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A protože ne všechny knihovny mo-
hou obsáhnout veškeré potřeby čte-
nářů, je na knihovnicích, aby se uměly 
zorientovat ve zdrojích informací a na-
jít požadovaný dokument nebo knihu 
na jiných knihovnických nebo infor-
mačních pracovištích.

Knihovny, které jsme oslovili ke spolu-
práci na dnešním tématu, disponují veřej-
ným přístupem k internetu. Mohou proto 
využívat pro vyhledávání knih, dokumen-
tů či časopisů jednotnou informační brá-
nu, respektive oborové brány a souborné 
katalogy. Úžasným zdrojem  je například 
digitální knihovna Kramerius, obsahují-
cí více než osm milionů naskenovaných 
stran plných textů periodik a monografi í. 

Další možností jsou on-line katalogy 
knihoven, v nichž lze z domova zjistit, 
zda hledaná kniha je v místní veřejné 
knihovně zastoupena.

Ať je však knihovna sebemenší, vždy 
záleží na knihovníkovi nebo knihov-
nici, zda dokáže navodit takovou at-
mosféru, aby se čtenáři vraceli, nebáli 
se zeptat a nechali si poradit, rádi se 
zúčastňovali programů pořádaných 
knihovnou nebo jiným spolupracujícím 
spolkem či sdružením. Za každou akcí 
je spousta organizační práce, proto 
pak hojnou účastí bývá taková námaha 
odměněna.

A protože si knihovníci uvědomují, že 
důležité je pracovat s dětmi, aby získaly 
lásku ke knihám a čtení jako takovému, 
všechny námi oslovené knihovny zdůraz-
ňují pravidelnou i občasnou spolupráci 
s mateřskými i se základními školami, ať 
formou besed či autorského nebo noční-
ho čtení v knihovnách.

Tak pojďme společně navštívit knihov-
ny v našem okolí! Barbora Tesařová

V současné době, kdy svět spojil internet, stal se vedle knih ne-
dílnou součástí knihoven. Jejich úkolem je soustředit lidské vědění, 
poznání, krásnou i odbornou literaturu tak, aby veřejnost měla infor-
mace na dosah. 

více str.                 až8 10BŘEZEN, MĚSÍC KNIHY A INTERNETU
POJĎTE DO KNIHOVNY

IQPARK V LETECH
Asi není třeba před-

stavovat liberecký 
iQpark. Ačkoli tak 
vzdálený, přece je 
blízko. Jeho putov-
ní panely s demon-
stracemi přírodních 
jevů, zákonů logiky, 
matematiky a fyziky, jakož i hlavo-
lamy, kvízy a hry se na měsíc a půl 
přestěhovaly do prostor restaurace 
MMX v Letech.

LEONA SI POSPÍŠILA
Dobřichovická di-

vadelní společnost 
chystá v režii Petra 
Říhy na březen pre-
miéru představe-
ní sestaveného ze 
dvou aktovek zná-
mého autora komedií 

a frašek Georgese Feydeaua s názvem 
Leona si pospíšila a Nebožka panina 
matka. Kdy a kde se koná předpremi-
éra a premiéra a další termíny předsta-
vení, najdete na:

ROZHOVOR
Každý má svou 

oblíbenou prodej-
nu, kam rád chodí 
pro rohlíky a maso. 
Tou regionální byl 
po léta supermar-
ket Eso. Nyní do-
chází ke změně. 
Na jeho místo přichází společnost 
Billa, která se stane dalším z ob-
chodních partnerů majitele ob-
chodního areálu Eso pana Zdeňka 
Žáčka. Přímo od něj jsme zjišťovali, 
co nového pro nás, zákazníky, tato 
změna přinese.

ZÁMEK TŘÍ CÍSAŘŮ
O kterém zám-

ku v okolí můžeme 
směle říci, že patřil 
třem císařům?

Dozvíte se při čtení 
našeho tipu na výlet 
v podání fotografky 
Marie Holečkové.
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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

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Tento rok jsme opět zavítali do oblasti Schladming. Jeli jsme 

autobusem od 2. stupně dobřichovické školy. Měli jsme tři za-
stávky, abychom se na chvíli protáhli a zase jeli dál. Jeli jsme 
přes rakouský Linz až do Pruggernu, kde byla naše chata. 
Když jsme dorazili na místo, byli jsme nadšeni, jelikož chata 
byla nová a moderní. Dokonce i každý pokoj měl svoji koupel-
nu. Po rozdělení na pokoje jsme se všichni ubytovali a šli si dát 
večeři, kterou nám uvařila paní Klimešová. Měli jsme poučení 
o lyžařském výcviku, abychom věděli, jak se máme na chatě 
chovat. Každý den měl jeden pokoj službu, což předpokládá, 
že budeme připravovat jídlo a mýt nádobí. Protože jsme byli 
všichni velmi unaveni po náročné cestě, zalehli jsme do postelí 
hned v 10 hodin, což byl čas večerky.

První den jsme jeli do nejbližšího střediska Hauser Kaibling, 
ve kterém jsme se rozřazovali do tří skupin podle lyžařské vý-
konnosti. Další střediska, která jsme navštívili, byla: Planai, Fla-
chau a Reiteralm.Vždy kolem 13. hodiny jsme se všechny sku-
piny sešly v restauraci na sjezdovce. Poté jsme lyžovali ještě 
do čtyř hodin a sjeli dolů k našemu autobusu, který nás odvezl 
zpět na chatu. Po vydatném lyžování jsme byli všichni zpoceni 
a dali si teplou sprchu. Potom jsme měli večeři a zábavný ve-
černí program, který pořádal jeden z pokojů. Jedna ze soutěží 
například byla, kdo vypije nejrychleji vodu. Také jsme vymýšleli 
písničku nebo krátkou scénku. Poslední večer byla diskotéka.

Jeden den jsme měli kratší lyžování a někteří z nás mohli jít 
do bazénu, kde jsme se pořádně vyřádili na toboganu. Ti, kteří 
nešli do bazénu, šli na náročnou, kopcovitou procházku. 

V den odjezdu jsme uklidili celou chatu, nasedli do autobusu 
a vyrazili jsme zpět do Dobřichovic. Byl to lyžák plný legrace, zá-
bavy a dobrodružství. Barbora Halounková, 7. B, ZŠ Dobřichovice

SEZONA POSILOVÁNÍ SÍTĚ ZAČÍNÁ A PROČ
NEVYPÍNAT KLIENTSKÁ ZAŘÍZENÍ

Zima pomalu odeznívá a spolu s ní i nucená přestávka v pra-
cích na naší síti. Ještě během posledních únorových dnů jsme 

provedli výměnu technologie za tu nejnovější v Halounech. 
V nejbližších týdnech se chystáme i na posílení páteřního spo-
je mezi Hatěmi a Všeradicemi. Uživatelů 5.5G nám v západní 
části naší sítě velmi rychle přibývá, a přestože jsme s výjimkou 
Skřiple zrekonstruovali už všechny vysílače v oblasti, narůsta-
jící provoz nám oddechu nedopřává. 

Další velkou etapou bude zásadní posílení v Hlásné a Zadní 
Třebani. I zde počítáme s nejnovější technologií 5.5G na všech 
vysílačích a chystáme se radikálně vylepšit pokrytí signálem.

Radost nám dělá i neutuchající zájem o instalace přípojek pro-
střednictvím našeho zařízení, které si nemusíte kupovat. V této 
souvislosti bychom ale chtěli připomenout jednu věc, jež nám 
občas dělá starosti. Zatímco u starších zařízení bylo lhostejné, 
zda byla zapnutá, či nikoli, a občasné krátké vypnutí dokonce 
vyžadovala, u nejnovějších technologií je tomu přesně naopak.

Naše zařízení už nelze chápat jako čistě klientský stroj, kte-
rý se zapíná, když je třeba ho použít. Jde o součást sítě, již 
v rámci nepřetržitého servisu monitorujeme. Pokud svou pří-
pojku vypínáte, systém to eviduje jako chybu. Abychom vám 
mohli poskytnout ten nejlepší servis, potřebujeme vědět, zda 
vaše klientská přípojka skutečně funguje ve všech situacích. 
A zjistíme to jen tehdy, pokud necháte zařízení běžet. 

Samozřejmě například u sezonních připojení chat či chalup je 
obtížné tento požadavek splnit, ve všech ostatních případech 
platí jednoduché: "Nevypínat, vyplatí se to."

Jaroslav Mareš, tajemník sdružení DOBNET, o. s.

IQPOBYT V RESTAURACI MMX
IQpark ve spolupráci s restaurací MMX v Letech nabízí v ob-

dobí od 1. 3. do 15. 4. 2012 návštěvníkům letovské restaurace 
nevšední zážitek.

Najdete zde řadu hlavolamů, kvízů, hádanek, vyzkoušíte 
svou pohotovost či rychlost. Projekt iQpobyt je primárně ur-
čen cílovým skupinám dětí a mládeže. Na iQpobytu se velmi 
dobře zabaví nejen děti a studenti, ale i celé rodiny a senioři. 
Je vhodnou volnočasovou aktivitou i pro klienty s fyzickými či 
jinými omezeními. Díky širokému tematickému záběru osloví 
veřejnost různého vzdělání, kvalifi kace i zájmů. Každý si zde 
najde to své, co ho bude zajímat a bavit. (mn)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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Lyžařský výcvik ZŠ Dobřichovice Autor: Michal Nešpor ml. 

iQPark v MMX v Letech Autor: Bára Tesařová 
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DOBŘICHOVICKÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST UVÁDÍ
Dobřichovická divadelní společnost chystá na březen tohoto 

roku premiéru představení sestaveného ze dvou aktovek divá-
kům již známého autora komedií a frašek Georgese Feydeaua.

V režii Petra Říhy to bude nejprve příběh o tom, co všechno 
může zažít muž, jehož žena se chystá rodit, s názvem Leona 
si pospíšila. Režisér této bláznivé frašky obsadil jako trpícího 
manžela Jiřího Šafránka, jeho těhotnou ženu hraje Hedvika 
Hájková. V dalších komediálních rolích se představí Věra Fa-
biánová, Alena a Petr Říhovi a Dagmar Vávrová.

Ve druhé části představení mohou diváci v aktovce Nebožka 
panina matka vidět v hlavní roli herečku divadla Ypsilon Renatu 
Rychlou, sestru známého herce Petra Rychlého. Dále se setkají 
se známými tvářemi Dobřichovické divadelní společnosti, na-
příklad s Janem Seidlem v roli Luciána, který se pozdě v noci 
vrací domů z plesu umělců. Zapomene si klíče, a proto musí 
vzbudit svou ženu Ivonu v podání Renaty Rychlé, jež se však 
rozhodne jen tak mu celou záležitost nedarovat.

Věříme, že se diváci pobaví i zasmějí, neboť tyto Feydeauovy 
úsměvné hříčky dopřejí hercům rozehrát s velkou nadsázkou 
situace mnohým z nás celkem důvěrně známé.

Představení uvidí jako první v předpremiéře diváci v kině v Lit-
ni 10. března, premiéru chystají Dobřichovičtí do divadla Kina 
Řevnice na 16. březen v 19:30 hodin. Reprízy budou uvedeny 
17. března v 19:30 hodin, dále 24. 3. v 16:00 a v 19:30 hodin 
a řevnickou šňůru ukončí v neděli 25. 3. v 17:00 hodin. Insce-
naci sehrají i 29. dubna v pražském Semaforu. Petr Říha

VEDENÍ ŘEVNIC JE OPĚT KOMPLETNÍ 
Na zasedání městského zastupitelstva dne 13. 2. byl zvolen 

místostarostou Jan Hruška. 
Funkci bude vykonávat jako neuvolněný, to znamená při 

svém zaměstnání. Do Rady města byli namísto odstoupivších 
Ing. Jiřího Drvoty a Ing. Tomáše Smrčky zvoleni MUDr. Jarosla-
va Dercová a Roman Tichý. Libor Kvasnička, starosta Řevnic

KAŇKA DO POHÁDKY
ZUŠ Řevnice a Modrý domeček vyhlašují regionální výtvar-

nou soutěž na téma Kaňka do pohádky.
Téma letošního pátého ročníku je velice široké a abstraktní. 

Dá se do něj vstoupit ze všech stran, my vám radit nemůžeme, 
jak kaňka vypadá, jakou má barvu a do jaké pohádky se s ní 
dostanete. Je to vůbec kaňka? A co je to vlastně pohádka? Pří-
běh pro malé děti? Nebo je tady všude kolem nás? Jé, tamhle 
jsem zahlédl z kaňky koukat slona…

Námět soutěže je inspirován názvem českého pohádkově la-
děného snímku z roku 1981, který podle Jiřího Melíška natočil 
režisér Ota Koval. Je určena všem žákům MŠ a ZŠ v regionu 
Dolní Berounky ve věkovém rozmezí 5 až 15 let a je rozdělena 
do čtyř věkových kategorií.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 30. března 2012 v 17 hodin. 
Práce přihlášené po termínu uzávěrky nebudou do soutěže 
zařazeny. Svá díla můžete odevzdávat v Modrém domečku 

v kanceláři ve 2. patře, v ZUŠ Řevnice v ředitelně školy nebo 
zaslat poštou na níže uvedené adresy. Přihlášky do soutěže za-
šlete elektronicky v přiloženém soupisu na e-mailovou adresu 
zus.rev@seznam.cz, práce také z druhé strany označte přihláš-
kou. Komise vybere nejlepší výtvory do 4. 4. 2012. 

Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhnou 
v galerii Modrého domečku 5. dubna 2012 v 16 hodin. Výstava 
potrvá do 5. června 2012. Od 6. 6. 2012 budou práce k vy-
zvednutí v Modrém domečku nebo v ZUŠ Řevnice. 

Zájemci o účast v tomto regionálním projektu mohou tvořit 
v následujících výtvarných žánrech, stanovených pro tento rok: 
kresba/malba, počítačová malba, fotografi e, plastika/sochař-
ství/instalace. Kresba, malba a fotografi e jsou omezeny maxi-
mální velikostí A2, plastika, instalace rozměry 60 x 30 x 30 cm, 
v případě reliéfu 30 x 30 cm. Adresy, na něž můžete zasílat své 
práce: Modrý domeček, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 
252 30 Řevnice a ZUŠ Řevnice Mníšecká 29, 252 30 Řevnice.

Podrobné informace o soutěži včetně přihlášek a formuláře 
k soupisu najdete na www.zus-revnice.cz a www.os-naruc.cz.

Za vyhlašovatele soutěže Šárka Hašková a Ivana Junková

KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC SE ROZROSTLO 
V pražském Království železnic, o němž jsme v naší rubrice 

Tip na výlet již psali, otevřeli další expozici. Do království totiž 
přijíždějí veselé vláčky Chuggington ze stejnojmenného popu-
lárního seriálu pro nejmenší děti a otevírají zde svoji největší ex-
pozici v Evropě. Na více než třiceti metrech čtverečních na vás 

čeká Vé, Wilson, 
Bruno, Koko nebo 
starý Petr. 

 Expozice je urče-
na především pro 
úplně nejmenší. Ma-
šinky dokonce mo-
hou ovládat zcela 
sami. Království že-
leznic stále pokra-
čuje v budování té-
měř tisícimetrového 
modelu celé České 
republiky. Hotový 
má být za dva roky. 
Nejbližší etapou 
jsou střední Čechy 
a Praha s velkým 
modelem hlavního 
nádraží.

Více informací na www.kralovstvi-zeleznic.cz (jm)

PRAHA CHYSTÁ MASIVNÍ ROZŠÍŘENÍ
PLACENÉHO STÁNÍ 

O zavedení placeného parkování žádá pražský magistrát cel-

kem už sedm městských částí. Rozšířit chtějí čtyři dosavadní, kde 

se již platí. Pražský magistrát vytvořil na základě žádostí od měst-

ských částí pracovní skupinu, která rozšíření zón připravuje. 

 Příští rok má vzniknout placené stání v Praze 9, 11 a 18. Pra-

ha 10 vypisuje o vzniku zón místní referendum. Za rozšiřováním 

zón stojí právě mimopražští řidiči, kteří se snaží se svými vozy 

dojet co nejblíže centru, a jakmi-

le někde vznikne placená zóna, 

parkují co nejblíže k ní, čímž zvy-

šují tlak na její rozšíření.

 Nový systém parkování ale 

omezuje i Pražany – rezidentní 

karty totiž platí jen v jejich obvodu 

a cesty po městě se jim prodraží.

 Situaci by mohlo pomoci řešit 

rozšíření parkovišť P + R, kterých 

je v tuto chvíli nedostatek. (jm)
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Foto ze zkoušky Zdroj: www.divadlodds.cz
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SPORT

SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
AKTUALITY A DĚNÍ KOLEM NÁS

BASKETBALOVÁ 
LIGA ŽEN

V neděli 19. 2. 2012 došlo 
k poslednímu utkání základní 
skupiny s týmem Brandýsa 
nad Labem. Soupeř nastoupil 
velmi agresivně a udával rych-
lé, pro naše ženy až nezvyklé 
tempo hry. Naštěstí si to děv-
čata nenechala líbit a protiv-
níkovi odpověděla stejným 
způsobem. Celý zápas se 
odehrával útočně, po fyzické 
stránce až lehce vyhroceně, 
rozhodčí bohužel hru takovou 
ponechali, a tak bylo utkání 
plné téměř nesportovních zá-
kroků. Bodově držely dívky 
s Brandýsem krok prakticky 
až do konce. Konečný stav 
52 : 58 pro Brandýs. Ačkoli 
skóre je pro děvčata negativní, 
trenér je s jejich výkonem veli-
ce spokojen. Všechny hráčky 
skvěle bojovaly a jejich na-
sazení bylo 100%. Pokud by 
takto šly do každého utkání, 
výsledky jistě výrazně zlepší. 
Další klání proběhne na domá-
cí půdě 3. 3. a 4. 3. 2012. Přijít 
fandit může každý.

ROPE SKIPPING
JUMP FOR JOY

Začíná další ročník celore-

publikových závodů ve ská-
kání přes švihadlo.

Kdo se chce přijít podívat, co 
vše se dá se švihadlem dělat 
a v čem je možné závodit, má  
možnost 17. 3. 2012. Soutěž 
se koná v tělocvičně základní 
školy na Petřinách v Šantro-
chově ulici pod vedením am-
basadorky Mgr. Jany Černé. 
Třeba si i vy budete chtít ská-
kání přes švihadlo vyzkoušet!

Hojnou účast opět slibují děti 
z oddílu Rebelky O. K., které se 
v minulých letech opakovaně 
umisťovaly na prvních místech. 
Děvčata a chlapci i letos s tre-
nérkou Olgou Kepkovou pilně 
cvičí, aby opět odjížděli s me-
dailemi. Rebelky O. K. trénují 
s podporou DOB-Invest, a. s.

NÁRODNÍ HÁZENÁ 
V ŘEVNICÍCH

Zimní turnaje v řevnické 
hale skončily 28. ledna velmi 
úspěšně.

Letošní 86. rok  řevnických 
národních házenkářů netra-
dičně zahájili dříve narození. 
Veškeré podrobné informace 
o národní házené v Řevnicích 
najdete na webovém portálu 
www.iDOBNET.cz v rubrice 
Sport. Jaromír Horáček

Konec sezony oslavila národní házená v Řevnicích 
velkým úspěchem, a tím začal její 86. rok. V košíkové 
se spokojili s prohrou, která je posílila. Děti z oddílu 
Rebelky O. K. se zúčastní celorepublikových závodů 
ve skákání přes švihadlo.

ZÁKLADY CVIČENÍ S TRX

V minulém dílu jsme si 
představili závěsný sys-
tém TRX a základní cviky 
na horní část trupu. Dnes 
se seznámíme s další-
mi cviky, zaměřenými 
na svaly nohou a boků.

Ze zápasu Dobřichovice – Mladá Boleslav Autor: Jaromír Horáček

SVALY NOHOU A BOKŮ

Tyto cviky posilují kloub-
ní spojení a rozvíjejí nejen 
svalstvo, ale i stabilitu, ba-
lanci a koordinaci. To ocení 
sportovci, pro něž jsou tak-
to zaměřené cviky nedílnou 
součástí jejich tréninkových 
plánů, ale také každý, kdo si 
chce zlepšit kondici.

Stabilita, balance a koor-
dinace jsou základem pro 
správné držení těla a pohyb. 
Nácvik v kontrolovaném pro-
středí nám pak pomáhá tělo 
lépe ovládat v běžném životě 

nebo při různých sportov-
ních aktivitách. Mnohá zra-
nění, jako je např. poranění 
kolenních vazů, menisků 
nebo Achillových šlach, mo-
hou být právě výsledkem ne-
dostatečné stability, balan-
ce a koordinace, a proto je 
důležité se tomuto tréninku 
věnovat. 

Dřepy v předklonu na jedné noze s TRX:
TRX zavěsíme za žebřiny nebo za dveře. Zkontrolujeme, 

zda jsou popruhy na každé straně stejně dlouhé. Postavíme 
se tak, abychom měli oba popruhy pod pažemi. Stoupneme 
si na jednu nohu a vykonáme dřep. Důležité je provádět cvik 
s co největší kontrolou.

Dřepy na jedné noze s TRX:
TRX zavěsíme za žebřiny nebo za dveře. Zkontrolujeme, zda 

jsou popruhy na každé straně stejně dlouhé. Stoupneme si 
na jednu nohu směrem k TRX a uchopíme obě držadla. Vyko-
náme dřep. Jiří Jelínek

www.jirij.cz/dobnet, heslo: dobnet111



Co vás vedlo k rozhodnutí, 
že přenecháte provozování 
supermarketu jiné fi rmě?

Jak se říká – všechno jednou 
končí.  Částečně to byla únava 
a také si myslím, že tato změna 
prospěje prodejně i lidem, kteří 
k nám chodí nakupovat.  Bil-
la je silný rakouský obchodní 
řetězec. Díky tomu může zá-
kazníkům nabídnout mnohem 
zajímavější akční ceny. Máme 
za sebou dlouhá společná vy-
jednávání. Naše spolupráce 
bude probíhat tak, že část pro-
stor pronajmu společnosti Bil-
la. Já v Letech zůstávám a dál 
budu provozovat hobbymarket 
a restauraci. Ostatní prodejny 
a služby, zahradnictví, zahradní 
technika i Andromeda, budou 
samozřejmě fungovat nadále.

Jak dlouho trvala vyjedná-
vání?

Téměř jeden rok.

Co vás přesvědčilo o spolu-
práci se supermarketem Billa, 
a ne s jiným obchodníkem?

Zástupci Billy byli v jedná-
ních vstřícnější než jiní. Dal-
ším důvodem byl i fakt, že 
koncepce prodejen Billa je asi 
nejbližší té naší.

Podle informačních letáků 
by prodejna měla být uza-

vřena přibližně do konce 
března? 

Ano. Přestože jsem chtěl, 
aby k tomu nedošlo, staveb-
ní úpravy budou tak velké, že 
jsme se bez uzavření prodej-
ny i hobbymarketu po dobu 
přibližně jednoho měsíce 
nemohli obejít. Andromeda, 
restaurace i zahradnictví spo-
lečně s prodejnou zahradní 
techniky zůstanou i po dobu 
rekonstrukce otevřené.

Jaké přeměny ve vzhledu 
nové prodejny jsou v plánu?

První novinkou je umístění 
hlavního vchodu do prodej-
ny. Podle projektové doku-
mentace bude vchod přímo 
z parkoviště, takže ne kolem 
restaurace. 

Jak v prodejně, tak v hobby-
marketu položíme nové pod-
lahy a dojde také k výměně 
osvětlení. Samotné vybavení 
prodejny a regály budou plně 
modernizovány dle nového 
konceptu Billy. Nově přibude 
také pekárna na dopékání pe-
čiva. Zkrátka v Letech bude 
vybudována taková prodejna 
Billa, jakou jinde nenajdete.

Supermarket Eso byl zná-
mý velmi širokým sortimen-
tem, spoluprací s regio-
nálními dodavateli. Lidé si 
chválili oddělení výsekové-
ho masa. Najdeme podobné 
zboží i v Bille?

Nabídka se bude lišit jen ne-
patrně. Domluvili jsme, že pro-
dej výsekového masa i spolu-
práci s většinou regionálních 
dodavatelů zachováme. Zá-

kazníci tedy nadále najdou 
pečivo, zákusky i lahůdky, 
na které jsou dodnes zvyklí.

Hračky a papírnictví Billa jako 
sortiment nemá. Proto budou 
zastoupeny v hobbymarketu.

Součástí nového obchodu 
bude i bankomat.

Vaším zájmem bylo i za-
chování pracovních míst 
pro vaše současné zaměst-
nance. Na to také zástupci 
Billy přistoupili?

Ano. Ti zaměstnanci, kteří 
zde chtěli zůstat, tuto mož-
nost dostali. Takže i po ote-

vření nové prodejny budou 
zákazníci vídat známé proda-
vače. Myslím, že dnes mohu 
s klidem říci, že lepší perso-
nál by Billa těžko hledala.

Připravujete pro obchodní 
centrum Eso další novinky?

(se smíchem) No, úplně na-
fukovací to tady není. Ale váž-
ně. Jednali jsme s diskontním 
textilním řetězcem Kik, aby-
chom vyplnili mezeru v sor-
timentu, který náš areál ne-
nabízí. Ale tato spolupráce je 
zatím ve fázi dalších jednání.

Děkuji za rozhovor! (bt)
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Supermarket Eso se za léta svého působení v Le-
tech stal úspěšnou regionální prodejnou, jež týdně 
obsloužila kolem několika tisíc zákazníků. Nyní do-
chází ke změně. Na jeho místo přichází společnost 
Billa, která se stane dalším z obchodních partnerů 
majitele obchodního areálu Eso pana Zdeňka Žáčka. 
Přímo od něj jsme zjišťovali, co nového pro nás zá-
kazníky to přinese.

OBCHODNÍ AREÁL ESO BUDE FUNGOVAT DÁL

BILLA V LETECH NAHRADÍ ESOMARKET

Od 20. 2. až do první poloviny dubna 2012
bude z důvodu rekonstrukce prodejny uzavřen supermarket i hobby-
market Eso. Zahradnictví, prodejna zahradní techniky, restaurace i služ-
by salonu Andromeda zůstanou po dobu přestavby v provozu.

POZOR!POZOR!

Zdeněk Žáček Autor: Bára Tesařová
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Pátek 9. 3.
Lety Noční čtení pro 
děti s přenocováním 
v místní knihovně, s se-

bou karimatku a spacák, sraz 
před knihovnou v 18:00

Sobota 10. 3.
Zadní Třebaň Třebo-
žraní aneb Kulinář-
ské slavnosti v Zadní 

Třebani, Společenský dům, 
od 14:30

Dobřichovice Bese-
da se skalničkářem 
Zdeňkem Zvolánkem 

na téma světové skalničky a je-
jich pěstování v podmínkách 
Českého krasu, sál Dr. Fürsta, 
od 19:00

Liteň Leona si pospí-
šila, Nebožka panina 
matka, předpremiéra 

DDS, Společenský dům – sál 
kina Liteň, od 19:30

Neděle 11. 3.
Lety Šípková Růžen-
ka, dětské divadelní 
představení v podání 

Divadla Evy Hruškové a Jana 
Přeučila, vstupné 20 Kč, pivotel 
MMX, od 10:00

Černošice Jak se hle-
dají princezny, maňás-
kové divadlo, vstupné 

70 Kč, Club Kino, od 16:00

Úterý 13. 3.
Mníšek pod Brdy 
Pět měsíců v Himála-
ji aneb Ladak očima 

české rodiny – beseda s Bárou 
Mykiskovou. V době, kdy jejich 
dětem bylo tři a pět let, vypravili 
se s nimi do Himálaje – oblasti 
Ladaku, tzv. Malého Tibetu, sál 
Městského kulturního střediska 
V Lipkách, od 19:00

Čtvrtek 15. 3.
Všenory Kytarový 
koncert Štěpána Raka 
a Matěje Jana Raka, 

Společenský sál OÚ Všenory, 
od 18:30

Pátek 16. 3.
Všeradice Zámec-
ký večer s kaskadé-
ry Zdeňkem Srstkou 

a Jaroslavem Tomsou, sou-
částí je soutěžní prezentace 
kulinářských specialit diváků, 
tentokrát soutěž o nejlepší per-
ník, Galerie M. D. Rettigové, 
od 18:00

Neděle 18. 3.
Lety Červená Karkulka 
v podání  Divadelní-
ho spolku Pruhované 

panenky, součástí představení 
jsou výtvarné dílničky  polštá-
řových Karkulek a vlků, vstupné 
20 Kč, pivotel MMX, od 10:00

Černošice Romina Ca-
pitani Quartet (Itálie/
ČR) – koncert před-

ní italské zpěvačky Rominy 
Capitani, která v Černošicích 
vystoupí se svým Quartetem, 
Club Kino, od 20:00 hod.

Středa 21. 3.
Černošice Honza Do-
nald Jícha & těleso: 
„Nejsem žádnej folkař“, 

koncert, Club Kino, od 20:00 

Neděle 25. 3.
Lety Jak pejsek Ferda 
našel sluníčko, dět-
ské divadelní loutkové 

představení v podání Diva-
dla Matěje Kopeckého Praha, 
vstupné 20 Kč, pivotel MMX, 
od 10:00

Mníšek pod Brdy 
Drátování vyfouklých 
nalakovaných vajíček 

barevným měděným drátem, 
různé vzory, možnost zdobení 
korálky, vstupné 180 Kč, Měst-
ské kulturní středisko, od 14:00 

Sobota 31. 3. 
Řevnice Benefi ční ples 
o. s. Náruč – ve sty-
lu muzikálu, DJ Olda 

Burda, tombola, vstup pou-
ze s maskami, Sportcentrum 
Liďák, od 20:00

Zadní Třebaň Hudební 
ples Notiček, hrají No-
tičky a Karavel, Spole-

čenský dům, od 19:00 hod.

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

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

Dobřichovice Putovní výstava 
6. ročníku Olympus FotoAka-
demie, zámek, do 31. 3. 2012

Lety iQpark v restauraci MMX 
– hlavolamy, hádanky, kvízy, 
od 1. 3. do 15. 4. 2012

ZA KULTUROU V BŘEZNU 

EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

VOZIDEL
ZDARMA
7 DNÍ V TÝDNU

DOKLAD+ODVOZ 
ZDARMA

tel. +420 607 806 960

inzerce

„Kaňka do pohádky“
Téma soutěže je pro tento rok velice široké a abstraktní, a dá se 
do něj vstoupit ze všech stran. My vám radit nemůžeme jak ta 
kaňka vypadá a jakou má barvu a kam se s kaňkou dostanete 
a do jaké pohádky a je to vůbec kaňka? A co je to ta pohádka? 
Příběh pro malé děti? Anebo je ta pohádka tady kolem nás? 
„ Jé, támhle jsem zahlédl z kaňky koukat slona …. “

ZUŠ  Řevnice a Modrý domeček vyhlašuje 4. ročník regionální výtvarné 
soutěže.

Téma je

Práce mladých umělců budou  vystaveny v galerii a kavárně Modrého domečku. Slavnostní zahájení výstavy 
proběhne 5. dubna 2012 v 16hodin. Více na www.zus-revnice.cz a www.os-naruc.cz.

Uzávěrka soutěže pátek 
30. března 2012 v 17.00 hodin.

Výstava potrvá do 5. června 2012.
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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

inzerce

V jakémkoli okamžiku va-
šeho života vám toto cvičení 
přinese víc než jen zpocené  
a „pěkně“ unavené tělo. Hodi-
ny jsou vhodné pro začáteč-
níky i pokročilé a již po první 
lekci cítíte výsledek. 

Každá lekce má svoji struk-
turu, což dává příjemnou jis-
totu učiteli, a hlavně cvičícím.  

Pravidelné cvičení kun-
daliní jógy otevírá nové 
možnosti pohledu na sebe 
sama, své schopnosti, 
a hlavně žijete svůj život 
ve zdraví, s pocitem štěstí 
a radosti.

Mnoho let mi trvalo, než 
jsem pro sebe našla to správ-
né cvičení. Pocit, s nímž kon-
čím každou lekci, se žádnému 
jinému příliš nepodobá. Cítím 
energii v celém těle a také 
celkové propojení se svým 

vnitřním já. Jsou věci, které 
nelze popsat slovy, prostě si 
to vyzkoušejte!

Vaše Dita Guruliv Kaur Lyner

PONDĚLÍ A ČTVRTEK 
S JÓGOU
Pravidelné lekce kundali-
ní jógy:
Pondělí
10:30 – 12:00 
150Kč
Čtvrtek
20:00 – 21:15
130Kč

Cvičíme v Olympia Wellness 
ve Všenorech. Po dobu pon-
dělní lekce je v provozu dět-
ský koutek. Pro vaše pohodlí 
doporučuji s sebou polštá-
řek a deku k relaxaci.
http://www.ditalyner.cz
tel.: +420 602 277 845
e-mail: dita@centrumcesta.cz

Kundaliní jóga je dynamická forma jógy, která 
ve svých lekcích spojuje fyzické cvičení s mantra-
mi a meditací. 

NÁZEV PONĚKUD ÚSMĚVNÝ, O TO ZAJÍMAVĚJŠÍ OBSAH VŠAK MŮŽETE OČEKÁVAT

NAJDĚTE ROVNOVÁHU SKRZE KUNDALINÍ JÓGU
Motto: „Je jóga víra? Je a není. V náboženství musíte v něco věřit, jógu musíte zažít, abyste věřili.“ Yoghi Bhajana

Kundaliní jóga dle Yogi Bajana učí rovnováhu těla, mysli a duše.

ROVNOVÁHA PŘINÁŠÍ PROSPERITU

KUNDALINÍ JÓGOU K PROSPERITĚ
Termíny: 23. – 24. 3., 13. – 14. 4., 4. – 5. 5., 25. – 26. 5. 2012
Hodiny: PÁ 18.00 – 21.00, SO 9.00 – 18.00, (1,5 hod pauza na oběd)

Program:
• lekce kundaliní jógy: Čakry; Probuzení 10 těl; Sebeúcta, afi rmace, 
osvobození se od negativity; Zelená energie a srdeční čakra; Intuice 
a přání; Zářící tělo a zlatý úspěch; Duch prosperity 
• meditace na podporu prosperity a k propojení těla, mysli a duše
• feng-shui – tipy a rady, jak podpořit prosperitu v našem domácím 
a pracovním prostředí 
• systemické konstelace – naše přesvědčení související s prosperitou
• zdraví a prosperita – jak podpořit a zlepšit zdraví přírodní medicínou 
– informace předá lékařka a homeopatka MUDr. G. A. Rečlová

Kurz vede: Dita Lyner – učitelka kundaliní jógy, 
poradkyně feng-shui, konstelářka, terapeutka EFT 

Strava: vlastní – doporučuji vegetariánskou.
Po celou dobu kurzu k dispozici voda a čaj.

S sebou: polštář, deku na relaxaci, pohodlný oděv, pokrývku hlavy
Místo: Centrum komplexní péče, Na Vyhlídce 582, 252 29 Dobřichovice

Cena: 4.900,- Kč; cena za jednotlivý pátek + sobotu 1.300,- Kč
Podrobné informace o programu a cíli kurzu najdete 

na www.ditalyner.cz, je vhodný i pro jógové začátečníky. 
Přihlášky telefonicky nebo e-mailem:

www.ditalyner.cz / dita@centrumcesta.cz / +420 602 277 845

POJĎME SBÍRAT PLODY SVÉ PRÁCE A SVÉHO MYŠLENÍ!

Milu s.r.o., Karlická 456, Lety, tel.: 222 540 593

STĚHOVÁNÍ, VÝPRODEJ 
SKLADU DO KONCE BŘEZNA!

n obklady, dlažby od 99 Kč/m2

n mulčovací kůra  - 49 Kč/ks - 60L
n dále sanita, koupelnové doplňky, baterie…

(ceny platí do vyprodání zásob)

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



Současnou knihovnicí je 
paní Petra Flasarová, oblíbená 
a známá mezi dětmi, které se 
nebojí i samy přijít do knihov-
ny a půjčit si knížku. S Petrou 
jsme povídaly také o tom, jak 
se knihy evidují, o fungování 
meziknihovní výpůjční služ-
by, jak knihovna spolupracuje 
s Rodinným centrem Leťánek 
a co nového se zde připravuje.

„Naše knihovna patří pod 
regionální Knihovnu Jana 
Drdy v Příbrami, která spo-
lupracuje asi s 35 místními 
knihovnami včetně knihoven 
v okolí,“ začíná své vyprávě-
ní Petra stejným hlasem, jako 
když vypráví dětem pohádku. 
Pomalým, klidným, jasným.

„Příbramská knihovna vede 
také centrální evidenci v kni-
hovnickém programu Clávius. 
Každou knihu, kterou koupím, 
zavedu pod čárovým kódem 
a pod evidenčním číslem 
do přírůstkového seznamu 
v systému Clávius.

Pokud přijde čtenář a tuto 
knihu si chce půjčit, čtečkou 
sejmu kód a přiřadím ho k jeho 
elektronické kartě. Ale...“ 

Petra se krátce odmlčí a pak 

se usměje: „Mám mezi čtenář-
kami takové, které potřebují 
vidět takovou tu klasickou kar-
tičku, která se vkládá do knížek 
a jež má být nahrazena právě 
čárovými kódy. A na té kartič-
ce je pro ně důležitý seznam 
sousedek, které už tu „jejich“ 
knížku také četly. Takže jsem 
se rozhodla, abych vyhověla 
jejich zvyku, vést vedle elek-
tronické evidence ještě evi-
denci kartičkovou. A protože 
se kartičky pomalu přestávají 
tisknout, vyrábím si je.“

Jak funguje meziknihovní 
výpůjční služba?

Meziknihovní služby jsou 
podle knihovního zákona sou-
borem výpůjčních, informač-
ních a reprografi ckých služeb, 
které mezi sebou uskutečňují 
knihovny s cílem zpřístupnit 
svým uživatelům knihovní do-
kumenty bez ohledu na místo 
jejich uložení. Jsou založeny 
na principu reciprocity, z ně-
hož pro zúčastněné knihovny 
vyplývá povinnost poskytovat 
meziknihovní služby z vlast-
ních knihovních fondů, jsou-
-li o ně požádány. Asi třikrát 
do roka mi přivezou z Příbrami 

přepravku 50 knížek namí-
chaných z nejnovější beletrie, 
dětské literatury, odborné lite-
ratury... Moji čtenáři se tak se-
znamují s knihami autorů, které 
pak podle jejich zájmu mohu 
do místní knihovny pořídit.

Jaké knihy nabízí letovská 
knihovna?

Momentálně nabízí kniž-
ní fond naší knihovny kolem 
4100 knih, přičemž asi de-
setina jsou knihy pro děti 
a mládež. Dále u nás najdete 
současnou světovou i českou 
beletrii, literaturu faktu, psy-
chologii, romány.

Co všechno se v letovské 
knihovně děje?

Knihovna pořádá akce 
sama, ale také spolupracuje 
s mateřskou školou a s Ro-
dinným centrem Leťánek. Děti 
navštěvují knihovnu jednou 
za měsíc v pátek. Chodí be-
sedovat na téma, o kterém si 
vyprávějí ve školce. Hledáme 
si různé příběhy a seznamuje-
me se s autory knížek.

Leťánek v podkroví knihovny 
organizuje jazykové kurzy pro 
děti i dospělé a také hudební 
kroužek pro děti.

Provozní doba:
Úterý 10:00 – 13:00
 17:00 – 19:00
Čtvrtek 10:00 – 16:00
Pátek 10:00 – 13:00
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BŘEZEN MĚSÍC KN

Novou knihovnicí je tu paní 
Lucie Ryvolová. O „své“ 
knihovně říká: 

„V knihovně máme vede-
no kolem 1000 knih.  Není to 
mnoho, ale protože spolupra-
cujeme v rámci meziknihovní 
výpůjční služby se Středo-
českou vědeckou knihovnou 
v Kladně, jsme schopni o kni-
hy, o něž je zájem, zažádat, 
popřípadě si je vypůjčit z této 
velké knihovny.“

Karlická knihovna nabí-

zí také jednu specialitku: Je 
možné si půjčovat cestopis-
ná DVD ze zemí všech kon-
tinentů světa a dokumenty 
o zvířatech žijících na souši či 
v moři. Všechna DVD získala 
obec Karlík jako sponzorský 
dar od vydavatelství ABCD vi-
deo za účelem nekomerčního 
promítání a půjčování. 

Knihovna je také místem ve-
řejného přístupu k internetu. 
Provozní doba: 
Čtvrtek 17:00 – 19:00

KNIHOVNA V KARLÍKU

„CHCEME, ABY K NÁM LIDÉ CHODILI,“ 

Vydejme se na návštěvu do knihoven v našem okolí. 
Jsou různě velké, spolupracují s mnoha spolky i od-
bornými institucemi, připravují zajímavý program pro 
děti i dospělé, ale hlavně: jsou pro nás – čtenáře.

PŘEJÍ SI KNIHOVNICE

KNIHOVNA V LETECH
Knihovna v Letech vznikla v roce 1941. Po několi-

ka stěhováních se usídlila v rekonstruované budově 
staré hasičské zbrojnice na návsi v Letech.

Malá, ale naše, jak se říká. Knihovnu v Karlíku na-
jdete v prvním patře OÚ Karlík.

Noční čtení v letovské knihovně
V noci z pátku na sobotu 9. – 10. března nebude letovská 

knihovna prázdná. Bude patřit dětem. Proběhne zde totiž 
noční čtení. Na děti předškolního věku a malé školáky do 9 let 
čeká štafeta čtení z pohádkových knížek Betty MacDonal-
dové Paní Láry Fáry. Předčítat budou rodiče i malí čtenáři, 
kterým se bude chtít.

V pátek 9. března se začneme scházet v 18 hodin přímo 
v knihovně. S sebou si přineste jen karimatku, nějaký polštá-
řek a spacák. Moc se těšíme! Knihovnice Petra Flasarová



Dnes sídlí v obecním domě 
v Palackého ulici č. p. 123. 
Po několika přestavbách, na-
posledy v roce 2007, se pro-
story rozšířily tak, že mohla 
vzniknout i čítárna pro děti. 
Knihovna má pro veřejnost 
k dispozici dva počítače při-
pojené na internet. Součas-
nými knihovnicemi jsou paní 
Veronika Krecbachová a Eu-
genie Řehnová.

ČTENÁŘI
Stálých čtenářů je v dobři-

chovické knihovně okolo 250, 
z toho 53 ve stáří do patnácti 
let a asi 100 studujících. Roč-
ně knihovna eviduje okolo 
3100 návštěv čtenářů, kteří 
si vypůjčí přibližně 4600 knih 
a časopisů. K dispozici mají 
přes 10 000 svazků.

„Díky tomu, že máme dlou-
hou otevírací dobu téměř 
každý den v týdnu a škola je 
hned přes ulici, často u nás 
v čítárně školáci tráví přestáv-
ky mezi dopoledním a odpo-

ledním vyučováním. Navíc 
v případě pěkného počasí 
mohou děti pobývat i na za-
hrádce za knihovnou,“ říká 
paní Eugenie Řehnová spo-
kojeně o vysokém zastoupení 
školáků mezi čtenáři.

KNIHKUPECTVÍ
Společně s knihovnou fun-

guje v budově i příjemné 

knihkupectví, které je jediné 

široko daleko. Je možné zde 

knížky přímo koupit nebo 

ve spolupráci s ochotnými 

knihovnicemi objednat přes 

internet.

SPOLUPRÁCE
Knihovna se spolupodí-

lí na organizování kulturních 
akcí v obci. Skvělou spolu-
práci navázala s Rodinným 
centrem Fabiánek, které zde 
každou středu odpoledne 
od 15:30 pořádá čtení pro 
děti a ve stejný čas ve čtvrtek 
pak kurzy paměti pro širokou 
veřejnost.

Je také možné využít počí-
tačů k vyhledávání informací 
na internetu.

Knihovna dále spolupracuje 
s místní základní a mateřskou 
školou, jež sem pořádají ex-
kurze, i s občanským sdruže-
ním Náruč a Dětským domo-
vem Lety.

Vedle obecní knihovny 
v Dobřichovicích mají školáci 

k dispozici i knihovnu přímo 
v budově prvního stupně.
Provozní doba:
Pondělí zavřeno
Úterý 11:00  –  16:00
 18:00  –  20:00
Středa 11:00  –  17:00
Čtvrtek 11:00  – 17:00
Pátek 11:00  –  17:00 
knihovna@dobrichovice.cz
tel.:  257 710 834
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NIHY A INTERNETU
KNIHOVNA S KNIHKUPECTVÍM V DOBŘICHOVICÍCH

Knihovna v Dobřichovicích má velmi dlouhou histo-
rii sahající až do roku 1841.

Současná knihovnice paní 
Petra Veselá vede v evidenci 
17 336 knih a 370 stálých čte-
nářů, čímž se zdejší knihovna 
řadí k největším v celém okolí.

Knihovna spolupracuje také 
s Městským kulturním středis-
kem, baráčníky a letopiseckou 
komisí v čele s MUDr. Jindři-
chem Königem i s časopisem 
Ruch.

Vzhledem k zastaralému 
počítačovému vybavení ne-
lze zatím v knihovně uvažovat 
o zavedení on-line katalogu. 
Přístup na internet je však 
čtenářům zajištěn.

„Pěstujeme úzkou spo-
lupráci se základní i s ma-
teřskou školou, několikrát 
do roka přijdou děti na ex-

kurze, aby se naučily knihov-
nu navštěvovat.

V případě potřeby obsta-
ráváme studentům a jiným 
zájemcům jakoukoli knihu 
na základě meziknihovní spo-
lupráce se Středočeskou vě-
deckou knihovnou v Kladně 
nebo regionální Knihovnou 
Jana Drdy v Příbrami,“ do-
plňuje informace o knihovně 
v Řevnicích Petra Veselá.
Provozní doba:
Pondělí 8:30 – 12:00 
 13:00 – 15:00
Úterý 13:00 – 18:00
Středa 8:30 – 12:00 
 13:00 – 15:00
Čtvrtek 13:00 – 18:00
knihovna@revnice.cz
tel.: 257 720 178

KNIHOVNA V ŘEVNICÍCH
V řevnickém Zámečku vedle Městského kulturního 

střediska sídlí také místní knihovna.
Sídlí v budově nově zrekon-

struovaného obecního úřadu 
a při jejím projektování nebylo 
zapomenuto na prostory po-
třebné k naplnění jejího kultur-
ně-společenského významu. 

Svojí velikostí odpovídá ve-
likosti obce. V poměru ke 130 
obyvatelům obce, z nichž je 
dvacet registrováno mezi pra-
videlnými čtenáři, je fond té-
měř s 2500 knihami více než 
dostatečný. V případě potřeby 
spolupracuje paní knihovnice 
Lucie Chroustová s příbram-
skou regionální Knihovnou 
Jana Drdy na meziknihovní  
výpůjční službě. Ta spočívá 
v pravidelných dovážkách 
souboru několika desítek 
knih, který koluje mezi malý-
mi knihovnami přihlášenými 
do tohoto programu mezikni-

hovnické spolupráce, v inter-
valu jednou za půl roku.

V knihovně lze využít přístu-
pu na internet a také vybírat 
z on-line katalogu.

Co dalšího knihovna orga-
nizuje?

„V knihovně pravidelně jed-
nou za měsíc organizujeme 
pro zájemce přednášky a be-
sedy, také sezonní tvoření dle 
nálady a nápadů místních. 
Ve středu 4. dubna od 17 ho-
din jsme pozvali na autorské 
čtení Michala Viewegha. Tak 
přijďte, jste srdečně zváni,“ 
zve do knihovny v Mořince 
Lucie Chroustová.
Provozní doba:
Pondělí 14:00 – 18:00
Úterý 15:00 – 19:00
Čtvrtek 9:00 – 13:00
knihovnamorinka@seznam.cz

OBECNÍ KNIHOVNA V MOŘINCE 
ZVE NA MICHALA VIEWEGHA

Z knihoven v okolí je ta mořinkovská jedna z nejno-
vějších. Je otevřena od listopadu 2010.
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PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
VE VŠENORSKÉ KNIHOVNĚ

V sousedství se nachází 
společenský sál, což knihov-
ně samotné přináší daleko 
lepší možnosti plnit své po-
slání společenského, kulturní-
ho a vzdělávacího centra.

Ve fondu knihovny ve Všeno-
rech je kolem 10 tisíc svazků. 
Bohatě obsazena je beletrie kla-
sická i dětská, detektivky, histo-
rické knihy, knihy o umění i re-
gionální, cestopisy a průvodce.

Knihovna se specializuje 
na životopisy osobností. Sa-
mozřejmě jsou mezi nimi i ty, 
které jsou spjaté se Všenory.  
Knihovna v roce 2011 získala 
od Dr. Galiny Vaněčkové řadu 
českých i ruských knih o vý-
borné básnířce Marině Cveta-
jevové.

Dr. Vaněčková je sama au-
torkou některých z nich. Dále 
se jedná o pedagoga Josefa 
Kubálka, fi lozofa Karla Kosíka, 
architekta Břetislava Štorma, 
hudebního skladatele Zdeňka 
Krotila (Všenorská polka, Dob-
řichovická polka), básníka Vla-
dimíra Holana.

Široce zastoupena je také 
regionální literatura. Knihovna 
archivuje publikace, regionální 
noviny, zpravodaje, další perio-
dika vydávaná okolními městy 
a obcemi a samozřejmě Vše-
norský zpravodaj. Má ve svém 
fondu  též fi lmy o historii obce.

Návštěvníci mohou využít in-
ternetového připojení. Od září 
2011 tu působí vedle knihov-
nice Aleny Sahánkové rovněž 
paní Jitka Štechová, což umož-
nilo otevřít knihovnu i přes den.

ČTENÁŘI
Knihovna ve Všenorech má 

zaregistrováno kolem 200 čte-
nářů. „V poslední době bych 
řekla, že sem k nám stále čas-
těji přicházejí maminky s dět-
mi i celé rodiny. Rodiče dětem 
knihovnu ukazují, společně si 
vybírají knížky nebo jim tady 
rovnou čtou. Řekla bych, že 
se jim knihovna v novém líbí,“ 
pochvaluje si místní knihovni-
ce Alena Sahánková.

Na dotaz, co nového připra-
vují, odpovídá: „Rádi bychom 
měli na webu on-line katalog, 
proto jsme zažádali o grant 
na tento účel.“

V současné době knihovna 
komunikuje se čtenáři i dal-
šími zájemci prostřednictvím 
e-mailu. Zasílá aktuální infor-
mace o knihovně, knižních 
novinkách a akcích. A to ne-
jen vlastních.

„Často se na nás obracejí 
studenti, autoři odborné lite-
ratury, novináři. Většinou se 
jedná o Marinu Cvetajevovou 
nebo památky obce. Občas 
přijde diplomant nebo zájem-
ce o historii obce, který pátrá 
po svém rodu,“ doplňuje Ale-
na Sahánková.

SPOLUPRÁCE
Knihovna spolupracuje s Ob-

lastním archivem v Dobřichovi-
cích nebo s Regionálním mu-
zeem v Jílovém. Tam převážně 
s historičkou Mgr. Tejčkovou.

Pravidelně na jaře a na pod-
zim pořádá geologické vy-
cházky do okolí společně 
s geologem Mgr. Filipem 
Stehlíkem. Ty se díky panu 
Stehlíkovi těší velké oblibě. 
Lidé se ptají i během roku, 
kdy bude další exkurze, ne-
chtějí o ni přijít. Proto po-
zor: ta nejbližší se uskuteční 
v dubnu a zájemce zavede až 
do Posázaví.

PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE
Se základní a s mateřskou 

školou ve Všenorech už druhým 
rokem pořádají květnovou akci 
nazvanou Pasování na čtenáře. 
Cílem je přivést děti do knihov-

ny v době, kdy už umějí všechna 
písmenka, povzbudit je ke čtení 
i k dalším návštěvám. Rytíř je 
pasuje na čtenáře, dostanou 
knihu a ukážou záložku, kterou 
si samy připravily. 

 „Mám radost, že se to snad 
daří. Na autorské čtení kní-
žek Malostranské psí jaro 
a Malostranský psí podzim 
spisovatelky Pavly Skálové 
přišli dětští čtenáři, kteří byli 
loni pasováni na čtenáře, což 
je skvělé,“ pochvaluje si paní 
Sahánková.

CO SE PŘIPRAVUJE?
„Kromě již zmíněných akcí 

připravujeme oslavu 120. vý-
ročí narození básnířky Mari-
ny Cvetajevové a 105. výročí 
narození Ing. arch. Břetislava 

Štorma. V těchto případech 
bychom rádi spolupracovali 
s Občanským sdružením pro 
Všenory, se Společností Mari-
ny Cvetajevové a s ak. archi-
tektem Vojtěchem Štormem, 
synem Ing. arch. Břetislava 
Štorma. Knihovna dále spo-
lupracuje se Sdružením Lieb-
scher. V dubnu bychom se 
rádi zúčastnili jejich vycházky 
na Říp,“ završuje povídání 
knihovnice Alena Sahánková.

Provozní doba všenorské 
knihovny a Informačního 
centra Berounka:
Středa 14:00 – 20:00
Pátek 9:00 – 12:00
Sudá sobota 9:00 – 12:00
knihovna@vsenory.cz
tel.: 607 263 700

Všenorská knihovna a Informační centrum Beroun-
ka se v  nedávné době přestěhovaly  do nově zrekon-
struovaných prostor, kam se vešla i čítárna. Je větší, 
přehledná, světlá, zkrátka příjemná.

Geologická vycházka s Mgr. Fili-

pem Stehlíkem

Všenorská knihovna v novém Zdroj: Alena Sahánková

Knihovnicí v liteňské knihov-
ně je paní Olga Šináglová, 
která také velmi ochotně od-
povídala na naše dotazy:

Jak velká je knihovna v Lit-
ni a co nabízíte?

Naše knihovna má  8700 
svazků a také odebíráme ně-
kolik časopisů, jsou to např. 
Mateřídouška, ABC, Praktic-
ká žena, Zahrádkář, Bydlení, 
Regenerace. 

Knihovnu navštěvuje 120 čte-
nářů z Litně i okolních vesnic. 

K dispozici mají samozřejmě 
také internet.

Co chystáte na jaro?
Na měsíc březen chystáme 

v knihovně předvelikonoční 
setkání s důchodci, velikonoč-
ní výstavu ručních prací klientů 
zařízení Koniklec Suchomasty 
i besedy se žáky ZŠ Liteň.

Co je ve vaší knihovně no-
vého?

Od 1. 1. 2012 najela knihov-

na na automatizované zpra-

cování a půjčování knih 

a v brzké době zprovozníme 

on-line katalog.

Z příbramské knihovny, 

která nám mimo jiné posky-

tuje také výměnné soubory,  

máme nyní zapůjčených 450 

nových knih. 

Takže nás navštivte, bude-

me rádi!

Provozní doba:
Pondělí 13:00 – 16:00
Středa 10:00 – 12:00 
 13:00 – 17:00
Pátek 13:00 – 15:00
tel.: 311 684 218

Téma zpracovala

Ing. Barbora Tesařová

STŘEDISKOVÁ KNIHOVNA V LITNI
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  Tepelná čerpadla - vzduch/voda

   - země/voda

   - voda/voda

  Solární kolektory

  Klimatizace

  Komplexní energetická řešení

  Návrh systému vytápění

  Kombinace zdrojů tepla

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL
Vyrábíme teplená čerpadla právě pro Vás

Tepelná čerpadla značek:

4u-therm s.r.o.
gsm:  +420 603 411 742
e-mail:  info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ

Cena od 65.000 
K

č 
b

ez
 D

PH

dodávka do 1
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dn
ů

Econo AIRFLOW  HiEcono AIRFLOW  Power AIRFLOW

4uTherm-180x130mm.indd   1 01.03.12   10:57
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DĚTSKÉ BOTIČKY

Naše prodejna se specializu-
je hlavně na dětskou, certi-
fi kovanou, zdravotně nezá-
vadnou obuv. 
Můžete u nás nakoupit první 
capáčky pro úplně nejmenší 
děti, dále pak celoroční, letní, 
sportovní botičky, bačkůrky, 
holinky atd.

NABÍZÍME:
n Nové modely jarních boti-
ček oblíbené rakouské značky 
SUPERFIT;
n Nové modely jarních bo-
tiček oblíbené české značky 
FARE;
n Nové modely botiček 

z jarní kolekce značky KEEN 
(skladem od pol. března)
– nabídneme jak jarní boty 
KEEN s nepromokavou gore-
texovou membránou, tak bez 
membrány;
– později (cca duben) budeme 
mít i velmi oblíbené klasic-
ké letní sportovní sandály 
KEEN s plnou špicí. Vyrábějí 
se v mnoha barvách, takže 
bude opravdu z čeho vybírat;
– boty značky KEEN budou 
v nabídce až do velikosti 39.

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:
n Dětské gumovky
n Pláštěnky s dětskými mo-

tivy (např. Krteček, Kouzelná 
školka atd.)
n Jarní bavlněné čepičky, šá-
tečky
n Nákrčníky
n Ponožky, punčocháče
n Ponožky 100% bavlna
n Gumičky a sponky do vlasů 
pro holčičky
n Nákoleníky
n Držáky na dudlíky
n Prostředky na ošetření obu-
vi, vložky do bot, tkaničky atd.
n Dále jsme pro vás při-
pravili časově omezenou 
akci (do vyprodání zásob):
n Momentálně v našem ob-
chůdku probíhá DOPRODEJ 
jarních a letních botiček 
z loňské sezony za sníženou 
cenu, někdy až o 50 %!
Jedná se o kvalitní boty, zlev-
něné proto, že v obchůdku 
zbývají poslední páry. 
Můžete vybírat z více značek, 
např. DPK, KTR, FARE, nebo 
třeba z letních sandálků zn. 

PROTETIKA, vhodných spíše 
pro širší nožičku a vyšší nárt.
Přijďte se podívat a třeba 
vybrat kvalitní, certi-
fi kované, zdravotně 
nezávadné bo-
tičky za velmi 
slušnou cenu!

DALŠÍ NOVINKA!
Konečně se nám po dlouhé 
době slibů podařilo zprovoznit 
naše nové internetové stránky 

kde si můžete prohlédnout 
velkou část zboží, kterou na-
jdete přímo v prodejně. Zatím 
tam chybí např. doplňkový 
prodej, ale na stránkách stále 
ještě pracujeme a budeme se 
snažit, aby byly v co nejkratší 
době kompletní.

Stále platí 10% sleva na ná-
kup dvou párů botiček na-
jednou pro dvojčátka.

Těšíme se na vaši návštěvu!

www.boticky-dobrichovice.cz

PROTETIKA, vhodných spíše 

Vážení zákazníci,
pomalu se s námi loučí zima a snad už brzy přijde 
jaro a s ním potřeba pořídit dětem nové obutí. Opět 
jsme pro vás připravili spoustu jarních botiček včet-
ně doplňků vhodných na jaro. 

Otevírací doba:

PO – PÁ 8:30 – 12:00, 14:00 – 17:00, SO 8:30 – 12:00
Možnost platby kartou.

Adresa: DĚTSKÉ BOTIČKY, Palackého 20, 252 29 Dobřichovice

Kontakt: 777 347 864

Všechny srdečně zveme k návštěvě naší prodejny!



DOBNET zpravodaj číslo 3 I ročník 6

12stranaDOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz

TIP NA VÝLET

ZA ZÁHADAMI 
ZÁMKU TŘÍ
CÍSAŘŮ
UNIKÁTNÍ PROJEKT S LEONARDEM

Městečko leží pod kopcem, 
na jehož temeni se nedá pře-
hlédnout typická věž zdejšího 
zámku a jenž je z geologické-
ho hlediska skutečný unikát – 
tato buližníková kupa je totiž 
prorostlá krystaly jaspisu. Mají 
zvláštní vlastnost – perfektně 
odrážejí rádiové vlny, což je 
objev čtyřicátých let dvacáté-
ho století. Tušili něco o tomto 
mimořádně zvláštním podloží 
budovatelé prvního manské-
ho zámku v českém králov-
ství? Možná, nebo určitě? 

TAJEMNÁ UDÁLOST
Vodítkem jim mohla být po-

divná událost. Je zachyce-
na v nejstarší zdejší pověsti 
o nálezu desítek jeleních pa-
rohů, které zbloudilá skupina 
urozených lovců na vrcholu 
bezejmenného kopce sesbí-
rala někdy před tisícem let. 
Údajně dala jméno jak místu, 
později vybranému ke stavbě 
ojedinělého hradu, tak osadě, 

která pod ním vznikla. Nepo-
chází snad tato legenda z ještě 
starších dob? Má totiž jisté po-
hanské prvky. Jeleni, pro své 
parohy odpradávna uctívaná 
zvířata, si přece z nějakého ne-
známého důvodu právě tento 
kopec vybrali… 

A tehdejší pohané předpo-
kládali, že zvířata vědí víc než 
lidé, a možná více než i my 
dodnes tušíme. A jako by 
tuto zvláštnost z nejstarších 
geologických dob převzaly 
i časy historické. Zbiroh byl od 
12. století, kdy se o něm popr-
vé zmiňují kroniky, vyhlášeným 
a mimořádně slavným hradem 
na významné trase z Prahy 
na západ, sídlem nejurozeněj-
ších rodů. Existují záznamy, že 
již v roce 1195 zde žil rod Su-
lislavců, později mezi majitele 
patřili císařové Karel IV., Zik-
mund Lucemburský i Rudolf 
II. Kralevic Karel, když se prý 
vracel z Francie se svojí první 
ženou Blankou z Valois, získal 

tento hrad na dobu několika 
let. Další vlastníci, Rožmber-
kové, Lobkovicové, Habsbur-
kové či Coloredo-Mansfel-
dové, později postupně hrad 
přestavěli na zámek, zvelebe-
no bylo i bezprostřední okolí 
sídla i městečka.

SLAVNÍ UMĚLCI
K nejslavnějším i nejtěž-

ším obdobím Zbirohu patřila 
léta posledních století. Nejen 
osobnosti bohaté a mocné, 
ale i slavní umělci vyhledávali 
tuto tajemnou stavbu – napří-
klad geniální Alfons Mucha 
zde strávil s rodinou více než 
18 let, dokonce prý měl lůž-
ko v pokoji přímo nad hlu-
bokou studnou. Ve zdejším 
sále s proskleným stropem 
vznikla většina jeho olejoma-
leb, a především kompletní 
obrovská kolekce 20 pláten 
Slovanské epopeje.

Také Fráňa Šrámek zde na-
psal svůj známý Stříbrný vítr. 
Za Muchou sem jezdili zednáři 
z celého světa, neboť proslulý 
umělec byl členem české zed-
nářské lóže. Pak ovšem přišel 
jiný tajemný řád – za druhé 
světové války zde sídlil hlavní 
štáb jednotek SS. Zbirožsko 
od té doby až prakticky do roku 

2004, kdy odsud odešla česká 
armáda, jako by neexistovalo, 
byla to přísně střežená zóna. 
A ještě nepřístupnější bylo 
jedno místo přímo na zámku, 
v podzemí pod prvním nádvo-
řím. Takzvaná ermitáž údajně 
sloužila jako mystické místo 
pro SS majitele zámku. Mož-
ná přišel na to, co sem mimo 
jiné lákalo zednáře. Zde se 
vyvolení „nadlidé“ scháze-
li na obřadech černé magie. 
Dodnes je připomíná hexa-
gram v podlaze. Kdo si na něj 
stoupne, měl by údajně ucítit 

V předjaří potřebuje člověk nabrat energii, a proto 
zamíříme tam, kde vám ji mohou nabídnout – k ta-
jemnému Zbirohu. 

Barokním kamenným portálem 

z počátku 18. století procházel té-

měř dvě desetiletí jeden z našich 

nejvýznamnějších umělců Alfons 

Mucha nebo autor slavného ro-

mánu Stříbrný vítr Fráňa ŠrámekPrvní nádvoří zámku s opravenou novorenesanční kašnou
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mohutnou energii, stoupající 
trhlinou v podloží z nitra země. 
Vedle tohoto magického místa 
byl Zbiroh pro Němce důležitý 
jako ideální objekt pro zkouš-
ky radarů, jak již bylo řečeno, 
zdejší „jaspisová skála“ vý-
tečně odrážela radarové vlny. 
Z podobných důvodů Zbiroh 
využívaly i české jednotky, kte-
ré zde sídlily od konce války, 
u mnohem pokročilejších pří-
strojů, např. systému Tamara. 
Ten tu byl jen demonstrován, 
neboť zámek sloužil pouze 
jako středisko sběru informací 
ze zkoušek systémů z dalších 
míst v Čechách.

TEMPLÁŘSKÝ PŘÍBĚH
K dalším tajemstvím, ukrytým 

v podzemí, patří i pravděpo-
dobně nejhlubší studna v Če-
chách. Podle výzkumu, který 
stále ještě probíhá, by měla 
být po celkovém vyčištění hlu-
boká až 180 metrů – traduje 
se, že od ní vede systém sple-
titých chodeb. Dosud zde byly 
nalezeny jak písemnosti ukryté 
Němci za druhé světové války, 
tak i zbytky zbraní a další za-
jímavé předměty. Patří k nim 
i několik artefaktů, náležejících 

řádu templářů. Možná i to bylo 
popudem pro nynějšího maji-
tele zámku Jaroslava Páchu, 
aby ve spolupráci se zkušeným 
organizátorem historických 
výstav Bohumilem Vurmem 
připravil u nás dosud ojedinělý 
projekt, nazvaný Templářský 
příběh. V několika sálech je 
vedle unikátních předmětů, 
vypůjčených z Francie a Itálie 
a zachycujících dobu slávy 
i pádu řádu, ještě jedno vý-
znamné umělecké dílo – údaj-
ně originální portrét Leonarda 
da Vinciho… Dřevěná deska 
s jeho podobiznou představuje 
zlatý hřeb celé expozice.

Za návštěvu však stojí i dvě 
prohlídkové trasy, kde může-
te vidět jednu z nejstarších 
hradních kaplí u nás, monu-
mentální Muchův sál, expo-
zici nálezů z tajemné hradní 
studny nebo zednářský sa-
lonek… Dobrý oběd v krčmě 
nebo zámecké restauraci vás 
posilní na cestu zpět rozsáh-
lým upraveným parkem. Ale 
mnohem více si odnesete 
z pocitu dotyku tajemné ener-
gie, jíž je tento zámek dodnes 
naplněn až po okraj.

Text a foto: Marie Holečková

Nároží jižního křídla paláce se zimní zahradou 
a výhledem, tentokrát směrem k  Brdům

Začněte novou sezonu s profesionální 
péčí a budete celé jaro k nezastavení. 
Přijeďte s Vaším vozem na jarní servisní 
prohlídku ŠKODA a získejte jistotu, 
že se na něj můžete spolehnout, 
ať už Vaše cesty povedou kamkoli.

ŠKODA Service®

ŠKODA Originální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

Jarní servisní prohlídka 
od 19. 3. do 29. 4. 2012 
pro Váš vůz ŠKODA

Buďte akční celé jaro

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

Tel.: 800 400 497
Tel.: 242 438 910

FEMAT, spol. s r.o.
Vrážská 1562/24a
153 00 Praha 5-Radotín
www.femat.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 DVOJCIFERNÁ ČÍSLA
Existují dvě dvojciferná čísla, u druhého čísla jsou prohozené 
cifry z prvního čísla. Pokud dělíme větší číslo menším, dosta-
neme číslo tři a zbytek pět. Součet cifer u obou čísel je jede-
náct. Jaká to jsou čísla? 

 OTEC A SYNOVÉ
Otci je právě 45 let. Jeho třem synům je 15, 11 a 7 let. Za kolik 
let se bude věk otce rovnat součtu let jeho tří synů? 

 ČÍSLO 9
Napište matematický zápis, aby výsledek bylo číslo 1 pomocí 
těchto všech čísel 1, 6, 8, 9. Využijte některé matematické 
úkony (např. plus, minus, násobení, dělení, mocniny, od-
mocniny, můžete využít i závorky).

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Otec: 14 a 50 let. Vrány: 18, 10 a 8 vran. Číslo 16: 6, 2 a 8.

PO STOPÁCH ČESKÝCH KRÁLŮ

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Dávnou vodní cestou za tajemstvím zlaté kačice.

Vylosovaní luštitelé:
Denisa Hlaváčková, Lety / Marie Horáková, Všenory

Gratulujeme a prosíme, vyzvedněte si výhru v kanceláři Dob-
net, o. s., do 31. 3. 2012.

SOUTĚŽ  O DVĚ KNIHY

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, 
a to nejpozději do 31. března 2012.

Dva vylosovaní výherci obdrží dvě knihy autora Otomara 
Dvořáka a fotografky Marie Holečkové: Po stopách čes-
kých králů pěšky i na kole. Za každý správný výsledek uve-
dených 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 křížovky věnovalo Nakladatelství MH Beroun.
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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

kompletní přípojka za 1490 Kč vččetně práce technika

o přípojku se staráme bezplatně,
včetně oprav a výměn

základní tarif pro nenáročné 
už za 190 Kč měsíčně

vysokorychlostní 
internet
bez omezení 
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

www.dobnet.cz
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