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Nikdo z nás není dokonalý. Někomu 
přebývá, nebo naopak schází k dokona-
losti těla pár kil v různých partiích. Není 
třeba liposukce nebo botoxu. Stačí zvolit 
správné barvy a styl oblečení, a tím lze 
většinu vad na kráse opticky zkorigovat. 
A nemusí to stát jmění.

V hlavním tématu začínáme povídá-
ní s odbornicemi ve svém oboru paní 
Renatou Kolečkářovou a Inkou Vale-
šovou z Řevnic typologií barev.  Asi 
všichni máme tu zkušenost, že někte-
ré barvy nám lichotí, vypadáme v nich 
svěže, zatímco jiné se k nám nehodí. 
Dozvíme se totiž, že: „Pokud je určitá 
barva blízko obličeje, ovlivní odrážejí-
cí se světlo, vrhá na tvář buď lichotivé 
tóny, nebo také temné stíny. Koneč-
ný výsledek, ať pozitivní, či negativ-
ní, závisí na zvolené kombinaci barev 
a na odstínu konkrétní pleti,“ vysvět-

luje tuto problematiku Inka Valešová, 
módní návrhářka.

Barevná typologie se nepoužívá pouze 
pro zvolení vhodného make-upu či barvy 
vlasů. Široké uplatnění má také při výbě-
ru oblečení, na což se často zapomíná.

Jaké dělení barevných typů se dnes 
používá a jak barvy využít v našem šatní-
ku, poradí právě Renata Kolečkářová. 

Máte i vy zkušenost s tím, že ačkoli zvo-
líte stejnou barvu, ale jiný materiál, oděv 
celkově vyzní úplně jinak? Tvrdé a tmavé 
barvy se nechají změnit výběrem vhodné 
struktury materiálu, černá barva v sametu 
dělá dojem daleko větší hloubky než čer-
ná v hedvábí, které hází šedavé odlesky...

O materiálech bude také zmínka.
Barvy dokážou čarovat. Snad se nám 

podaří poradit, jak s nimi umět zacházet. 
Příjemné čtení přeje
Barbora Tesařová

Lednové číslo DOBNET zpravodaje bylo laděné technicky. Do února 
jsme se rozhodli začlenit trochu jemnější a zároveň barevné téma – 
povídání o oblékání a barevné typologii. Není samozřejmě určeno jen 
ženám. Ani na muže a jejich styl v odívání jsme nezapomněli.
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O BARVÁCH, MATERIÁLECH A OBLÉKÁNÍ

ŠATY „DĚLAJ“ ČLOVĚKA

Z REGIONU
DOBNET rozšiřuje 

v roce 2012 svůj tým. 
Pro nově připravova-
né služby hledáme 
do svých řad pracov-
níky na plný úvazek, 
ale též rádi přivítáme 
a zaškolíme nadše-
né a spolehlivé kolegy pro částečnou 
spolupráci nebo třeba jen na pár hodin 
týdně. Více informací najdete na strán-
kách našeho zpravodaje a další aktuali-
ty na portálu iDobnet.cz.

SPORT
Zimní turnaje 

družstev v halovém 
fotbalu, ve futsalu 
a volejbalu přináše-
jí různorodé výsled-
ky. Seznamte se se 
závěsným systé-
mem TRX. Pomáhá 

k vybudování pevné postavy, rozvíjí 
stabilizační svalstvo, rovnováhu, ba-
lanci, plný rozsah pohybu, ale pře-
devším je možné vzít si ho kamkoli 
s sebou.

ROZHOVOR
Díky množícím se 

dotazům, z nichž 
je patrné, že otáz-
ky kolem nástupu 
dítěte ke školní do-
cházce nejsou rodi-
čům vždy tak jasné, 
jak se to ve školách 
zdá, vznikl tento návodný článek. 
Není vyčerpávající, ale snad uvede 
na pravou míru některé mylné do-
mněnky.

VÝLET
Mohou být stu-

dánky zázračné? 
Podle zápisů ve sta-
rých kronikách ano. 
Léčily oční choroby, 
těžké rány, posilo-
valy při strašných 
epidemiích… Pokra-

čujeme v putování a ve vypravování 
s knihou Dolní Berounka, kterou na-
psal pan Otomar Dvořák.
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DOBNET, o.s.
hledá
do svého týmu
techniky a obchodní zástupce.
Bližší informace na: 277 001 111
nebo na info@dobnet.cz
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

PŘÍMĚSTSKÉ AUTOBUSY VYJELY PŘED 20 LETY
Pražská integrovaná doprava si připomíná první kroky své-

ho rozvoje. Přesně před dvaceti lety vyjely „červené“ autobu-
sy za hranice hlavního města. První linky Dopravního podniku 
směřovaly do Hovorčovic a do Ořechu.

V tu dobu revoluční krok přinesl i další podstatnou změnu: 
Dopravní podnik a tehdejší ČSAD si navzájem začaly uznávat 
jízdenky. Do té doby striktně oddělené dopravní systémy se 
propojovaly.

V říjnu 1992 se do systému zapojila i železnice. Dnes vyjíždí 
za hranice hlavního města celkem osmdesát linek, další spoje 
zařadil kraj. V Pražské integrované dopravě tak za hranicemi 
města v současné době najdeme 30 vlakových a 172 autobu-
sových linek. (jm)

DĚTI OPENCARD POTŘEBOVAT NEBUDOU
Hlavní město ustoupilo protestům proti opatření, aby děti 

od šesti let musely mít kvůli jízdnému zdarma Opencard. Děti 
platí jízdné v pražské MHD až od deseti let. Návrh magistrátu 
počítal s tím, že děti mezi šesti a deseti lety budou od 1. února 
muset prokazovat svůj věk pomocí Opencard.

Proti opatření se vznesla vlna protestů. Město nyní ustoupilo 
a revizoři budou uznávat jak papírové průkazky vydané samot-
ným Dopravním podnikem, tak například průkazy sportovních 
klubů, kde bude uvedeno celé jméno, datum narození a foto-
grafi e dítěte.

Jízdné zdarma platí i pro mimopražské děti. Stačí, když jejich 
věk prokážou rodiče například zápisem ve svém občanském 
průkazu. (jm)

MODRÝ DOMEČEK V ÚNORU
Od 4. února do 4. března můžete v kavárně obdivovat pro-

dejní výstavu fotografi í Zdeňka Blechy nazvanou Toulky Paříží. 
Zdeněk Blecha je povoláním kuchař a vařil v řadě vyhlášených 
restaurací po celém světě. Na jeho kuchařských výtvorech si 
pochutnávali např. Bill Clinton, Michail Gorbačov a další svě-
toví státníci. Jeho velkým koníčkem je fotografování. Fotil 
na francouzské Riviéře, v Římě, na Islandu, v Dublinu, Thajsku, 

Indii a v dalších zajímavých zemích. Rád sleduje „obyčejné 
dění v ulicích“ a využívá černobílé a analogové fotografi e. Fotí 
pro gastronomické časopisy a pořádá své samostatné výstavy. 
Jeho snímky zdobí řadu slavných domácností nebo golfových 
resortů. Nyní by rád potěšil i návštěvníky Modrého domečku.

V sobotu 31. března jste zváni na benefi ční Ples Náruče ve sty-
lu muzikálu. Čeká vás bohatý program: DJ Olda Burda, tom-
bola, soutěž o nejlepší masku i pěvecké vystoupení muzikálo-
vých pěvců Žanety Železné a Martina Pošty. Cena vstupenky je 
220 Kč, vstup pouze v masce vaší oblíbené muzikálové postavy. 
Předprodej vstupenek: Modrý domeček Řevnice, nám. Krále Ji-
řího z Poděbrad 3, tel.: 602 603 257, nebo Sportcentrum Liďák, 
Mníšecká 500, recepce tel.: 222 356 242, od 7 do 23 hodin. (sh)

DOBNET V ROCE 2012 ROZŠIŘUJE SVŮJ TÝM
Lednové číslo DOBNET zpravodaje se ve svém hlavním té-

matu zabývalo službami, které občanské sdružení DOBNET 
poskytuje svým uživatelům. Od října loňského roku je možné 
pořídit kompletní přípojku k internetu za 1 490 Kč. V průběhu 
letošního roku lze uživatelům nadále nabídnout telefonní linku 
bez paušálu nebo provést servis počítače přímo v kanceláři 
nebo v bytě zákazníka.

Právě pro tyto, ale i další nově připravované služby chceme rozší-
řit tým spolupracovníků o další kolegy. Nehledáme jen pracovníky 
na plný úvazek, ale rádi přivítáme a zaškolíme nadšené a spolehli-
vé kolegy na částečný úvazek nebo třeba jen na pár hodin týdně.

Stále hledáme techniky, kteří by doplnili naše řady a pomohli 
nám nejen s výstavbou a se servisem bezdrátové sítě DOB-
NET, ale realizovali by u zákazníků přípojky k internetu nebo 
telefonní linky. Velkou výhodou pro tuto práci je bydliště v blíz-
kosti Dobřichovic, kde máme také servisní zázemí.

Dále potřebujeme obchodní zástupce, kteří by chtěli nabí-
zet a prodávat širokou škálu našich služeb. Protože obchodní 
oddělení v našem sdružení teprve pomalinku vzniká, máme 
představu, že v řadách našich členů nalezneme také koordi-
nátora, který by se chtěl právě několika hodinami týdně podílet 
na vzniku této nové skupiny.

Pokud máte pocit, že byste mohli vy sami nebo někdo z va-
šich známých pomoci, určitě nám napište na info@dobnet.cz 
nebo zavolejte na číslo 277 001 111. Rádi si nezávazně po-
hovoříme s kýmkoli, kdo alespoň částečně disponuje nějakým 
volným časem, a hlavně má chuť pracovat. (mn)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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Autobus příměstské linky Zdroj: Archiv DP hl. m. Prahy

DOBNET, o.s.
hledá
do svého týmu
techniky a obchodní zástupce.
Bližší informace na: 277 001 111
nebo na info@dobnet.cz
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ŠKOLA NANEČISTO VE VŠENORECH
Všichni budoucí prvňáčci ze Všenor, ale i z okolních obcí si 

mohli vyzkoušet, jaké to bude ve skutečné škole.
V úterý 17. 1. se třída naplnila budoucími prvňáčky, rodiče 

se usadili na židličky okolo a už to začalo. Všechny čtyři paní 
učitelky 1. stupně se u dětí prostřídaly. Nejdříve se děti v krouž-
ku paní učitelce představily a chvilku si s ní povídaly o svých 
obavách a těšení se do školy. Zazpívaly si s kytarou a rozešly 
se do lavic. Tam je pak čekala prvouka a s ní spousty hádanek 
a povídání o zvířátkách a zvířecích rodinách.

V matematice si děti zkusily poznávat čísla do deseti, porov-
návaly, co je méně, co je více a které číslo je před a za urči-
tým číslem. Všichni se divili, jak si předškoláčci poradili s čís-
ly a počítáním do deseti. Jako poslední na děti čekal český 
jazyk. Vyzkoušely si hledání a poznávání písmenek, pomohly 
paní učitelce opravit „popletenou pohádku“ a na tabuli správně 
srovnat obrázkové ilustrace. Na pracovním listu, na němž si 
zkusily „psaní“, si jako odměnu odnesly usměvavé sluníčko.

Teď už se jim k zápisu půjde vesele, vědí totiž, jak to v té 
opravdové škole bude vypadat. Školu nanečisto zopakujeme 
ještě v jarních měsících.

Za kolektiv 1. stupně ZŠ Všenory Mgr. Hana Kopecká

V PRAZE BUDOU TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY 
NA ZNAMENÍ, PLÁNUJE ROPID

Cestující v pražských tramvajích si budou muset zvyknout 
na novinku: zastávky na znamení. Ropid totiž uvažuje, že v ně-
kterých málo využívaných stanicích by lidé museli dát znamení 
řidiči, aby jim zastavil. Ropid tím chce ušetřit čas a elektrickou 
energii. První zastávka zřejmě začne fungovat už v dubnu.

Zavést nový režim na zastávkách umožňuje Ropidu noveli-
zace Dopravního a návěstního předpisu pro tramvaje, který již 
podepsal generální ředitel Dopravního podniku. Účinnosti na-
bude 1. dubna 2012.

Po zavedení by pak zastávka fungovala ve zkušebním pro-
vozu, a pokud by se nový režim osvědčil, byla by na znamení 
natrvalo. Potom by Ropid začal vytipovávat další zastávky, kde 
by měl nový způsob smysl a nepůsobil by potíže nejen doprav-
ci, ale i řidičům nebo chodcům. (mn, dle iDnes.cz)

V LETECH SE ROZPADLO ZASTUPITELSTVO
Letovské čekají předčasné volby, počet zastupitelů tu klesl 

pod zákonné minimum. Na své členství rezignoval Ing. Josef 
Cmíral. V zastupitelstvu tak zbyli čtyři lidé, protože šlo už o třetí 
rezignaci z celkem sedmičlenného týmu. Do půl roku vyhlásí 
v obci nové volby Ministerstvo vnitra.

V posledních řádných volbách v roce 2010 kandidova-
lo do zastupitelstva celkem 15 lidí pod hlavičkou dvou stran 
a jedna nezávislá kandidátka. Čtyři místa obsadilo Sdružení 
nezávislých kandidátů a tři místa ODS. (jm)

NOVÉ OBČANKY I PRO DĚTI
Od ledna je možné požádat o nový občanský průkaz pou-

ze na městském úřadu s rozšířenou pravomocí, pro občany 

bývalého okresu Praha-západ tedy v Černošicích na odlouče-

ném pracovišti v Praze v Podskalské ulici, pro občany býva-

lého okresu Beroun na Městském úřadě v Berouně. K žádosti 

o nový typ průkazu již není nutné dodávat žádné fotografi e.

Nový občanský průkaz má po letech různých nestandardních 

rozměrů konečně velikost kreditní karty, takže jej lze snadno 

umístit do peněženky či do kapsy. Občanský průkaz je možné 

nově vydat i pro děti, od poloviny roku bude jedinou alternati-

vou cestovního pasu při cestování do zemí EU. Pro děti bude 

občanka za 50 Kč s platností na 5 let, pro ostatní zdarma s plat-

ností na 10 let. Za příplatek 500 Kč může nový občanský průkaz 

obsahovat i elektronický čip. Ten ale zatím není moc použitelný, 

v praxi se na něj nyní dá nahrát pouze elektronický podpis.
Nové doklady se tisk-

nou ve Státní tiskárně 
cenin. Dle informací 
ČT je speciální stroj 
schopen vytisknout 
550 průkazů za hodi-
nu, za první čtyři dny 
provozu zvládl 15 tisíc 
nových průkazů. Mezi 
hlavní ochranné znaky 
patří hologram ve for-
mě státního znaku 
a hologram v podobě 
lipového květu, který 
chrání fotografi i a hma-
tem čitelné osobní úda-
je i číslo dokladu. Kro-
mě nich obsahuje ještě 
asi dvacet dalších.

Od letošního roku 
může žadatel odmít-
nout zapsání rodin-
ného stavu, od roku 
2017 nebude povin-
ným údajem trvalé 
bydliště a v roce 2020 
zmizí i rodné číslo.

Oba městské úřady 
upozorňují, že žadatelů o nové doklady je více, než tomu bylo 
doposud, a vznikají tudíž dlouhé fronty. Nepříjemnému čekání 
lze předejít objednáním se v rezervačním systému na portá-
lech městských úřadů na adresách www.mestocernosice.cz 
a www.mesto-beroun.cz. (mn)

NEBEZPEČNOU KŘIŽOVATKU NAHRADÍ 
KRUHOVÝ OBJEZD

Kruhový objezd vznikne na velmi frekventované křižovat-
ce silnic 115 a 116 v Letech. Houstnoucí provoz především 
v dopravních špičkách už křižovatka nestačí pojímat a zvláště 
ve směru od Roviny a Mořiny se tvoří kolony.

V místě jsou také časté dopravní nehody. Ta poslední v půlce 
prosince zhasla celé Lety, protože jedno z nabouraných aut 
poškodilo sousední trafostanici.

Rada Středočeského kraje 
schválila v srpnu loňského roku 
pětadvacetimilionovou dotaci 
na přestavbu křižovatky na kru-
hový objezd. Obec Lety bude fi -
nancovat vypracování projektové 
dokumentace. Smlouvu o spo-
lupráci veřejných zadavatelů 
schválilo letovské zastupitelstvo 
na svém nedávném zasedání. (jm)
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Škola nanečisto ve Všenorech Zdroj: www.skolavsenory.cz



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

DOBNET zpravodaj číslo 2 I ročník 6

4strana

SPORT

SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
S KULATÝM BALONEM

FUTSAL MUŽŮ
V pátek 20. 1. odehráli muži 
Sokola Dobřichovice B třetí zá-
pas Středočeského krajského 
přeboru ve futsalu, a to na do-
mácí půdě. Utkali se s klubem 
SAT-AN Kladno. K vidění byl 
nespočet vydařených akcí, ale 
kvůli převaze v taktice a vět-
ším zkušenostem soupeře se 
Dobřichovice musely smířit 
s prohrou 6 : 13 (první polo-
vina 3 : 6). Za tým Kladna se 
postavili i dva hráči z první ligy. 
Díky silnějšímu soupeři získali 
Dobřichovičtí mnoho zkuše-
ností a v dalším klání je budou 
moci využít. Vstřelené branky: 
Větrovec Pavel 4, Kolman Fi-
lip, Štědronský Martin – Cha-
dima Miroslav 4, Fitzel Tomáš 
4, Šiler Petr 3, Müller David 
2, Kvapil Tomáš. Rozhodčí: 
Vaněk Václav, Kovařík Václav. 
ČK: 0 – Pergl Martin. 

TURNAJE V HALOVÉM 
FOTBALU

Už po třináct let se v zimní 
sezoně můžeme o víkendech 
setkat v hale Bios s nejmladší-
mi fotbalisty. Tradičních turnajů 
v halovém fotbalu pořádaných 
ABC Braník, kde proti sobě hrají 
týmy z celé České republiky, se 

zúčastňují i fotbalisté Sokola 
Dobřichovice, ročníky 2001 až 
2004. V této sezoně odehráli už 
čtyři soutěže. V první skončili 
na třetím místě, ve druhé byli 
čtvrtí, potřetí vybojovali druhou 
pozici a ve čtvrtém turnaji se 
umístili pátí.

VOLEJBAL KADETEK
9. kolo krajského přeboru 

kadetek (2011–2012) se usku-
tečnilo 22. 1. 2012 v Benešo-
vě. Kadetky odehrály ve sku-
pině dva zápasy, v nichž 
podlehly oběma soupeřům 
3 : 0. V prvním střetnutí se 
utkaly s výrazně lepším tý-
mem Mělníka a ve druhém 
s družstvem Neratovic. Ve vel-
mi oslabené sestavě bojovala 
děvčata s plným nasazením 
až do konce obou zápolení. 
Po jejich zhodnocení byla nej-
aktivnější hráčkou blokařka 
a kapitánka v jednom Vero-
nika Vrabcová. Desáté kolo 
odehrají kadetky Sokola Dob-
řichovice na domácí půdě, 
kde změří síly s družstvy Ra-
kovníka a Tuchlovic. Všichni 
příznivci sportu a fandové vo-
lejbalu je můžou přijít podpořit 
12. 2. 2012 do Dobřichovic.

Jaromír Horáček

Zimní turnaje družstev v halovém fotbalu, ve futsalu 
a volejbalu přinášejí různorodé výsledky. I při větší 
absenci hráčů a převaze soupeřů se týmy snaží vy-
bojovat co nejlepší skóre.

ZÁKLADY CVIČENÍ S TRX

Závěsný systém TRX 
se stal jednou z nejoblí-
benějších pomůcek pro 
funkční fi tness. Pomáhá 
k vybudování pevné po-
stavy, rozvíjí stabilizač-
ní svalstvo, rovnováhu, 
balanci, plný rozsah po-
hybu, ale především je 
možné vzít si ho kamkoli 
s sebou.

Hala Bios, halové turnaje ve fotbalu dětí Autor: Denisa Hunalová

Futsal mužů, utkání Dobřichovice – Kladno Autor: Jaromír Horáček

SVALY HORNÍ ČÁSTI TRUPU

Prakticky se tento systém 
používá při tréninku profe-
sionálních sportovců, ale 
také např. seniorů. Uplatně-
ní najde ve fi tness klubech, 
doma i v přírodě.

My se dnes podíváme 
na dva základní cviky, jež pře-
vážně mají za úkol stabilizovat 

svaly ramenního kloubu a roz-
víjet svaly hrudníku a zad. 

Také při těchto cvicích 
poskytneme ramenům plný 
rozsah pohybu, což nám 
pomůže předcházet různým 
zraněním, která se vyskytu-
jí např. při tenisu, házené, 
basketbalu apod.

Kliky s TRX vestoje:
TRX zavěsíme za žebřiny nebo za dveře. Zkontrolujeme, 

zda jsou popruhy na každé straně stejně dlouhé. Postavíme 
se tak, abychom byli v předklonu. Čím větší úhel, tím je cvik 
náročnější. Provedeme klik. Je důležité dbát na to, aby se 
trup nepropadal v bederní části, nebo naopak hýždě nebyly 
vystrčené vzad.

Přítahy s TRX vestoje:
TRX zavěsíme za žebřiny nebo za dveře. Zkontrolujeme, zda 

jsou popruhy na každé straně stejně dlouhé. Chytneme TRX 
a spustíme se vzad. Ruce jsou natažené. Přitáhneme tělo 
směrem k TRX. Důležité je, abychom se přitahovali především 
zádovými a mezilopatkovými svaly. Trup by měl být rovný 
a neměli bychom vystrkovat hýždě nebo břicho. Jiří Jelínek

www.jirij.cz/dobnet, heslo: dobnet111



1. Mylná domněnka: „Aby 
moje dítě dostalo odklad, 
stačí, když se k tomu roz-
hodnu pouze já jako zákon-
ný zástupce a škola mi to 
jen potvrdí!“

Správný postup: K tomu, aby 
dítěti byl odklad udělen, je tře-
ba příslušné škole doručit žá-
dost o odklad školní docház-
ky a 2 doporučující posudky: 
1) doporučení od lékaře nebo 
klinického psychologa a 2) 
doporučující vyjádření škol-
ského poradenského zařízení 
(OPPP – okresní pedagogic-
ko-psychologická poradna). 
Jiné další podklady nejsou ze 
zákona nutné.

Upozornění! Závěrečné roz-
hodnutí o tom, zda dítěti odklad 
nechat udělit, či ne, je pouze 
na zákonných zástupcích. Ti 
si nechají poradit ve školském 
poradenském zařízení a u od-
borného lékaře, seznámí se se 
závěry a s doporučením, ale 
to, zda dítě do školy pošlou, 
nebo ne, záleží jen na nich. 
Školy ani mateřské školy jejich 
rozhodnutí nemají šanci nijak 
fi nálně ovlivnit. 

2. Mylná domněnka: „Ško-
ly a mateřské školy určitě 
jednají ve svém zájmu, když 
nám, rodičům, doporučují, 
abychom dítěti odklad dali, 
nebo nedali.“ (Školky mají 
málo místa, tak doporuču-
jí nástup do školy, školy ze 

stejného důvodu doporučují 
odklad.)

Toto jednání škol a školek je 
nepravděpodobné. Je třeba 
si uvědomit, že dobrý učitel 
a dobrá škola nezohledňují 
své zájmy kvůli místu ve škole 
nebo ve školce, ale zohledňují 
zájmy dítěte! Dejte na dopo-
ručení těch, kteří mají zkuše-
nosti a dovedou posoudit, co 
je pro dítě přínosné. 

3. Mylná domněnka: „Když 
jdu k zápisu a vím, že budu 
žádat o odklad, musím už 
mít všechny podklady s se-
bou!“

Není tomu tak. 
Je samozřejmě 
možné, pokud 
podklady již 
máte, je k zápisu 
rovnou přinést. 
Pokud ale podklady nemáte, 
není třeba být ve stresu. Máte 
čas, abyste vše doložili, až 
do 31. května.

4. Mylná domněnka: „Moje 
dítě se narodilo koncem 
léta, a tak ho v září do školy 
ještě nepošlu. K zápisu pů-
jde až příští rok. Zatím tedy 
nebudu nic řešit!“

Správný postup: Vzhledem 
k tomu, že dítěti 1. 9. bude již 
šest let, je povinností zákon-
ného zástupce zapsat dítě 
k povinné školní docházce od 

1. 9. téhož roku. (Povinná škol-
ní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šes-
tého roku věku, pokud mu není 

povolen odklad.) Pokud dítěti 
má být udělen odklad, je tře-
ba přihlásit se ve škole k zá-
pisu (zápisy probíhají v období 
od 15. 1. do 15. 2.). Se školou 
se dohodnete, zda přijdete 
k zápisu a následně doložíte 
podklady pro odklad ze zákona 
povinné, nebo zda přinesete 
náležitosti k odkladu rovnou. 

O odklad je nutné zažádat 
a náležité podklady doručit 
do 31. května.

5. Domněnka: „Chci, aby 
moje dítě nastoupilo do ško-
ly ještě dřív, než mu bude 

6 let. Počítám s tím, není to 
problém.“

Nástup před šestým rokem 
věku dítěte je opravdu možný. 
Je třeba zkontaktovat školu 
a doložit následující podklady:
a) Pokud dítě dosáhne šesti 
let v období od září do kon-
ce prosince, doložíte žádost 
o přijetí ke školní docházce 
a doporučení školského po-
radenského zařízení (OPPP 
– okresní pedagogicko-psy-
chologická poradna).
b) Pokud dítě dosáhne šes-
ti let věku v období od ledna 
do konce června, doložíte 
žádost o přijetí ke školní do-
cházce, doporučení školské-
ho poradenského zařízení 
a odborného lékaře.

6. Mylná domněnka: „Mé-
mu dítěti byl v loňském roce 
udělen odklad. Máme tedy 
místo v té škole jisté, musí 
nás vzít!“

Není tomu tak. Podle právní-
ho výkladu MŠMT je zákonný 
zástupce dítěte, kterému byl 
povolen odklad povinné škol-
ní docházky, povinen dosta-
vit se v následujícím školním 
roce opět k zápisu do prvního 
ročníku základního vzdělává-
ní. A to do základní školy pod-
le svého výběru.

7. Mylná domněnka: „Mo-
hu se dostavit pouze k jed-
nomu zápisu.“

Není to tak. Je možné navští-
vit více zápisů. Do 31. 3. pak 
musíte každé škole dát vědět, 
zda k 1. 9. nastoupíte, či ne.

Přeji dobrý start do školy!
Mgr. Renáta Bartoníčková
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ROZHOVOR

Díky množícím se dotazům, z nichž je patrné, že 
otázky kolem nástupu dítěte ke školní docházce ne-
jsou rodičům vždy tak jasné, jak se to nám ve ško-
lách zdá, vznikl tento návodný článek. Není vyčerpá-
vající, ale snad uvede na pravou míru některé mylné 
domněnky. 

MYLNÉ DOMNĚNKY NĚKTERÝCH RODIČŮ NEJEN O NÁSTUPU KE ŠKOLNÍ 
DOCHÁZCE A JEJICH UVEDENÍ NA PRAVOU MÍRU

DÁM SVÉMU DÍTĚTI ODKLAD!?

ANO, ČI NE?

Mgr. Renáta Bartoníčková, ředitelka 

školy Autor: Bára Tesařová

Ilustrační foto Zdroj: škola Všenory
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PR / KULTURA

Sobota 3. 2.
Svinaře Masopust – 
náves, od 13:00 hod.

Neděle 5. 2.
Lety O třech kůzlátkách, 
dětské divadelní před-
stavení v podání Diva-

dla Na kolečku, vstupné 20 Kč, 
pivotel MMX, od 10:00 hod. 

Úterý 7. 2.
Beroun Irena Bud-
weiserová – koncert 
bývalé dlouholeté pě-

vecké hvězdy skupiny Spirituál 
kvintet, spoluúčinkuje kytarista 
M. Linka, kavárna Jiná káva, 
od 20:00 hod. 

Sobota 11. 2.
Srbsko Masopust – ná-
ves, od 11:00 hod.

Neděle 12. 2.
Lety Nápad myšky Te-
rezky aneb O zlé koze, 
dětské divadelní před-

stavení v podání Divadla Matěje 
Kopeckého Praha, vstupné 20 Kč, 
pivotel MMX, od 10:00 hod. 

Černošice Josef Vej-
voda Trio – koncert, 
Trio vystupuje převáž-

ně s vlastním repertoárem, 
pocházejícím od všech členů, 
s konceptem ovlivněným řadou 

prvků z oblasti jazzu i klasické 
hudby, vstup 130 Kč, Club Kino 
Černošice, od 20:00 hod. 

Středa 15. 2.
Beroun Kumšt – před-
stavení Divadla Na Je-
zerce – hrají Jan Třís-

ka, Jan Kačer, Jan Hrušínský, 
režie Jan Hřebejk, SD Plzeňka, 
od 20:00 hod. 

Sobota 18. 2.
Zadní Třebaň Pobe-
rounský masopust – za-
bijačka, jarmark, vystou-

pí dětská kapela Notičky, taneční 
skupina Proměny, folklorní sou-
bor Klíček či staropražská kapela 
Třehusk, na voze taženém koň-
ským spřežením bude sehrána 
masopustní fraška a nakonec 
bude symbolicky pochován Ma-
sopust, náves, od 10:00 hod. 

Mokropsy Mokropes-
ký masopust – skvělá 
hudba, neodolatelné 

vůně a nedostižné herecké 
a taneční výkony, večer zábava 
u Králů, Masopustní náměstí, 
od 14:00 hod. 

Všeradice Masopust, 
náves, od 14:00 hod.

Neděle 19. 2.
Lety O Sněhurce, dět-
ské divadelní předsta-
vení v podání Malého 

divadélka Praha, vstupné 20 Kč, 
pivotel MMX, od 10:00 hod. 

Zadní Třebaň Dětský 
maškarní bál – hry, 
soutěže, volba nejhezčí 

masky i vystoupení kejklíře, hra-
je kapela Třehusk. Společenský 
dům, od 14:00 hod.

Beroun Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký – klasická 
pohádka v nastudování 

loutkového divadla z Českých 
Budějovic v rámci cyklu Diva-
dlo pro děti i rodiče, sál České 
pojišťovny, od 17:00 hod. 

Neděle 26. 2.
Lety Princezna pro 
draka, dětské divadelní 
představení v podání 

Divadla Kukadlo, vstupné 20 Kč, 
pivotel MMX, od 10:00 hod. 

Dobřichovice O dva-
nácti měsíčkách, děts-
ké divadelní představe-

ní v podání divadelního sdružení 
Žlutý kopec, sál Dr. Fürsta, 
od 15:00 hod. 

Černošice O zvědavém 
slůněti aneb Jak sloni 
k chobotu přišli – dětské 

divadelní představení, vstupné 
70 Kč, Club Kino, od 16:00 hod.

Středa 29. 2.
Beroun Katapult – kon-
cert rockové legendy, 
sál České pojišťovny, 

od 20:00 hod. 

Sobota 3. 3.
Dobřichovice Koncert 
– Jitka Vrbová, Standa 
Chmelík a Knezaplace-

ní, sál Dr. Fürsta, od 19:30 hod. 

Výstavy:
Zbiroh Výstava Tvář 
Leonarda da Vinci – 
Příběh rytířského řádu 

templářů, zámek, od 13. 1. 
do 31. 3. 2012

Dobřichovice Putov-
ní výstava 6. ročníku 
Olympus FotoAkade-

mie, zámek, do 31. 3. 2012

ZA KULTUROU V ÚNORU 

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

inzerce

FRAMESI – PROFESIONÁLNÍ VLASOVÁ 
KOSMETIKA
V SALÓNU KLEMENTÝNA V ŘEVNICÍCH

BARVY FRAMCOLOR
jsou šetrné k vlasům i k vla-

sové pokožce.

Framesi neposkytuje kadeř-
níkům jen široký výběr tricho-
logických výrobků vysoké kva-
lity, ale v současnosti je jednou 
z nejaktivnějších společností 
v oblasti profesionálního ško-
lení. S touto špičkovou kosme-
tikou mohou pracovat pouze 
proškolení odborníci. A proto 
i naše kadeřnice ze Salónu 
Klementýna pravidelně na-
vštěvují odborné semináře.

NOVÉ STŘIHY, KOLEKCE 
A TRENDY

Semináře jsou zaměřené 
na nové střihy, kolekce a tren-
dy, ale také na účinnost barev 
a produktů značky Framesi. 
Například na podzim jsme 

se zúčastnily velmi krásného 
a zajímavého školení. Byla to 
spíše kadeřnická show, kte-
rou vedl světoznámý italský 
kadeřník Claudio de Chicco, 
jenž vlastní několik prestižních 
salónů v Římě, Paříži i v jiných 
evropských metropolích. Kaž-
dý půlrok můžete vidět jeho 
novou kolekci účesů přímo 
u nás v salónu nebo na našich 
webových stránkách. 

JAKÉ MÁTE VLASY?
V našem salónu vám také 

můžeme nabídnout službu 
Morphosis Hair Spa. Jedná 
se o diagnostiku vlasů a vla-
sové pokožky. Toto vyšetření 
provádíme speciální mikroka-
merou, která zobrazí problé-
my  vašich vlasů nebo vlasové 
pokožky. Při nastavení dopo-
ručeného postupu léčby a při 
výběru správného prostředku 
vás vašich problémů, jako 

jsou lupy, padání vlasů, mast-
né vlasy aj., rádi zbavíme.

Náš tým kadeřnic pro vás 
ve spolupráci s fi rmou Frame-
si a s blížícím se jarem připra-
vil nové trendy, styly, barvy, 
a to za velmi přijatelné ceny.

Na vaši návštěvu se těší ko-
lektiv Salónu Klementýna.

SALÓN KLEMENTÝNA
Řevnice, nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 5
www.klementyna.cz
salon@klementyna.cz
tel.: 737 258 018, 222 356 296

Společnost Framesi byla založena v roce 1945 v Mi-
láně. V současnosti fi rma distribuuje do více než 80 
zemí světa přes 200 druhů výrobků. Jednou z hlav-
ních priorit značky je vysoká kontrola kvality, velký 
důraz je kladen především na zdraví vlasů.

� kadeřnictví
� kosmetika
� neinvazivní liposukce
� manikúra
� pedikúra
� masáže
� korektivní dermatologie
� prodlužování řas
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Tel.: 800 400 104
Tel.: 242 406 324
Tel.: 242 406 321

FEMAT,spol. s r.o.
Výpadová 2313
15300 Praha 5-Radotín
www.femat.cz

Nová ŠKODA Citigo 
Život v pohybu

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.

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

Homeopatická ordinace
 prevence
 léčba akutních i chronických onemocnění
 návštěva na objednání

Za Mlýnem 917 mobil: + 420 602 542 242
252 29 Dobřichovice  renata@sikyta.com

www.sikytova-homeopatie.cz

MUDr. Renáta Sikytová

PALIVOVÉ DŘEVO
PALIVOVÉ DŘEVO

DŘEVĚNÉ BRIKETY
DŘEVĚNÉ BRIKETY

www.prodejpalivovehodreva.eu
www.prodejpalivovehodreva.eu

Podbrdy 68
mobil: 777 264 266
e-mail: pavel.kisling@centrum.cz
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DOBNET, o.s. hledá do svého týmu techniky a obchodní zástupce.
Bližší informace na: 277 001 111 nebo na info@dobnet.cz
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Šití na zakázku u nás v ne-
dávné minulosti ustoupilo 
nákupním centrům, kde si 
v množství obchodů nabíze-
jících oděvy vybere obleče-
ní většina z nás. Někdo ale 
nemá to štěstí, aby odpovídal 
konfekčním velikostem, nebo 
v případě večerních šatů ne-

rad potkává stejné na někom 
jiném, proto se rozhodne pro 
zakázkovou výrobu svého 
oděvu. Další skupinou jsou 
ti, kteří byli na zakázkové 
šití zvyklí odmala. Jací jsme 
zákazníci a jaké je to být 
oděvní výtvarnicí? Na tako-
vé otázky odpovídá Ingrid 

Valešová.

Všímáte si, v jakém 
oblečení lidé přichá-
zejí?
Všímám. Je to prvot-

ní informace o člověku. 
Snažím se respektovat 
styl zákazníka, který zjiš-
ťuji i otázkami na záliby, 

temperament, ptám se, 
jaký je, jaký vede způsob ži-

vota. Tomu uzpůsobuji i střih, 
aby se výsledné oblečení 
k dotyčnému  hodilo a aby se 
v něm cítil dobře.

Zároveň lze střihem i zvo-
lenými barvami velmi dobře 
korigovat postavu. Snažím 
se dorovnat její kompozič-

ní nepravidelnosti. Pokud 
má žena větší prsa a příliš 
úzké boky, pak navrhnu širší 
sukni, jež postavu vyrovná, 
a obráceně.

Podobné je to s délkou 
sukně. Aby slušela, neměla 
by končit na nejširším bodě 
lýtek. Všeobecně mezi hlavní 
pravidla patří zásada, že žád-
ný kus oděvu by neměl končit 
na vaší nejširší partii.

Jací zákazníci přicházejí 
do oděvního ateliéru?

Od maturantek, které 
čekají maturitní plesy, 

po zralé ženy, jež mají 
odrostlé děti, rozje-

tou nebo ukon-
čenou kariéru, 

a hlavně vědí, 
co chtějí.

Nejčastěji jsou to dámské 
košile, kostýmy do kanceláře 
a již zmíněné plesové šaty. Po-
ptávku po dámských košilích 
si odůvodňuji tím, že koupené 
v konfekci nemusí dobře sedět 
a neodpovídají představě ženy.

Předpokládám, že ženy 
vcházejí s vlastní představou, 
jak by měl oděv vypadat.

Mají svou představu, která 
je většinou tvárná. Pokud mi 
vysvětlí, co chtějí, snažím se 
je nasměrovat. Aby jim na-
příklad nevhodná délka suk-
ně neubrala na délce nohou 
a podobně. 

Také však už nastala situa-
ce, kdy jsme se nedomluvili. 
Nechtěla jsem spojovat své 
jméno s něčím, o čem jsem 
byla přesvědčena, že nedo-
padne dobře – pro zákazníka, 
samozřejmě.

Využívají služeb oděvního 
ateliéru i muži?

Ano, už i muži. S přáním ušít 
košili i casual oblečení. To mě 
baví. Ale předesílám, že pán-
ská saka ne. Je jen málo šva-
dlen, které je umí perfektně 
ušít. Potřebují jinak vyztužit 
a poskládat vše do sebe, aby 
nikde nic netlačilo, netáhlo. 
Zároveň musí mít sako nějaký 
vtip. Zkrátka ušít pánské dob-
ře padnoucí sako je umění.

Předpokládám, že za dobu 
svého působení máte mno-
ho střihů na oblečení, které 
jsou doma pěkně uložené. 
Když se zákazníci vracejí, 
pak jejich archivace zname-
ná poloviční práci, je to tak?

Střihy si schovávám právě 
pro zákazníky, kteří se vracejí. 
Když už je dobrý střih odzkou-
šený, představuje to polovinu 

MOTTO: „POKUD JE ŽENA ŠPATNĚ OBLEČENA, VŠIMNETE SI JEJÍCH

V KAŽDÉM VĚKU MŮŽE
BÝT DOBŘE OBLEČENI NEMUSÍ NUTNĚ ZNAMENAT VÍTR V PENĚŽENCE

Příprava materiálů pro téma barevné typologie, 
oděvní tvorby a stylistiky spočívala v setkáváních 
s odbornicemi Ingrid Valešovou a Renatou Kolečkářo-
vou, které mají několikaleté zkušenosti s vytvářením 
vizáže a vlastního stylu moderátorů České televize. 
Obě se rozhodly přenést své zkušenosti do Řevnic, 
kde si Inka před časem otevřela oděvní ateliér.

Foto.QAK.cz pro Atelier Vales (viz Facebook)
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ŠATŮ. POKUD JE OBLEČENA SKVĚLE, VŠIMNETE SI JÍ.“ COCO CHANEL

EME VYPADAT SKVĚLE
práce na dalším modelu. Po-
kud ovšem nedojde k výky-
vům ve váze. To se vše ukáže 
i na spodním prádle, jehož 
velikost často nerespektuje 
změny těla. Potom jdeme se 
zákazníky i nakupovat.

Zmínili jsme střihy i bar-
vy, jak je to s výběrem ma-
teriálů?

Existuje celá škála materiálů,  
látek různých vlastností: jsou 
hladké, drsnější, jinak kloužou, 
sednou, jsou hřejivé i chlad-
né. Jejich vlastnosti odpoví-
dají složení. Například vlna 
na sukni může být kousavá, 
ale obsahuje-li i přídavek hed-
vábí nebo kašmíru,  je daleko 
příjemnější, a navíc hřejivá.

Ne všechny typy látky sed-
nou ke všem lidem. Pokud je 
člověk sportovní typ, určitě 

si rozmyslím navléknout ho 
do saténu.

Podle toho, jak je trh bo-
hatý na různé materiály, 
je mi jasné, že jejich výběr 
stojí spoustu času.

Samozřejmě. Zamyslet se 
nad barvou, odstínem, dru-
hem látky a v neposlední řadě 
cenou, to vyžaduje mnoho 
času věnovaného vymýšlení 
a přípravě, návštěvám obcho-
dů a schůzkám se zákazní-
kem. Na materiálu moc záleží, 
proto skutečně v tomto bodu 
realizace časem nešetřím.

Na smluvenou schůzku se 
zákazníkem přinesu řadu 
vzorků látek, z nichž společně 
vybíráme pro danou zakáz-
ku. Bereme v úvahu typ pleti, 
vlasů, ladíme tóny i kontrasty 
v daném materiálu. Protože, 
jak už jsme říkali, barva je 
ovlivněna použitým materi-
álem. Ten ji jinak absorbuje, 
jinak vyzařuje.

Spousta lidí se bojí černé. Ale 
například černé hedvábí od-
ráží takový šedavý lesk. Není 
to tedy ta hluboká černá jako 
v sametu, ale kovová, dušená, 
uhlová – a proto se velice hodí 
k jemnějším typům pleti.

Zkrátka je třeba zvažovat 
mnoho faktorů, které musím 
brát komplexně a zapojit i cit.

Když šiju, připravuju, beru 
v potaz trendové barvy, které 
se nosí a jsou k danému roku 
vázané. Ale každý z nás má 
svoji oblíbenou barvu, v ně-
které se cítí lépe, jiná mu ne-
sedí. Často jde jen o to, zvolit 
správný odstín.

Ale jsou i ty případy, kdy 
žena má ráda barvu, která jí 
přímo neladí s pletí. Jak to 
pak zařídit, aby se jí nemu-
sela na svém oblečení úpl-
ně vzdát?

Pak lze doporučit jednodu-
chý trik. Oděv této barvy by jí 
neměl přímo lemovat obličej. 
Třeba já mám velmi ráda oli-
vovou i jasně zelenou barvu. 
Ale když jsem udělala tu chy-
bu a koupila si zimní čepici 
a rolák zrovna v této barvě, 
budu v případě jejich nošení 

působit v obličeji ještě zele-
něji než obvykle. Takže tyto 
dva kusy oblečení leží ve skří-
ni. Mám však zelené košile, 
jež nosím velmi ráda. Stačí si 
k nim vzít šátek světlé barvy, 
který můj obličej rozzáří a zá-
roveň oddělí nelichotivou ze-
leň mého svršku. A můžu být 
spokojená. Pokud se jedná 
o barvu sukní nebo kalhot, 
tam takové omezení není.

Dobře, pokročme dál. Vy-
brali jsme materiál, barvu. 
Co je nutné ještě vědět, aby 
výsledný model odpovídal 
představě zákazníka?

Schůzek je více. Sejdeme 
se nad návrhem, materiály. 
Zjistím životní styl, rozhod-
neme o tom, co na postavě 
vhodným střihem zdůraznit, 
co potlačit. Jdeme do de-
tailů, například, jaký zvolíme 
výstřih, jak šaty vypasujeme. 
Míry nejsou tak podstatné. 
Nejdůležitější je první zkouš-
ka. Pokud jsem mluvila o de-
tailech, jsou velmi významné. 
Je třeba od začátku počítat 
s jedním typem podprsen-
ky pro dané šaty. Její veli-
kost, tvar, vycpávky totiž určí 
výšku i hloubku záševků, 
nevhodná může rozbít celý 

model. Špatně zvolené veli-
kosti spodního prádla odhalí 
každý špíček, a řekla bych, 
že zbytečně.

Je také důležité si uvědomit, 
že když si pod černé nebo ji-
nak tmavé šaty vezmu bílou 
podprsenku, je to velmi vidět. 
A jestliže jsou to večerní šaty, 
umělé osvětlení ji zpoza šatů 
„vytáhne“. Doporučuji pro-
to univerzální tělovou barvu 
spodního prádla.

Ale vraťme se k výsledku 
našeho snažení. Pokud jsme 
se na všem shodli, model je 
ušit a zákazníci odcháze-
jí s tím, že vědí, jaké spodní 
prádlo, boty a doplňky potře-
bují. Společně s Renatou pak 
mohou dohodnout variabilní 
doplňky v souvislosti s ba-
revnou typologií, pomůže jim 
s vizáží, nalíčí, učeše.

Setkáváte se s lidmi, kteří 
jsou poučeni, co nosit?

Bohužel to mnoho lidí neře-
ší. Ale čím starší zákaznice, 
tím má jasněji. Hodně žen, 
které za mnou chodí a vracejí 
se, má vkus. A se vkusem je 
to jako s povahou – s tím se 
musíte narodit. Dobrá zpráva 
je, že i vkus se dá do jisté míry 
naučit. (bt)Foto.QAK.cz pro Atelier Vales

Ingrid Valešová Autor: Barbora Tesařová
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ALCHYMIE BAREV NEJEN V ODÍVÁNÍ
S RENATOU KOLEČKÁŘOVOU JSME HOVOŘILY O BAREVNÉ TYPOLOGII

Vyhodnocením kombinace 
vaší pleti, barvy očí a vlasů mů-
žete zjistit, zda jste typ světlý či 
tmavý, které se dále dělí na typ 
studený a teplý. Další skupinu 
tvoří typ teplý nebo studený, 
který se upřesňuje na typ jem-
ný a kontrastní. Pokud je vaše 
celková barevnost složena ze 
světlých a tmavých barev, mů-
žete být typ kontrastní (opět 
teplý nebo studený). A pokud 
v každém z předchozích ba-
revných typů najdete něco ze 
sebe, ale žádný se na vás ne-
hodí bezezbytku, můžete být 
typ jemný (studený nebo tep-
lý). Jednotlivé typy jsou tedy 
vzájemně kombinovatelné.

Nebo můžete rozdělovat ji-
nak a to na typ studený, teplý 
a střední a ty pak na další tři 
podskupiny a to podle míry 
kontrastu mezi pletí a vlasy 
na kontrastní, střední a jemný. 
To znamená na devět typů. Toto 
dělení je odrazovým můstkem 
pro tvorbu osobní palety.

Pro každý hlavní barevný typ 
stylisté doporučují několik ne-
utrálních  barev pro oblečení, 
jež je stavebním kamenem šat-
níku. To jsou například kabáty, 
saka, kalhoty. Na jejich poří-

zení se vyplatí investovat 
větší ob-

nos peněz. Tyto základní kusy 
oblečení pak lze kombinovat 
a barevně ladit se sezonními 
barevnějšími věcmi, jako jsou 
trička, sandály, šály apod.

Je třeba říci, že každý se 
mění, a proto není pravdou, že 
člověk patří k určitému barev-
nému typu po celý život. I to je 
třeba mít při výběru vhodných 
barev na paměti.

Na otázky, jak si určit svoji 
barevnost, odpovídá stylistka 
a vizážistka České televize Re-
nata Kolečkářová.

Jak si udělat barevný test? 
Třeba podle knihy „Jaká bar-

va mi sluší“ si základní barevný 
test můžete jednoduše udělat 
sami doma. Kniha je příjemná 
a  plná dobrých tipů. Nenalí-
čená se posaďte před zrca-
dlo. Důležité je zajistit si dobré 
světlo, ideálně denní a pusťte 
se do toho. Přikládejte si po-
stupně ke tváři studené a teplé 
barvy. Můžete použít nejrůzněj-
ší šátky, trička nebo jiné kusy 
oděvu a pozorujte výsledek. 
Pokud vidíte, co vám sluší, 
máte vyhráno. V opačném pří-
padě vám barevný test prove-
de vizážista. Bud získáte palet-
ku barevného typu, do kterého 
vás zařadí, nebo individuální 
paletu vytvořenou přímo pro 
vás. To je časově i fi nančně ná-
ročnější. Taková paleta vzniká 

na základě pigmentace pleti, 
vlasů, očí a rtů. Tyto barvy 

se míchávají klasickou 
malířskou technikou. 

Tím se také potvr-
dí typ pigmentu 

–  tzn. teplý, 
s t u d e n ý 

n e b o 
střed. 

Další skupiny barev v ideálním 
tónu se pak vybírají z „barevné 
banky“. Vznikne škála okolo 
padesáti barev. Probírají se 
kombinace, typy materiálů, 
vzory atd. Barevnost je jen jed-
na ze složek image. 

Jak poznám správnou bar-
vu, která se ke mně hodí?

Jednoduše. Vypadáte buď 
zdravější, živější. Nebo nao-
pak jaksi nebarevně, zažloutle, 
šedě, unaveně. Správná barva 
vytáhne vaše přednosti – tře-
ba krásné modré oči. Sledujte 
sebe, ne oblečení.

K čemu je mi pak barevná 
typologie dobrá?

Využívá se k lepší orientaci při 
nakupování. V obchodech je 
široká nabídka oblečení a ne-
jistý zákazník se tam ztrácí.

Je dobré absolvovat i pár ho-
din společného nákupu. Pro-
bere se spousta dalších věcí 
jako střihy, styl, na co si dát 
při výběru pozor. Jde o to po-
stupně naučit klientky být sami 
sobě těmi nejlepšími poradci. 

Pokud chce někdo udělat 
větší změnu, projdeme nejdří-
ve společně stávající šatník. 
Je to nejekonomičtější ces-
ta s největším efektem. Tak 

jako každá trvalejší viditelná 
změna, ani změna image 

není ze dne na den. Ale 
ta radost za to stojí.

Jako profesionální vizážist-
ka máte zmapované obcho-
dy s oblečením. Kde ráda 
nakupujete?

To se mění, hlavně podle se-
zonních kolekcí oblečení. Teď 
mě napadá Benetton. Posled-
ní úlovky mám odtud. Miluji 
nakupování ve slevě, nechci 
zbytečně utrácet za konfekci. 
Fandím českým návrhářům 
a designérům. Když můžu, ra-
ději si důležitý kousek pořídím 
z jejich dílny. Máme tu spoustu 
nadaných lidí. Třeba zimní ka-
bát mám od Chatty, svatební 
šaty mi šila Ingrid Valešová, 
krásné šperky dělá třeba Mar-
kéta Richterová. 

Barevná typologie, jak jsme 
už zmínili, souvisí s barvou 
vlasů, pleti, očí a rtů. Nejvi-
ditelnější změnu ve výrazu 
člověka přinese změna bar-
vy vlasů. 

Barva vlasů je naprosto zá-
sadní. Vlasy rámují obličej 
a tedy odrážejí svou barevnost 
velkou měrou do tváře. Proto 
je důležité, aby nebyla chybně 
vybraná. Bohužel to vidím dost 
často. Příroda je chytrá. Ona 
nás mívá poměrně vyladěné. 
Chce to jen trošku dotáhnout, 
posunout a je to dokonalé. (bt)

Použitá literatura: Veronique Henderson
Pat Henshaw: Jaká barva mi sluší
http://konecnezdrave.webnode.cz

Dělení barevných typů je kupodivu různé. Záleží 
na systému a metodě. Léta byla využívána barevná 
typologie vycházející ze čtyř ročních období. Vzhle-
dem k tomu, že toto dělení je dosti nepřesné, určuje 
se dnes dvanáct barevných typů. To také umožňuje 
mnohem variabilnější kombinace barev při oblékání. 
Ale směruje i barevné tóny pro líčení, vlasovou stylis-
tiku a módní doplňky.

Renata Kolečkářová Autor: Barbora Tesařová
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INZERCE

KIA SPORTAGE
cena od 419.980,-

KIA RIO
cena od 229.980,-

Auto-Novo-Team s.r.o.
Øevnice, Pražská 670
tel./fax: 257 721 166, 257 721 199
email: prodej@autonovo.cz, servis@autonovo.cz
www.kiarevnice.cz, www.autonovo.cz
Pracovní doba: Po-Pá 7:00-18:00, So 9:00-13:00
 KIA Øevnice Vás nezklame a naše vozy také ne!!! 

DO VYPRODANI ZASOB

VELKE SLEVY
NA SKLADOVA A PREDVADECI VOZILA

az -170.000,- Kc
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INZERCE

rychle - kvalitně
Najdete nás: 

S Výpadová 1147, Praha 5 - Radotín

( 257 811 788

S Tenisová hala, Pražská 454, Lety*

( 724 100 233

www.autocvrcek.cz

Naše mytí - to je cvrkot!

Naše mytí - to je cvrkot!

*Od 1. září 2011

provozovna v Letech!
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TIP NA VÝLET

ZA ZÁZRAČNÝMIZA ZÁZRAČNÝMI
STUDÁNKAMISTUDÁNKAMI

Začněme třeba pramenem 
nad Berounem, v místech 
zvaných  U Studánky, kam si 
chodila četná procesí vyprosit 
zdraví ke kapli Panny Marie. 
Nebo studánkou Koda u osady 
Tobolka. Jde o velmi vydatný 
pramen s dávnou historií, sa-
hající pravděpodobně daleko 
i před dobu keltského osídlení. 
Dá se snadno vyhledat na mapě 
a jeho návštěvníci si jistě nene-
chají ujít ani výlet k nedaleké 
tajemné pravěké jeskyni. Vzpo-
meňme na prameny ve Svatém 
Janu pod Skalou a studánku 
U Tří habrů nedaleko Loděnice 
s pověstí o věrných milencích 
a čarovném otisku ruky.

KOLEM BEROUNKY
V okolí Berounky je jich ještě 

více. Pojďme se k nim vydat, 
nejlépe pěšky. Začneme opět 
u Berouna – nad čtvrtí Závodí, 
v místech zvaných Na Veselé. 
Po asfaltové stezce, slouží-
cí i cyklistům, můžeme projít 
do lesa směrem na obec Vráž. 
V půli cesty míjíme malý upra-
vený rybníček. Přitéká do něj 
voda ze studánky skryté v dře-
věném přístřešku pod vysokým 
dubem. Je zde vybudováno 
i příjemné odpočívadlo. 

Pramen dříve sloužil jako 
zdroj vody místním statkům. 
V dávných dobách se prý 
na zdejším návrší, odkud je 
krásný rozhled, pohané „ve-
selili a čarovali“ o svátcích 
„veselje“, později za křesťan-
ských dob zvaných „svatoján-
ské“. Stružka z této studánky 
se vlévá do Vrážského potoka 
a u bývalého berounského bro-
du splyne s řekou Berounkou. 

KAČÁK
Pokud dojdeme až do Vrá-

že, nezapomeňme se podívat 

k pozoruhodné stavbě původ-

ně románského kostela svaté-

ho Bartoloměje na nejvyšším 

místě obce a pak můžeme 

cestou přes nedalekou Lodě-

nici navštívit dvě skutečně zá-

zračné studánky – jednu za lo-

děnickou vápenkou v lese U Tří 

habrů a další, velmi slavnou, 

ve Svatém Janu pod Skalou. 

Ta má mimochodem prameny 

dva – ten silnější, zvaný Ivanka 

( na soukromém pozemku ved-

le kláštera), nebo ten známější, 

pramen svatého Ivana přímo 

pod svatojánským klášterem, 

jsou vlastně dalšími drobnými 
přítoky potoku Kačáku. Zá-

zračné vody těchto studánek 
se tak mísí s hnědavou hladi-
nou Kačáku a posléze i se zele-
navými vlnami Berounky.

Kousek od ústí Kačáku 
do Berounky, vrátíte-li se asi 
300 metrů proti proudu stále 
po levém břehu řeky, najdete 
u bývalého zahradnictví mís-
to s několika chatkami, zva-
né Šanův kout. Zde je úzkým 
údolím vyšlapaná pěšinka, jež 
vede do nitra lesa. Po chvíli 
chůze dojdete ke krásnému 
a chutnému prameni nad 
malou vodní nádrží. Je to 
krasový pramen – takových 
je v Českém krasu, který se 
táhne po obou březích řeky až 
do Radotína, téměř stovka. 

KARLICKÉ ÚDOLÍ
Patří k nim i prameny v roman-

tickém Karlickém údolí. Mělo by 
jich být více než dvanáct. Za-
jímavé jsou i zdroje Karlického 
potoka – jeden pramen najdeme 
východně u Vysokého Újezdu 
v malém rybníku, přitom asi kilo-
metr západně od obce objevíme 
v lese zázračnou studánku U Tří 
habrů, o níž jsme se již zmínili. 
Další pramen zásobuje Karlický 
potok z rybníčku na dvoře sou-
kromé usedlosti č. p. 8 v Trně-
ném Újezdu. Potok pak protéká 
řadou vodních nádrží, přede-
vším pod obcí Lužce, razí si ces-
tu hlubokou kotlinou Karlického 

údolí a přibírá zejména z pravé 
strany řadu dalších pramenů 
a pramínků vody, která dodnes 
slouží i  zdejším chatařům. 

K těm nejznámějším pat-
ří studánka pod zříceninou 
hrádku Karlíku v dolní části 
údolí, uprostřed pak studánka 
Petránka se zděnou stáčírnou, 
nejvýše pak romantický pra-
men pod kamennými schůdky 
u prvního mostku přes potok. 

Zkuste i v zimě objevovat 
živou vodu, vodu zázračnou, 
která naplňuje řeku Berounku.

Knihu Otomara Dvořáka 
Dolní Berounka je možné za-
koupit v kanceláři DOBNET. 
 Marie Holečková

NEJEN KOLEM BEROUNKY
Mohou být studánky zázračné? Podle zápisů 

ve starých kronikách ano. Léčily oční choroby, 
těžké rány, posilovaly při strašných epidemiích… 
Pokračujeme v putování a ve vypravování s kni-
hou Dolní Berounka Otomara Dvořáka.

PROČ: nový pohled na okolí

INFO: knihu zakoupíte v kanceláři DOBNET  

Zázračná studánka U Tří habrů Autor snímků: Marie Holečková

Torzo bývalého mlýna na Kar-
lickém potoce

Vysoký Újezd – pramenný rybník 

Karlického potoka

Krasový pramen v Šanově koutě
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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 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



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

DOBNET zpravodajčíslo 2 I ročník 6

15 strana

VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 OTEC
Otec řekl synovi: „Před deseti lety jsem byl desetkrát starší než 
ty a za dvacet dva let budu jen dvakrát starší než ty.“ Kolik je 
každému z nich?

 VRÁNY
Na tři stromy přiletělo 36 vran. Když z prvního přeletělo na dru-
hý strom 6 vran a z druhého na třetí 4 vrány, pak na všech 
třech stromech bylo stejně vran. Kolik vran sedělo původně 
na každém stromě?

 ČÍSLO 16
Číslo 16 můžeme rozdělit zajímavým způsobem na tři díly. Jest-
liže od prvního čísla odečteme dvě, druhé dvěma vynásobíme 
a třetí číslo dvěma vydělíme, dostaneme vždy stejný výsledek. 
Která to jsou čísla?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Koláče: 1019 koláčů. Čísla: 1,5 a 3. Hodiny: ve 2 hodiny.

NETRADIČNÍ PUTOVÁNÍ ČESKOU KRAJINOU V KNIHÁCH O. DVOŘÁKA

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

... pro děti od pěti do patnácti.

Vylosovaní luštitelé:
Jana Petrášková, Zadní Třebaň / Oto Vrťátko, Černolice
Irena Juklová, Dobřichovice

Gratulujeme a prosíme, vyzvedněte si výhru v kanceláři Dob-
net, o. s., do 29. 2. 2012.

SOUTĚŽ  O KNIHU DOLNÍ BEROUNKA

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, 
a to nejpozději do 29. února 2012.

Dva vylosovaní výherci obdrží zdarma knihu Dolní Be-
rounka. Za každý správný výsledek uvedených kvízů zaslaných 
spolu 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.

Cenu do soutěže věnovalo Nakladatelství MH.
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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


