (cibule)
2 svazečky jemně nakrájených celerových listů (kudrnka, 
pažitka)
200 g vařených a nakrájených kaštanů nebo mandlí
veka, rohlíky nebo toastový chléb opečené v troubě
6 vajec
50 g másla
2 dl mléka
½ svazku jemně nakrájené šalvěje
4 cl kubánského rumu (armagnac, koňak)
strouhaný muškátový oříšek
sůl a černý pepř
Postup:
Toastový chléb namočíme do mléka, na másle dozlatova 
orestujeme šalotku, mrkev a celer. Poté přidáme maso, kaš-
tany, sůl, pepř a podusíme, dokud není maso měkké. Maso-
vou směs necháme lehce vychladnout, poté přidáme chléb, 
šalvěj, muškátový oříšek, armagnac (koňak), změklé máslo 
utřeme se žloutky do pěny. Vše dobře promícháme. Nako-
nec nádivku zlehčíme pevně ušlehaným sněhem z bílků.
Krůtu zevnitř osolíme a opepříme, prošpikujeme ji proužky 
nakrájené slaniny, naplníme nádivkou a zašijeme. Osolíme 
a opepříme i zvenčí a lehce potřeme máslem. 
Troubu předehřejeme na 175 °C, krůtu položíme do velkého 
pekáče, přidáme nasekané bylinky a zalijeme sklenicí vody. 
Maso pravidelně podléváme šťávou, aby nebylo suché. Pe-
čeme nejméně 60 minut.

Ingredience:
1,5 kg červeného zelí, marináda na zelí: 45 g cukru, 15 g soli, 
30 ml pomerančové šťávy, 25 ml citronové šťávy, 25 ml jab-
lečného nebo vinného octa, 250 g strouhaných jablek, kmín 
mletý nahrubo, trocha skořice, mletého hřebíčku a mušká-
tového květu
Postup:
Cibulku jemně zpěníme, přidáme zelí, jablka, pomerančo-
vou šťávu, citron a dochucovací prostředky. Dusíme cca 
30 minut. Nezahušťujeme moukou, po vyvaření šťávy se 
nám zelí zahustí rozvařenými nastrouhanými jablky.

ČERVENÉ MARINOVANÉ ZELÍ
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OU A MARINOVANÉ ZELÍ S POMERANČEM 
PLNĚNÉ BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY (PEČENÉ 

BRAMBORY VE SLUPCE)
Ingredience:
Bramborové knedlíky koupíme v prášku (2 ks) nebo uděláme 
z brambor, mléka, vajíčka, krupice (hrubé mouky) a soli.
Náplň: vše společně orestujeme
cibule, česnek, máslo
500 g uzené plece (krkovice) nebo anglické slaniny
nakrájené nadrobno
petrželka, pažitka nasekané najemno
žampiony, muškátový květ, sůl a pepř
Postup:
Vytvoříme a naplníme asi dvanáct menších kuliček a 15 mi-
nut je vaříme v osolené vodě. Po uvaření je potřeme sádlem 
nebo rozpuštěným máslem.

LA BÛCHE DE NOËL
VÁNOČNÍ ROLÁDA „VÁNOČNÍ POLÍNKO“

Příprava: 90 min   Pečení: 10 min   Pro 8 osob
Ingredience: 
Korpus 100 g cukru, 100 g polohrubé mouky, 5 vajec, 
1 balíček vanilkového cukru, 5 ml bílého rumu
Máslový krém 100 g cukru, 1/2 šálku vody, 3 žloutky, 250 g 
másla, 100 g hořké čokolády
Postup: 
Roláda Utřeme 4 žloutky s cukrem a vanilkovým cukrem. 
Vmícháme 1 celé vejce. Přidáme mouku, 4 žloutky a sníh ze 
4 bílků. Pak si připravíme obdélníkovou pečicí formu a vy-
ložíme ji pečicím papírem. Ten pak jemně potřeme máslem 
a nalijeme na něj vrstvu těsta (cca 1 cm). Troubu předehře-
jeme na  200 °C a pečeme asi 10 minut.
Upečený korpus s pečicím papírem opatrně vyjmeme z for-
my a položíme na chladnou desku.
Máslový krém Na máslový krém můžeme použít ingredien-
ce, které nám chutnají (čokoláda, vanilka, pistácie). V šálku 
horké vody rozpustíme cukr, cukrovou vodu zvolna nalijeme 
na 4 rozmíchané žloutky a metličkou šleháme, dokud směs 
nevychladne. Poté přidáme máslo a vše umícháme do jem-
ného krému. Krém polijeme rozehřátou čokoládou.
Rolování Z korpusu odstraníme pečicí papír, položíme ho 
na utěrku a naplníme polovinou krému (cca 4 mm). Nama-
zaný korpus zabalíme do tvaru rolády. Druhou porci krému 
namažeme navrch a povrch vidličkou vytvarujeme tak, aby 
roláda vypadala jako dřevěné polínko. Moučník necháme 
uležet v ledničce asi 4 hodiny.

VÁNOČNÍ BOWLE
Všechno ovoce, kterým zdobíte vánoční stůl, se znamenitě 
hodí do vánoční bowle. 
Vše nadrobno nakrájíme a zalijeme ovocným džusem. Aby-
chom dodali nádech a vůni Vánoc, stačí přisypat špetku 
skořice a přidat med.  Med se vyplatí rozpustit v troše vody 
nebo džusu, aby se lépe rozmíchal mezi ovocem. 
Výrobu vánoční ovocné bowle je možné od začátku do kon-
ce svěřit už předškolním dětem. Sami jsme to vyzkoušeli. 
Krájení jim šlo znamenitě, horlivě zpracovávaly jablka, ba-
nán, kiwi i hroznové víno.

Za celou redakci DOBNET zpravodaje přejeme dobrou 
chuť a šťastné a veselé Vánoce! (jh, bt)
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Po dvou letech vánoční-
ho koncertování v Rudolfi nu 
s cimbálovou muzikou Hra-
dišťan a loňském vystoupení 
s Mysliveckým triem si tak sou-
bor tvořený 60 dětmi z Řevnic 
a okolí vyzkouší spolupráci 
s kapelou stylově zcela odliš-
nou: The Tap Tap, skládající se 
ze zdravotně postižených mla-
dých lidí, hraje takřka výhrad-
ně na perkusní nástroje.

„Na koncert s netradičními 
hudebními partnery se moc 
těším. Myslím si, že mají 
hodně společného s No-
tičkami: rozdáváme kolem 
sebe pohodu, nehrajeme si 
na jakési profesionální umě-
ní, ale dělíme se o radost 
z muziky s těmi, kteří nám 
fandí a které chceme potě-
šit. Bude to obrovské vnitř-
ní spojení dvou kapel, které 
hrají především pro radost 

a s láskou,“ říká vedoucí No-
tiček Lenka Kolářová.

„Bude to zajímavá zkuše-
nost, něco jiného než vánoční 
vystoupení, která jsme zatím 
odehráli,“ dodává dudák No-
tiček Václav Heřman.

Notičky, které se vedle sto-
vek vystoupení na domácí 
scéně za třináct let svého 
působení pětkrát představily 
ve Spojených státech, berou 
koncert také jako příležitost 
pokřtít své v pořadí páté cé-
déčko. Dvaadvacet lidových 
i umělých vánočních písní 
natočil soubor ve studiu Sono 
Records v Nouzově u Kladna 
v polovině listopadu.

Před koncertem v Rudolfi nu 
čeká Notičky tradiční série 
adventních vystoupení, kte-
rou soubor zahájí 3. prosince 
na vánočních trzích v Řevni-
cích. O den později od 16:00 

pomohou Notičky Nadačnímu 
fondu Livie a Václava Klauso-
vých rozsvítit vánoční strom 
na Pražském hradě.

V pondělí 5. prosince vystoupí 
Notičky jako host skupiny The 
Tap Tap ve Státní opeře Praha, 
bok po boku s Markem Ebe-
nem, Danem Bártou, Ondřejem 
Hejmou, Klárou Vytiskovou či 
Xindlem X. Koncert bude živě 
přenášet Česká televize.

V sobotu 10. prosince se 
pak soubor představí na vá-
nočním koncertě v modliteb-
ně v Korunní ulici.

Velká vánoční jízda Notiček 
a The Tap Tap s moderáto-
ry Ester Kočičkovou a Ladi-
slavem Angelovičem z The 
Tap Tap startuje 20. prosince 
v 19:30. Vstupenky distribuu-
je síť Ticketpro.

Kontakt:
Lenka Kolářová
vedoucí Notiček
lenka1kolarova@seznam.cz 
noticky@gmail.com
tel.: 603 245 784
www.noticky.cz
www.thetaptap.cz

DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA NOTIČKY

Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic nedaleko 
Prahy si letos k tradičnímu vánočnímu vystoupení 
v pražském Rudolfi nu pozvala The Tap Tap s hosty 
Bárou Basikovou a Ondřejem Hejmou. Společně s ka-
pelou tvořenou studenty Jedličkova ústavu v Praze 
pokřtí Notičky 20. prosince na koncertě s podtitulem 
Velká vánoční jízda své zbrusu nové cédéčko vánoč-
ních koled s názvem A máme tu svátky.

NA VÁNOČNÍ KONCERT SI DO RUDOLFINA POZVALA THE TAP TAP

Odpolední klub pro děti nabízí: 

Příprava pro nástup do školy 
v učebně Sokola Dobřichovice

pondělí  14,30 – 15,30

Kurs je zaměřený na školní zralost. V rámci 
lekcí budou mít děti možnost prostřednictvím 
cvičení, her, pracovních listů a dalších herně 
vzdělávacích prvků zlepšit své schopnosti 

v oblasti grafomotoriky, jemné motoriky, budou 
rozvíjet řeč a slovní zásobu, prohloubí schopnost 
koncentrace a pozornosti a rozšíří své rozumové 

schopnosti. Práce s dětmi bude vedena ke 
zdravému prosazování v kolektivu a podpoře 
vlastní iniciativy při řešení obtížných situací 

v rámci interpersonálních vztahů.

Školné 1500,- Kč

Běh od 6. 2.  do 28. 5. 2012

Kontakt: www.kamoclub.cz

Pátek 2. 12.
Řevnice Charitativní 
koncert kytarového 
virtuosa Štěpána Raka 

a Chorus Angelus, Kino Řevni-
ce, od 19:00 hod. 

Sobota 3. 12.
Černošice Mikulášské 
trhy – tvořivá dílna, 
Chůdadlo – obří ko-

medianti, pohádka Princezna 
a čerti, Centrum Černošice 
(Vráž), 10:00 – 18:00 hod. 

Neděle 4. 12.
Lety Mikulášská veseli-
ce s divadélkem a sou-
těžemi, více na www.

letanek.cz,  pivovar MMX, 
od 16:00 hod. 

Sobota 10. 12.
Dobřichovice Dětský 
vánoční jarmark – pe-
čení vánoček, tvořivé 

dílny pro děti, vystoupení dětí 
ZUŠ Dobřichovice, DD Lety, 
pohádka O Sněhurce, zámek, 
od 11:00 hod. 

Dobřichovice Beseda 
o hudbě – Z japon-
ských cest, pokračová-

ní cyklu posezení s významnými 
osobnostmi – tentokrát s diri-
gentem Radomilem Eliškou, sál 
dr. Fürsta, od 18:00 hod. 

Neděle 11. 12.
Černošice E. I. T. 
Voices – předvánoč-
ní koncert, Club kino, 

od 19:00 hod. 

Pátek 16. 12.
Všeradice Zámecké 
večery s Petrem Jan-
čaříkem, hosté Bára 

Štěpánová a Filip Zayko, mladý 
a velmi nadaný houslový vir-
tuos, Galerie M. D. Rettigové, 
od 18:00 hod.

Lety Jakub Jan Ryba 
Česká mše vánoční – 
výběr, účinkuje Český 

komorní ansámbl, dirigent: 
Josef Štefan, soprán: Vero-
nika Smolíková, alt: Ludmila 
Hudečková, pivovar MMX, 
od 20:00 hod. 

Sobota 17. 12.
Dobřichovice Vánoční 
hra O tom slavném na-
rození v provedení dětí 

dramatického kroužku Kukadlo 

Lucie Kukulové s přispěním 
dobřichovických ochotníků, zá-
mek, od 16:30 hod.

Lety Vánoční rocko-
vání se skupinou The 
Snails, více na www.

mmxpivo.com, pivovar MMX, 
od 20:00 hod.

Řevnice Rybovka – tra-
diční řevnická Rybofka 
se proměnila na Rybí-

Beat, více na www.rybibeat.cz 
a str. 7, Lid. dům, od 19:00 hod. 

Sobota 24. 12.
Karlík Jakub Jan Ryba: 
Česká mše vánoční, 
účinkuje soubor Lu-

dus Musicus a hosté, kostel, 
od 23:00 hod. 

Pondělí 26. 12.
Všeradice Vánoční 
minigolfový turnaj, Mi-
nigolf Všeradice, info 

na tel.: 723 570 992, e-mail: mi-
nigolf@zamecky-dvur.cz

Úterý 27. 12.
Karlštejn Štěpánské 
koledování – vánoční 
koncert skupiny Chaire, 

hrad Karlštejn, od 18:00 hod. 

Sobota 31. 12.
Lety Silvestr 2011 – 
s živou hudbou k tanci 
a poslechu, individuální 

výběr jídla a nápojů, symbolické 
vstupné 150 Kč, pivovar MMX, 
informace na tel.: 732 675 807, 
e-mail: info@mmxpivo. com

ZA KULTUROU V PROSINCI 

inzerce

Soubor Notičky Autor: Jan Flemr

Olympia restaurace Všenory přijme 

kuchaře. Více informací získáte 

na telefonním čísle 603 214 456.
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Do našeho Salónu se stálou klientelou
přijmeme manikérku.
Dále nabízíme zvýhodněné ceny na kavitaci,
dárkové poukazy a vánoční dárky.

Objednávky na kosmetiku, kadeřnictví, pedikúru, manikúru  
a další služby přijímáme na tel.: 222 356 296, 737 258 018,  

nebo e-mailem salon@klementyna.cz
Těší se na Vás kolektiv Salónu Klementýna

Řevnice, Nám. Jiřího z Poděbrad čp. 5,  www.klementyna.cz

Kontakt: V Luhu 509, 252 30 Řevnice Tel. 602 640 640 E-mail: karosarna@revnice.com 
Příjem a výdej zakázek: PO-PÁ 8.00 – 16.30

 karosářské práce pro všechny
 značky vozů

 likvidaci škod s pojišťovnou
 vyřídíme za vás od poškození vozu až 

po jeho celkovou opravu a předání

 zajistíme náhradní vůz, pokud je 
 na něj z pojistného plnění nárok

 karosářské práce i na dvou 
 rovnacích rámech

 lakování nejmodernější technikou

 odtah vašeho havarovaného vozidla  
k nám

 opravy škod způsobených kroupami

 výměny autoskel

 čištění interiéru vozů

 pojištění – Allianz, Uniqa, Kooperativa

 objednávání náhradních dílů AUTO KELLY

 výroba a nalepení reklamních nápisů

OPRAVY
KAROSERIÍ
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AREÁL              VŠENORY K. Mašity 409

VS CENTRUM

Výprodej nových i použitých židlí
a stolů se slevou až 80%,

přímo na prodejně!

Relaxační křesla

Elektro scooter 500W

Bytové doplňky, vánoční ozdoby

řevěné židleř ě é židlDř

Jídelní sety

kov/skloStoly – 

vé židleKovov

od 99,-

14 990,-

od 845,-

od 199,-

od 1 990,-

Dřevěné jídDřevěné jídelní stolynnndelní stoly

od 990,-

od 1 145,-
od 390,-

Kancelářské židle

Postel

od 4 295,-

od 890,-

TV stolky

O co se jedná? Je to služba pro pohodlné a zdravé hubnutí, 
tzv. krabičkovou dietu. Přivezeme vám nutričně vyvážené porce 
čerstvě připraveného jídla. Jídelníčky sestavuje dietolog, aby 
byla redukce váhy přirozená a pozvolná.  Jen takové hubnutí 
má význam a trvalé výsledky. 

FIT PROGRAM Dle přání  klientů připravujeme progr
kde spojíme vyvážený jídelníček se cvičebním plánem
Dále nabízíme: rozvoz obědů do kanceláří,
pro seniory, školky…

Nejsme jen dieta,jsme životní styl!
é hubnutí 

ram, 
m.

Začínáme od ledna

Od ledna Olympia Wellness připravuje
novou službu „krabička domů”.

Informace na tel.: 774 780 183, nebo e-mailem na olympia@login.cz
Olympia Wellness, K. Mašity 409, Všenory    

www.krabickadomu.cz



Máte v přírodě své oblíbené 
místo? Tajná zákoutí, kde sbí-
ráte houby? Chodíte na pro-
cházky se psem? Máte „své“ 
místečko, které znáte jen vy? 
Vydejte se tam i v době ad-
ventní, kdy se vám sice moc 
nechce, protože je zima, ale 
může vás to nakonec hodně 
hezky naladit. A zjistíte, že stále 
lze být při vycházkách aktivní.

KOUŘOVÉ OTISKY NEBO 
JINÉ DÁREČKY

Ještě než napadne sníh, na-
sbírejte venku pěkně tvarova-
né spadané listy. Máte-li malé 
děti, budete pro ně rovnou 
mít zábavný program. 

Nejjednodušší cesta, jak 
je uchovat, je listy vylisovat. 
Dejte je mezi archy čistého 
papíru a zatižte silnou knihou. 
Takto si docela dlouhou dobu 
udrží i svoji barevnost. 

Můžete z nich později s dět-
mi vyrábět dárečky pro je-
jich kamarády. Ozdobte jimi 
nějaký bloček nebo sešit 
na deník. Vložte je mezi malá 
skla, přilepte závěs z kousku 

provázku a budete mít pěkný 
obrázek. 

KOUŘOVÉ OTISKY
Také si můžete vyzkoušet 

kouřové otisky listů. Budete 
potřebovat: vylisované listy, 
tuk (např. sádlo), svíčku (pe-
trolejovou lampu), bílý tvrdý 
papír nebo sklo, bílé papíry 
(nebo barevné pro tisk), lžíce 
(tiskařský lis, máte-li).

JAK NA TO
Sklo nebo tvrdý bílý papír 

lehce namastíme tukem. Ná-
sledně ho zakouříme nad pla-
menem svíčky či nad lampou. 
Pozor, aby vám papír neshořel 
nebo se netvořila hnědá skvr-
na. Vylisovaný list položíme 
na zakouřené sklo či papír, 
překryjeme měkkým papírem 
a lžící silně přitlačíme, aby se 
list řádně „zakouřil“.

Zakouřený list položíme mezi 
bílé papíry a „projedeme“ tis-
kařským lisem. Většinou lis 
k dispozici nemáme, tak použi-
jeme opět lžíci a tlakem vytvo-
říme kouřový otisk listu. Z jed-

noho listu uděláme i více kopií. 
Mají pěkný zdobný efekt.

VÁNOČNÍ STROMEČEK 
PRO ZVÍŘÁTKA

A na další procházce udělá-
me radost jiným. Tím gestem 
však potěšíme i svoji duši. 

Ve sněhu a za mrazu to ne-
mají zvířátka a ptáci zrovna 
jednoduché, a tak si zaslouží 
naši pozornost a pomoc. 

Vyberte v blízkém lese stro-
mek, asi nejspíš smrček. Měl 
by stát někde o samotě. „Vy-
zdobte“ ho přímo venku v lese, 
v přírodě. Na každou větší 

větvičku pověste pochoutku 
pro ptáky a lesní zvěř. Použijte 
třeba plody jeřabin, šípky, lís-
kové oříšky, žaludy, semínka 
máku či slunečnice. V obcho-
dě můžete koupit lojové koule 
pro ptáčky. A dolů pod nejnižší 
větve dejte seno a kaštany. 

Vánoce pro lesní zvířátka 
vycházejí ze starého venkov-
ského zvyku, který převzaly 
skautské oddíly. Vraťte se poz-
ději podobně jako jejich členo-
vé ke stromku se svícnem nebo 
jen za svitu měsíce. Vnímejte 
posvátnost místa a využijte tu 
vzácnou chvíli k zamyšlení. (lk)
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TIP NA VÝLET

PROCHÁZEJTE SE TIŠE A POZORNĚ

Přichází adventní čas. Jak ho prožijeme, záleží je-
dině na nás. Nabízím vám několik možností. Místo 
v nabitém obchodním centru se tentokrát zkuste tiše 
procházet přírodou a udělejte si zároveň „procházku“ 
vlastní duší.

PROČ: adventní zamyšlení

NA JAK DLOUHO:   dle volného času

INFO: www.dobrichovice.cz/mesto/o-meste/okoli/ 

KAM: najděte pěkný les KDY: odpolední procházka 

JAK TAM:   pěšky

STAŇTE SE JEŽÍŠKEM PRO ZVÍŘÁTKA

Zimní romantika Autor: Igor Šlégr
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Tel.: 800 400 104
Tel.: 242 406 321
Tel.: 242 406 324

FEMAT, spol. s r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5 - Radotín
www.femat.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Vzorový příklad: ŠKODA Citigo Active 1,0 MPI/44 kW, cena vozu 179 900 Kč, splátka předem 25 % (44 975 Kč), výše úvěru 134 925 Kč, délka úvěru 72 měsíců, poplatek za uzavření a vedení
smlouvy 0 Kč, měsíční splátka úvěru 2 293,86 Kč, měsíční splátka úvěru včetně pojištění* 2 869,86 Kč, výpůjční úroková sazba 6,90 % p. a., RPSN** 16,33 %, celkové platby za úvěr včetně
pojištění* 206 629,92 Kč.

* zahrnuje havarijní pojištění All Risk a povinné ručení Bonus Exclusive od České pojišťovny s nadstandardními limity pojistného plnění a garantovanou sazbou po celou dobu financování.
** vysoký rozdíl mezi výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností započítávat cenu havarijního pojištění a povinného ručení do této sazby dle nového zákona 
    o spotřebitelských úvěrech s platností od 1. 1. 2011.

Staňte se skutečnými pány svého času s novým vozem ŠKODA Citigo. Užívejte si prostor, komfort
a bezpečí velkého vozu při nízké spotřebě a překvapivé manévrovatelnosti. Do centra, na nákupy
nebo do přírody se tak nyní můžete vydat, kdykoliv chcete a potřebujete.

Na předváděcí jízdu Vás zve Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA.

Nová ŠKODA Citigo
Život v pohybu

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ŠKODA Citigo: 4,5-4,7 l/100 km a 105-108 g/km

95 Kč95 Kčč
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 HODINY
Do půlnoci chybí třikrát méně času, než je čas, který uplynul 
právě od půlnoci. Kolik je v současné době přesně hodin?

 CYKLISTÉ
Dva cyklisté jeli proti sobě. Jeden jel rychlostí 12 km/h a druhý 
jel rychlostí vyšší o 3 km za hodinu. Jak daleko budou od sebe 
za 2 hodiny od okamžiku, kdy se spolu minou?

 VÁHY
K dispozici máte závaží o hmotnosti 1 g, 3 g, 8 g, 27 g, 81 g, 243 g, 
729 g a dvouramenné váhy včetně misek. Jak navážíte 100 g, 
500 g, 1000 g zboží za předpokladu, že můžete klást závaží 
na obě strany vah a zboží pouze na jednu stranu vah?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Slimák: 7. den, Čísla: 987652413, 102347586
Součet: 16, 18, 20, 22

KLUB MALÝCH DĚTÍ LUMEK

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Svatomartinské víno v Letech.

Vylosovaní výherci:
Tomáš Slánský, Mladá Boleslav / Ludmila Paukertová, Řevnice
František Polášek, Praha 5

Vylosovaným výhercům gratulujeme! Výhru je možné si vy-
zvednout nejpozději do 31. 12. 2011 v kanceláři DOBNET, o. s.

SOUTĚŽ  O STAVEBNICI

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, 
a to nejpozději do 20. prosince 2011.

Vylosovaný výherce obdrží ZDARMA stavebnici.
Za každý správný výsledek uvedených kvízů zaslaných spo-

lu s tajenkou se násobí šance při losování výhry v soutěži.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uved-

li také svoji plnou poštovní adresu. Děkujeme.
Ceny do soutěže věnovalo Občanské sdružení Lumen.
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Pevná linka bez paušálu

 při přechodu možnost zachování 
dosavadního čísla

 minuta volání do pevné sítě za 0,94 Kč

 minuta volání do mobilních sítí za 4,15 Kč

Informace z regionu
měsíčník DOBNET Zpravodaj
zdarma do 5500
schránek

regionální 
informační 
portál
www.idobnet.cz

Vysokorychlostní 
internet bez starosti  
o přípojku

 kompleletní přípojka za 1490 Kč 
včetně ě práce technika

 o přípojkjku se staráme bezplatně, 
včetně ooprav a výměn

 základní ttarif pro nenáročné 
už za 1900 Kč měsíčně

 vysokorychhlostní 
internet
bez omezenní 
od 330 Kč
měsíčně

DOBNET – vysokorychlostní internet, 
bezkonkurenční volání a informace z vašeho okolí

Bližší informace na www.dobnet.cz, na infolince 277 001 111, nebo na info@dobnet.cz
Mobilní volání poskytuje svým členům občanské sdružení Červená myš.cz, o.s., nabídka 
členství platí pro klienty DOBNET s tarifem Home a vyšším.

www.dobnet.cz
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Bezkonkurenční  
mobilní volání

měsíční paušál jen 150 Kč 

zdarma neomezené volání členům rodiny
a přátelům

minuta volání do sítě Vodafone jen za 1,44 Kč 

minuta volání do ostatních a pevných sítí  m
en za 1,92 Kčjej

textová zpráva za 1,20 Kč

 při přechodu možnost zachování
dosavadního čísla zdarma


