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Elektronické zabezpečovací systémy
Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron
v drátovém i bezdrátovém provedení.

JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou
unikátní celkové ochrany.
CSc COMPUTER SERVICES s.r.o.
Brunšov čp. 508, 252 31 Všenory
Tel.: 257 741 495 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz

MT 721 345 346 VOLÁME ZPĚT
www.kominik-kamnar.cz

STUDNAŘSTVÍ

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

elektronická
zabezpečovací zařízení
kamerové systémy
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9 – 12 13 – 17
9 – 18 (bez polední přestávky)
9 – 12 13 – 17 ČT 9 – 12 13 – 18
9 – 12 13 – 17 SO 9 – 12

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571

info@oberman.eu
pavel.oberman@seznam.cz

www.oberman.cz

V NOVÉM KABÁTĚ

OBERMAN
ALARMS

Mníšek p. Brdy
tel.: 603 433 624

www.studnycechy.cz

čerpadla • montáže • čištění • opravy • filtrace • rozbory

ZEMNÍ PRÁCE

výkopy • základy • terénní úpravy • demolice
bagry • minibagry • nakladače • sklápěče • kontejnery až 12t
jímky • septiky • vodoměry • vsakovačky
revizní šachty • přípojky • hutnění

Přijďte si k nám v zimním
období dopřát trochu tepla

Nabízíme dodání, opravy a montáže
veškeré stínící techniky, jako jsou markýzy,
venkovní i vnitřní žaluzie, sítě proti hmyzu,
plisé, vnitřní a venkovní rolety.
Dodání a montáž do týdne,
garance 5 let, bezplatné zaměření.
V případě dotazů se na nás obraťte na čísle

737 866 668
WWW.STRMAT.CZ
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Doporučujeme masáž
horkými lávovými kameny
Tato masáž vás nejen zahřeje, ale i prospěje vašemu zdraví. Neměli
bychom nyní zapomínat ani na detoxikaci organismu. Nabízíme manuální
lymfodrenáž, která nejen působí detoxikačně, ale i posiluje imunitu.
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č. p. 5, Řevnice 252 30
tel.: +420 222 356 296 | mobil: +420 737 258 018
e-mail: salon@klementyna.cz | www.klementyna.cz
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Dolní Berounka

Pozor na viditelnost na silnici
Policisté spustili celorepublikovou preventivní akci zaměřenou
na zvýšení viditelnosti motoristů.
Při dopravních kontrolách informují
řidiče o povinnosti používat reflexní
vestu, která je navíc ze zákona
povinnou výbavou vozidla. Pokud
motorista při řešení technické
závady nebo při dopravní nehodě
z vozu vystoupí, musí si vestu
obléknout. Proto by ji měl mít
po ruce a ne v zavazadlovém prostoru. Cílem akce je také upozornit
na bezpečnost celé osádky vozidla. Policisté předají kontrolovanému řidiči další reflexní vestu, která
je určena právě spolucestujícím.
Ve Středočeském kraji strážci

pořádku rozdali 462 vest. Řidiči
tím byli příjemně překvapeni. Další
silniční kontroly tohoto typu budou
probíhat až do února příštího roku.
Na silnici musí být vidět nejen
řidiči, ale také chodci. Právě oni
se na podzim a v zimě stávají
oběťmi dopravních nehod. Často
si neuvědomují, že nejsou vůbec
vidět. Například modré oblečení zpozoruje řidič pouze na 18
metrů, reflexní prvky až na 200
metrů. Při rychlosti 75 km v hodině
potřebuje šofér asi 30 metrů na to,
aby zareagoval a stihl se chodci
vyhnout. Všichni by proto měli
používat co nejvíc reflexních oděvních součástek a doplňků.

Kurzy první pomoci pro veřejnost zdarma pokračují
Úspěšný projekt kurzů poskytování první pomoci s názvem
Učte se od profesionálů! bude
díky velkému zájmu a ohlasu
na loňský ročník pokračovat
i letos. Kraj uvítá aktivní zapojení i menších měst a obcí.

Mesto-Beroun.cz

Hledají se starší fotografie
z Berounské desítky
Berounští by rádi uspořádali výstavu ke 30. výročí Berounské desítky, které připadne na příští
rok. Proto prosí širokou veřejnost o zapůjčení
fotografií z předešlých ročníků, a to na běžkách, při běhu i na kole. Původně běžkařský
závod se totiž časem měnil. Kvůli nedostatečným sněhovým podmínkám dal po běžkařích
šanci i běžcům a v posledních ročnících také
bikerům. První „desítka“ odstartovala již v roce
1980. Pokračovala až do roku 2005, kdy
dočasně skončila. V roce 2013 ji obnovil Petr
Šírer společně s původními zakladateli závodu
a hobby týmem More Than Bikers.
Přispěvatelé se mohou přihlásit na e-mail
berounskadesitka@seznam.cz nebo na telefonním čísle 603 472 609.

Slavnostní zahájení druhé etapy oblíbeného
výukového programu proběhlo 23. listopadu.
Záštitu nad ní převzal hejtman Středočeského
kraje Miloš Petera. „Rychle a kvalitně poskytnout první pomoc člověku v nouzi by měl umět
každý z nás. Nevíme nikdy, kdy tuto dovednost
budeme potřebovat. Proto jsem uvítal iniciativu
pracovníků Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, kteří s touto osvětou před více
než rokem začali. Mám radost, že odborného
školení se zúčastnila řada našich spoluobčanů
a že je o něj i nadále velký zájem,“ zdůvodnil.
Edukační celokrajský projekt Učte se od profesionálů! probíhal od října 2014. V deseti
městech Středočeského kraje v něm bylo
proškoleno asi 600 obyvatel. Původně měl
skončit v květnu 2015. Díky velkému úspěchu

a zájmu dalších účastníků bude neplánovaně
pokračovat dalším cyklem.
„Upřímně, nečekal jsem to, ale po ukončení
první etapy mé podřízené přímo bombardovali
zájemci žádostmi a dotazy na pokračování. Je
milé vidět, že v dnešní uspěchané době jsou
nadšenci, kteří vymění poklidný večer doma
za tři hodiny v učebně. Ovšem nabyté znalosti
o první pomoci a získání sebedůvěry při řešení
krizových situací za to stojí a hodit se mohou
opravdu každému,” konstatoval ředitel středočeské záchranky Martin Houdek.
Program školení zůstává stejný – zájemci se
seznámí s hlavními zásadami poskytování první
pomoci a nabyté znalosti si vyzkouší pod dohledem školitele na cvičném modelu. Záchranáři si
navíc zakládají na odlehčeném způsobu výuky,
při němž dojde i na vyprávění zážitků z jejich služeb a diskusi s účastníky kurzu. Každý pak dostane platný certifikát o úspěšném absolvování
a příručku první pomoci První pomoc do kapsy,
kterou letos středočeská záchranka vydala.
Jedinou změnou, kterou by organizátoři pro
druhou etapu uvítali, by byl aktivní přístup malých měst a obcí, které v loňském roce nebyly
osloveny. Stačí sestavit skupinu dvaceti až třiceti zájemců a středočeští záchranáři přijedou
a všechny zdarma proškolí.

Oprava mostu v Karlickém
údolí potrvá do června
V Karlickém údolí v katastru obce Mořinka
pokračuje rekonstrukce mostu a část silnice
III/11515 bude uzavřená až do 30. června
2016. Obousměrná objížďka platí pro veškerou
dopravu a vede od místa uzavírky přes Dolní
Roblín, Mořinu, Lety, Dobřichovice do Karlíku
a obráceně. Měří zhruba 1,3 kilometru.

KÚSK
www.idobnet.cz
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Hejtman kondoloval
francouzskému velvyslanectví
Upřímnou soustrast a hluboký zármutek nad
tragickými událostmi, které se staly v pátek
13. listopadu v Paříži, vyjádřili i radní Středočeského kraje. Kraj jménem hejtmana Miloše Petery
zaslal kondolenci francouzskému velvyslanci
v Praze, Jeho Excelenci Jeanu-Pierru Asvazadourianovi. „Ohavný a zbabělý čin, který
teroristé Islámského státu spáchali na nevinných
lidech, nemá omluvy, bere dech… V takovéto chvíli bych Vám rád vyjádřil alespoň svou
podporu i smutek, který ve mně od tragické
události přetrvává. Věřím, že s Francouzi soucítí
i všichni obyvatelé Středočeského kraje. Francie
je silná země, což dějiny několikrát dokázaly. Její
občané, stejně jako pozůstalí po obětech potřebují nyní mnoho sil. A právě ty jim přeji,“ píše se
v kondolenci. Teroristický útok v Paříži si vyžádal
nejméně 129 obětí a přes 300 zraněných.

Archiv sboru

Vánoční zpívání v Mořince
V sobotu 19. prosince naplno ovládne i Mořinku vánoční nálada. U obecního úřadu od 15:00
se uskuteční zpívání u vánočního stromu, kde vystoupí místní děti a Canto Carso pod vedením
sbormistra a dirigenta Romana Michálka. Sbor se poté přesune do hostince U Barchánků, kde
zazpívá Rybovu vánoční mši. Nebude chybět vánoční cukroví a pro zahřátí čaj, svařák či grog.

Nová zelená úsporám je v plném proudu
Měsíc od spuštění příjmu žádostí do kontinuální výzvy programu Nová zelená úsporám
dorazilo na Státní fond životního prostředí ČR
celkem 813 žádostí za více než 181 milionů
korun. A každým dnem rychle přibývají.
Jedná se o tzv. kontinuální výzvu, v rámci
níž bude možné žádat o dotaci průběžně až
do roku 2021. Během této doby program
přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných
z prodeje emisních povolenek. Pro letošní rok
je k dispozici 520 milionů korun, v příštím roce
je počítáno s 2,85 miliardy korun.
Více než 75 % požádaných dotačních prostředků směřuje do zateplení rodinných domů.
Vůbec nejvíc žádostí dosud přišlo na komplexní renovace a dílčí zateplení. Ze zdrojů jsou
nejžádanější solární termické systémy. Nejvyšší
počet žádostí přichází tradičně z Moravskoslezského a Středočeského kraje. Naopak
nejmenší zájem o příspěvky je v Karlovarském
a Plzeňském kraji.

Stejně jako v minulých výzvách Nové zelené
úsporám je možné zažádat o dotaci před realizací podporovaných opatření, v jejich průběhu nebo i po dokončení. Podání žádosti
je rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický
formulář na internetových stránkách
www.novazelenausporam.cz, kde jsou
rovněž uvedeny veškeré podrobnější informace.

Nové doklady na konci
roku nevyřídíte
Kvůli připravované novele zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech je
od 24. do 31. prosince naplánována odstávka
na úřadech. Nebudete tak moci požádat, ale
ani si vyzvednout nový občanský průkaz či
pas. Důvodem je přechod na nový technický
systém, který se musí upravit podle schválených změn. Obecně platí, že o nový občanský
průkaz (OP) se žádá nejdříve 60 dní před
vypršením platnosti stávajícího dokladu. Pokud
ale potřebujete nový občanský průkaz dřív
(například kvůli dovolené či delšímu pobytu
v zahraničí), je možné ho začít vyřizovat i dřív.
Každý je přitom povinen požádat o nový průkaz
nejpozději do patnácti pracovních dnů po dni
skončení platnosti stávajícího. Nový doklad se
vydává do třiceti dnů ode dne podání žádosti.

Vítání občánků
v Zadní Třebani
Zadotřebaňští prosí o nahlášení nových dětí
na obecním úřadě nejpozději do 7. prosince.
Tradiční akce by měla proběhnout 12. prosince
v rámci předvánočního posezení.

Pořád se neví, jaká látka na stadionu unikla
Je to už měsíc, co byli řevničtí páťáci bruslit
na zimním stadionu v Černošicích. V následujících
dnech měli dýchací problémy. Několik dětí
skončilo v nemocnici, ostatní se léčily doma.
A výsledek? Zatím se oficiálně nic neví.
Je evidentní, že na stadionu se
školáci nadýchali nějaké nebezpečné látky, která jim potíže
způsobila. Někteří se ještě dva
týdny po bruslení zadýchávali při
rychlejší chůzi, několik dětí stále
nemůže sportovat. Vedení černošického stadionu se po události
všem dětem omluvilo a podle
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svých slov spolupracuje s policií,
která případ vyšetřuje. „Zatím je
vše ve fázi vyšetřování, my jsme
policii poskytli veškeré podklady
a revize. Jediné, co víme, je, že
byl vyloučen únik čpavku,“ řekl
zástupce vedení SK Černošice rodičům na schůzce, která proběhla
v polovině listopadu ve škole.

Rodiče tak nadále vůbec nic nevědí. „Nebyl to čpavek? Tomu se mi
nechce věřit... Kdyby to byl smog
nebo oxid uhelnatý, děti by chvíli
kašlaly, ale neměly by poleptané plíce,“ řekl jeden z přítomných rodičů.
„Já ani nestojím o to, aby byl někdo
potrestán, chtěl bych ale, aby vedení stadionu přiznalo chybu a nikdy
se to už neopakovalo,“ dodal.
Na zmíněné schůzce několikrát
zaznělo, že hasiči na stadionu žádný
čpavek nenaměřili. „To se ani nedivím, když pracovníci stadionu nejdřív
pořádně vyvětrali a hasiče zavolali až
deset hodin potom, když už tam nic
nebylo,“ myslí si jedna z maminek.

Policie zatím stále vyšetřuje,
zda někdo spáchal trestný čin,
na výsledek se ale nejspíš bude
čekat ještě hodně dlouho. Rodiče se mezitím mohou jednotlivě nebo hromadně dožadovat
odškodnění za své děti, buď
přes pojistku školy, nebo přímo
u vedení stadionu. Děti v tomto
případě mají nárok na bolestné
a na úhradu léčby, rodiče pak
na kompenzaci za ušlý zisk.
„Kdyby byli ve vedení stadionu frajeři, zaplatí všem dětem
ozdravný pobyt na horách. Toho
se ale asi nedočkáme,“ uzavřel
(lh)
to jeden z tatínků.
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Lety

KRÁTCE
DOVOLENÁ NA ÚŘADĚ

Upozorňujeme občany, že Obecní úřad
v Letech bude z důvodu čerpání řádné
dovolené uzavřen pro veřejnost
od 23. 12. 2015 do 31. 12. 2015.
Děkujeme za pochopení.

ZMĚNA ODJEZDU LINKY 451

Na základě požadavku rodičů dětí
využívajících odpolední spoj linky 451
z Dobřichovic ve směru na Lety dojde od
14. 12. 2015 k posunutí odjezdu této linky
z Dobřichovic, zastávka rozcestí Karlík, na
20. minutu po celé hodině, nově tedy
bude odjíždět ve 13:20, 14:20, 15:20
a 16:20. Důvodem posunutí je krátký
časový úsek pro přechod mezi školními
budovami a dobou nezbytnou na oběd.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Poslední letošní veřejné zasedání letovského zastupitelstva se uskuteční ve středu
16. prosince od 19 hod. v sále U Kafků.
Na programu bude kromě schvalování rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu
na následující léta také nová vyhláška
o odpadech, dále schválení udělení grantů
spolkům v Letech na rok 2016, schvalování koupě pozemků pod komunikacemi atd.

ZPRÁVY Z LEŤÁNKU
Beseda

Ve čtvrtek 12. 11. 2015 proběhla v letovské
knihovně beseda s výjimečnou ženou a porodní bábou Marisou Alcalá z Kanárských
ostrovů. Marisa své dovednosti a vědomosti
získala přímo od domorodých porodních
bab právě na Kanárských ostrovech, samostudiem a více než čtyřicetiletou praxí. Dosud asistovala u přibližně 2 000 domácích
porodů, všechny skončily zdravou matkou
a dítětem. Beseda probíhala ve velmi přátelském duchu. Věříme, že maminky a nastávají maminky si odnesly dostatek informací,
aby jejich porod mohl proběhnout podle
jejich představ a co nejpřirozeněji a v klidu,
bez zbytečného stresu a strachu.

Netradiční tvořivý jarmark

Přijďte se před Vánoci inspirovat šikovnými
lidmi z letovského okolí. V neděli 12. 12.
2015 od 9:00 začíná v pivotelu MMX v Letech u Dobřichovic netradiční tvořivý jarmark.
Každý návštěvník si bude moci vyzkoušet
různé obory a techniky a jako odměnu si
domů odnést vlastnoručně vyrobenou věc.
Nebudou chybět tvořivé dílničky pro děti ani
vánoční písně pro správnou atmosféru.
Od 13:45 hodin navazuje na letovské
návsi sousedské setkání u kapličky pod
názvem Stříbrná neděle. Na své si v tento
den přijde každý, neváhejte a dorazte!
A protože se blíží konec roku, rádi bychom
touto cestou poděkovali obci Lety a Řevnice za podporu v roce 2015, protože bez
jejich pomoci by některé akce nemohly být
realizovány. Děkujeme také všem, kteří se
na chodu rodinného centra Leťánek a pořádání akcí podílejí. Bez vás by to také nešlo.
Přejeme všem krásné vánoční svátky
RC Leťánek
a šťastný nový rok.

V pondělí 23. 11. proběhl v sále U Kafků koncert Štěpána Raka doprovázeného verši a citáty v podání
měkkého barytonu Alfreda Strejčka. Dva umělci, špičkoví ve svém oboru, dokázali do jediné hodiny
vtěsnat moudrost věků rezonující v tónech kytary rozeznívané Štěpánem Rakem. Chvíli hladivé tóny
Jiří Tesař
střídala bouře akordů rozsypaných v tremolech pod hbitými prsty. Hluboký zážitek.

Protipovodňová ochrana dolní Berounky
Všechny obce na dolním toku
řeky Berounky byly v průběhu
listopadu osloveny státním
podnikem Povodí Vltavy, aby
se vyjádřily ke zpracované
studii proveditelnosti pro akci
„Protipovodňová ochrana
dolní Berounky – studie
retenční nádrže“.
Cílem studie je prověřit technicko-ekonomické hledisko návrhu retenční nádrže na Berounce, jejímž účelem bude protipovodňová
ochrana dolní Berounky v úseku od Křivoklátu
až po ústí Berounky do Vltavy a kompletní
posouzení její proveditelnosti. Reálný objem
retenčního prostoru navrhovaného vodního díla
má zajistit transformaci průtoku Q100 na úroveň
neškodného odtoku, čímž dojde k významnému snížení rizika vzniku povodňových škod
pod plánovaným vodním dílem. Při průchodu
Q100 je navrhovaná maximální hloubka v nádrži
34 m. Za předpokladu, že průtoky do hodnoty
Q2 volně protékají výpustným objektem, nádrž
nemá prostor. Po překročení hodnoty průtoku
Q2 se nádrž začne plnit a začne v ní stoupat
hladina. Ve výpustném otvoru se stoupající
hladinou bude muset docházet ke škrcení

MÁTE ZÁJEM?

Aby se vaše dítě naučilo, jak předcházet požárům?
Aby vědělo, jak a čím se požáry hasí?
Aby znalo nejen hasičské značky,
ale i topografické a dopravní?
Aby se naučilo poskytovat první pomoc?
A v neposlední řadě, aby dokázalo
zvládnout požární útok a štafetu?

průtoku pomocí uzávěru, aby z nádrže stále
odtékal průtok o hodnotě Q2.
Uvažovaná lokalita pro umístění profilu hráze se
nachází zhruba na říčním kilometru 63,35 u obce
Roztoky v okrese Rakovník. Vzhledem k rozsahu
zájmového území mezi Roztoky a ústí Berounky
do Vltavy, kdy se jedná o téměř 64 km, dochází
i při nízkých povodňových průtocích ke značným
potenciálním povodňovým škodám. Při Q50 škody přesáhnou 1,6 mld. Kč, při Q20 pak 3 mld. Kč
a při Q100 jsou škody na úrovni 6 mld.
Po realizaci povodňové nádrže by mohlo dojít
ke značnému snížení povodňových škod
na odhadovanou výši zhruba 200 mil. Kč.
Díky možnosti eliminace škod na majetku
i na lidských životech při povodních je tento
záměr státního podniku Povodí Vltavy plně
podporován starosty obcí sdružených do svazku obcí Dolní Berounka.
(bt)
pozvánka

PROTO

Přihlaste své dítě do kroužku MLADÝCH HASIČŮ V LETECH.
Rádi mezi sebou uvítáme zapálené holky a kluky od 6 do 10 let.
Vaše dítě bude součástí mnoha družstev mladých hasičů po celé ČR
a svými znalostmi a dovednostmi bude reprezentovat svůj sbor
na hasičských závodech a soutěžích.
Mladí hasiči se scházejí pod vedením Martina Ryšavého
každou neděli od 16 hodin v sále U Kafků.

www.idobnet.cz
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•

Dolní Berounka

Alej mezi Radotínem a Černošicemi změní tvář
Kvůli topolové aleji je už
nějakou dobu uzavřená část
cyklostezky na břehu Berounky.
Nedávno o ní jednali zástupci
radotínského a černošického
katastru spolu s Povodím
Vltavy, které má velkou část
stromořadí ve správě.
Zástupci obou radnic i státního podniku se sešli, aby se dohodli na společném postupu, jak
břehovou zeleň obnovit, aby zůstala významným krajinným prvkem i pro další generace.
Setkání se zúčastnili oba starostové Karel
Hanzlík a Filip Kořínek s pracovníky Povodí Vltavy v čele s ředitelem závodu Dolní Vltava Jiřím
Friedelem a s pracovnicemi oddělení životního
prostředí Úřadu městské části Praha 16.
Hlavním bodem schůzky byl stav stromořadí
a způsob, jak ho řešit do budoucna. Na černošickém katastru evidují za poslední rok desítky
nutných zásahů hasičů. I navzdory tomu došlo
k úrazu kvůli pádu větve. Na základě odborného dendrologického posudku bylo v tomto
roce několik stromů pokáceno, u dalších nyní
probíhá prořez. Úprava korun by měla proběhnout i u topolů, které rostou na území Státního
pozemkového úřadu.
Většina stromů na pozemcích Radotína byla
v letošním roce ořezána. Podnětem k tomuto razantnímu zásahu byly stížnosti občanů,
například rodiny, jíž při procházce spadla topolová větev těsně před kočárek. Samotnému
prořezu předcházel dendrologický posudek,
který potvrdil havarijní stav aleje.
Největší část stromořadí by mělo řešit Povodí
Vltavy: celkem 115 stromů v katastru Černošic
a 15 v katastru Radotína. Jeho zástupci na zá-

MČ Praha 16

kladě špatných zkušeností s prořezem topolů,
který je po prvním zásahu velmi často nutné
opakovat, navrhli vyšší procento kácení, než
původně předpokládal dendrologický posudek.
Upozornili však, že předtím, než budou určeny
konkrétní dřeviny k pokácení, bude potřeba
je všechny jednotlivě posoudit z hlediska
možného výskytu zvláště chráněných druhů
živočichů. Proto byla navržena spolupráce
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Černošice a Radotín již zadaly studie revitalizace řešených území. Jejich náhledy poskytnou jako podklad pro možná variantní řešení.
Všichni se dále shodli na tom, že úpravy aleje
je třeba rozdělit do etap, a to v případě kácení
i výsadby nových porostů. Stromky by měly mít
různé stáří a dobu dožití. Přednost přitom dostanou domácí dřeviny. Mělo by se tak předejít

Betlém na titulní straně
Autorem dřevěných figurek betléma
z titulní strany je Jaromír Horáček ze
Všenor, uměleckým jménem Járínek.
Pozadí vytvořila Marcela Horáčková alias Marci. Krásná kompozice
začala vznikat zhruba před pěti lety
a postupně přibývaly a přibývají
další figurky. Pokud je chcete vidět

na vlastní oči, najdete je na výstavě
současných i historických betlémů
v kostele Panny Marie Sněžné
na Jungmannově náměstí v Praze 1.
Otevřeno je denně až do 3. ledna
2016 od 10 do 18 hodin, s výjimkou
24. 12. do 16, 31. 12. do 15 a 1. 1.
od 13 do 18 hodin.

tomu, aby stejný problém, jaký dnes vytvořila
nevhodná výsadba z konce 50. let minulého
století, řešila další generace. Od výsadby různých dřevin s odlišným vývojem korun lze také
očekávat lepší vzdorování větru.
Povodí Vltavy zadá biologický průzkum v obou
katastrech a vyžádá si k němu stanovisko
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Radotín
si navíc nechá dřeviny na svých pozemcích posoudit i z hlediska provozní bezpečnosti. Povodí
poté vypracuje návrh výsadby pro celý úsek
a jednotlivé samosprávy si návrh odsouhlasí
vždy pro své území. Bude se provádět i častější
monitoring aleje s tím, že se v nezbytném případě provede dílčí zásah. Jinak je případné kácení
reálné až v období příštího vegetačního klidu
a po vyřešení veškerých pochybností z hlediska
ochrany přírody a majetkových vztahů.

Policisté hledají dvojici
v modrém Range Roveru
Kriminalisté pátrají po muži a ženě,
kteří jezdí v Land Range Roveru modré metalické barvy. Vůz
odcizili na počátku letošního září.
Od té doby navštívili benzinové
stanice v Berouně, Rokycanech
i Plzni, kde se násilně dostali dovnitř a odnesli si peníze. Kamery
sice zachytily registrační značku,
ta ale vozidlu nepatří. Proto strážci
pořádku mají podezření, že dvojice má značek víc a mění je.
Muž i žena se mohou pohybovat
kdekoli na území České republiky

a dál krást. Jakékoli informace
k dalším činům či k odhalení jejich
totožnosti volejte na linku 158.

Adventní koncert Romana Janála

Petra Stehlíková
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Předvánoční koncert sólisty opery Národního divadla za doprovodu
profesora Jaroslava Šarouna se odehraje 19. prosince v 19 hodin
v kapli zámku Dobřichovice. Součástí je výstava vánočních ozdob.
Předprodej vstupenek probíhá v infocentru/Galerii Bím v ulici 5. května
v Dobřichovicích, nebo na e-mailu prodivadlo@seznam.cz či telefonech 607 436 956 a 736 181 416.

DOBNETINZERCE

LPG® DAY SPA exklusivně pro Vás v Černošicích
UNIKÁTNÍ FRANCOUZSKÉ PŘÍSTROJE PRO ZDRAVÍ A KRÁSU
LPG LIPOMASSAGE - BODY THERAPY:
ZEŠTÍHLENÍ A ODBOURÁNÍ TUKŮ
MODELACE POSTAVY
VYHLAZENÍ CELULITIDY
ZPEVNĚNÍ POKOŽKY
LYMFODRENÁŽ CELÉHO TĚLA

LPG ENDERMOLIFT - FACE THERAPY:
+80% PRODUKCE KYSELINY HYALURONOVÉ
+21% ZPEVNĚNÍ POKOŽKY
+46% TVORBA NOVÉHO ELASTINU
+23% VYHLAZENÍ VRÁSEK

Rozjasňující účinky a detoxikace již po prvním ošetření.

Vánoč

již od

390 Kč

za LPG EXPRES
ošetření

dárkové poní
ukazy

l
l



l
l
l
l
l



Salon KP MEDICAL (OC Vráž 1. p.) l Mokropeská 2027, Černošice l Tel. 311 329 411, 602 771 540
www.kpmedical.cz

Rezidenční bydlení v Dobřichovicích

Od září 2015
postupně k nastěhování

• prodej bytů a nebytových prostor
• hotové objekty předávány k užívání, další postupně dokončovány

tel.: 606 620 920, 257 712 630 / www.dobcentrum.cz / dob-invest@dob-invest.cz / Za Mlýnem 2, Dobřichovice 252 29
www.idobnet.cz
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Netradiční
vánoční
menu
První adventní neděli máme za sebou. Pomalu nasáváme
vánoční atmosféru, pečeme cukroví a přemýšlíme, čím
bychom ozvláštnili štědrovečerní tabuli. Jako milovníci ryb
jsme vyzkoušeli pár nových tipů. Třeba vás inspirujeme.

SUŠENÉ ŠVESTKY
VE SLANINOVÉM
KABÁTKU
na

1 porci:

6 sušených švestek
3 plátky anglické slaniny
3 steaková párátka
5 cl červeného vína
2 lžíce vody
zelené saláty (ledový, rukola,
polníček…, možno libovolně
obměnit)
černé olivy – nejlépe krájené
balzamiková redukce
Švestky předem namočíme aspoň
na 2 hodiny do vína smíchaného s vodou. Plátky slaniny podélně rozkrojí-

me na dvě půlky a do každé zabalíme
švestku. Poté je po dvou kouscích
napíchneme na párátko a opečeme
na pánvi dozlatova.
Na talíř připravíme lůžko ze směsi
salátů, ochutíme balzamikovou redukcí, naaranžujeme špízky a ozdobíme několika kousky černých oliv.
Mnohým tento předkrm nemusí
připadat vánoční, nicméně je to
příjemná kombinace pro probuzení chuti. Ideálně se může vyjímat
i na silvestrovském stole. Skvělé je,
když se vám podaří udělat slaninu
hezky křupavou. A salát si můžete
zkombinovat podle svých chutí
a na talíř ho dát přesně tolik, kolik
chcete. Někdo možná uvítá kousek
pečiva, podle našeho odhadu
spíš bílého. Slanina se švestkou je
chuťově velmi výrazná. ü

Kde jsme ochutnávali: Restaurace Custom House
* Rovina 64 8 info@custom-crew.cz
) +420 257 720 662 www.custom-house.cz
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Petra Stehlíková, Radek Havlíček

Prosincové téma DOBNET
zpravodaje patří v posledních
letech vánočnímu menu, a tak ani
letošní rok nebude výjimkou. Pro
nové nápady jsme si nechali uvařit
profesionálními kuchaři. Abychom
vyzkoušeli zase trochu něco jiného
a mohli si během přípravy v klidu
popovídat. Vždyť právě o pohodu
jde u vánočního stolu především.
Bylo sice trochu zvláštní naladit

SLONÍ SLZA

se na štědrovečerní atmosféru
na konci listopadu, když jsme pod
kůží ještě měli babí léto. Na druhou stranu nás setkání donutilo
zastavit se a myšlenky zaměřit
nevšedním směrem. Rozprostřít
vánoční ubrus, zapálit svíčku a bavit se o příjemných věcech, které
nás s Vánoci pojí.
V restauraci Custom House v Rovině byli mnozí z nás vůbec popr-

vé. Během let změnila ráz a spolu
se střídajícími se provozovateli
i vnitřní prostory a menu. Hned
po příchodu jsme uvítali hořící
krb, který byl pro iluzi posledních
svátků v roce jako stvořený.
Menu jsme si nechali vytvořit.
Chtěli jsme něco netradičního,
abychom mohli ochutnat nové
kombinace a najít nápady na vlastní svátečně prostřený stůl. A protože máme rádi ryby, přáli jsme si
jejich významné zastoupení.
V tom nám vyhověla Monika
Podstawková, která čerpá ze
svých letitých kuchařských zkušeností. Na místě nám v tandemu s druhým kuchařem Petrem
také všechny chody uvařila.
Předkrm sice neměl s rybou nic
společného, ale byl ideální pro
povzbuzení chuťových pohárků
a k prvnímu přípitku. Rybí polévka a hlavní menu se již rybičkami
jen hemžily. A to různými druhy.
Například polévka byla inspirací z Egypta, kde paní Monika
také vařila. A protože v těchto
místech nenajdete pro nás tak
typického kapra, poradila si

s místními rybami a s polévkou
sklidila velký úspěch.
Kombinace různých chutí ji ostatně provází celý život. Vychází ze
zážitku a z receptů své babičky
a maminky, které oprašuje a přizpůsobuje dnešní kuchyni. Tak,
aby i vlna klasické kuchyně měla
šmrnc. Projevilo se to i na hlavním
jídle, kde nenajdete v Čechách
tradiční bramborový salát, ale
kubu v kombinaci krupek a bulguru. Zdravější a výtečná věc,
jež spolu s rybou navečer tolik
nezatíží. A můžete si pak dát i dezert, který jsme zvládli v podobě
poměrně velké sloní slzy. Jako by
opět zavoněl vzdálenou Afrikou...
Paní Monika často neměří
a neváží, vaří „od oka“. Tak, jak
jsme u ploten či kamen vídávali
naše babičky a prababičky a nad
jejich výtečnými pokrmy se snažili
zjistit přesnou přípravu. I v dnešní
době se s tím občas setkáme,
v domácnostech i v nejlepších
restauracích. Ale rozhodně v menší míře než dřív. O to raději vám
předáváme celé recepty. A přejeme dobrou chuť! u
www.idobnet.cz
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Škola, která tě baví
Tým školy Kairos je složen z pečlivě vybraných
výjimečných osobností, které mohou dětem
předat svou moudrost, dobré akademické
znalosti a etické hodnoty. Soustavně na sobě
pracujeme tak, abychom byli lepší každým dnem.
Školu tvoříme
na těchto principech
• Respektujeme osobnost každého dítěte a tím učíme zároveň respektu k ostatním lidem, zvířatům,
věcem a přírodě.
• Vycházíme z přirozené touhy
dětí poznávat svět a jeho zákonitosti, vše pochopit a učit se.
• Neformujeme děti k průměrnosti, ale k výjimečnosti, k poznání
vlastního talentu.
• Vedeme děti k umění spolupráce, k empatii.
• Máme vysoké požadavky
na učitele, jejich vzdělání, ale
i morální kvality a touhu se stále
zdokonalovat.
• V naší škole je důležitý pohyb
jako způsob zábavy, ale i jako
prostředek k poznání lidského těla
a jeho možností.
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• Máme připravené harmonické
a zároveň podnětné prostředí,
propracované a léty praxe ověřené pomůcky.
• Vycházíme z principu Jenského
školství, který spolehlivě funguje
od 60. let zejména v Nizozemsku,
Rakousku a Německu.

Důležité informace
Den otevřených dveří: 23. 1. 2016
Zápis prvních ročníků: 20. 2. 2016
Provoz školy: po–pá
7:00–18:00
Vyučování:
8:30–14:00
Lesní družina:
14:00–18:00
• Klademe důraz na komunikační
dovednosti a cizí jazyky.
• Učíme děti vyjádřit se, vysvětlit
své myšlenky a domluvit se.
• Upřednostňujeme zážitkový
přístup k učení, aby si děti na učení
doslova sáhly, čichly a ochutnaly ho.
• Považujeme za smysluplné úzce
spolupracovat s rodiči a pořádat
společné mimoškolní aktivity pro
celé rodiny.

Přihlášku
ke stažení
najdete na
www.skolakairos.cz

POZVÁNKA
V září 2016 otevíráme
novou základní školu
KAIROS pro děti 6–9 let
v Dobřichovicích.
Srdečně vás zveme na:
• Slavnostní den otevřených
dveří 23. 1. 2016
• K zápisu 20. 6. 2016
info@skolakairos.cz
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Na másle osmahneme na kousky
nakrájené rybí filety (například
z mořského okouna), zalijeme
vývarem, asi 10 minut povaříme
a nakonec rybu rozmixujeme
ve vývaru.
Pak přidáme smetanu, jíšku
a opět krátce povaříme, dochutíme citronovou šťávou, citronovým pepřem a bylinkami.
Lososa bez kůže pokrájíme
na drobné kostičky a opečeme
na olivovém oleji.Takto opečené kousky vložíme do polévky
a ještě asi 3 minuty povaříme.
Zdobíme snítkou petrželky
a osmahnutými krevetkami.

KRÉMOVÁ
RYBÍ
POLÉVKA
na cca

200 g lososa
2 filety světlé mořské ryby
		 bez kostí
		 rybí nebo
		 zeleninový vývar
		 lžíce másla
		 olivový olej
2 dcl smetany
		sůl
		 citronový pepř
		 lžička světlé jíšky
1 citron
		petrželka
		 snítka estragonu
8 ks krevetek

RYBÍ FILET NA ROZMARÝNU
SE STAROČESKÝM KUBOU
TROCHU JINAK
Na 4 porce:

KUBA:
1 hrnek malých
		 trhaných krupek
1 hrnek jemného bulguru
4 plátky uzené slaniny
hrneček sušených nebo 		
250 g čerstvých hub
1 cibule
4 stroužky česneku
sůl, pepř, kmín, majoránka
čerstvá petrželka
4 rybí filety s kůží – lze
použít téměř jakoukoli
čerstvou rybu
Krupky i bulgur uvaříme
doměkka, a to zvlášť, propláchneme vodou a scedíme.
Slaninu pokrájíme na jemné
nudličky, necháme rozpustit
na pánvi a dozlatova na ní

SLONÍ SLZA
na cca

10 porcí

5 vajec
15 dkg cukru krupice
2 lžíce kakaa
lžíce polohrubé mouky
ovocný džem – navinulý
(ostružinový, malinový,
višňový nebo podobný)
3 banány
		 čokoládová poleva
TĚSTO:
Žloutky ušleháme do pěny
s cukrem, bílky dotuha se
špetkou soli a několika kapka-

opečeme nakrájenou cibuli.
Sušené houby předem namočíme, pak povaříme ve vodě se
solí, s kmínem a troškou oleje,
čerstvé orestujeme na sádle nebo
másle a přidáme sůl a kmín.
Česnek prolisujeme a všechny
ingredience smícháme v míse.
Pekáček lehce vymažeme sádlem nebo rostlinným olejem,
vyklopíme do něj směs a 15 až
20 minut zapékáme v troubě
při 180 °C, povrch musí být
jemně nazlátlý.
Rybí filety opereme, dobře
osušíme, stranu s kůží jen
osolíme, masitou stranu
pokapeme olivovým olejem
a citronovou šťávou, osolíme
a poklademe kousky čerstvého rozmarýnu. Na pánvi
dozlatova opečeme po straně
s kůží, poté vložíme opět
kůží dolů na plech s pečicím

4 porce:

papírem a cca 8 min. pečeme
v troubě rozpálené na 190 °C.
Tvořítkem vykrojíme jednotlivé
porce kuby, přeneseme na talíře
a naaranžujeme našikmo seříznuté rybí filety. Zdobíme snítkou
rozmarýnu, kouskem polníčku
a citronem.

mi studené vody. Poté jemně
a po částech zašleháme žloutkovou pěnu do sněhu z bílků,
přidáme kakao, mouku a směs
rovnoměrně vlijeme na plech
vyložený pečicím papírem, který
předem potřeme máslem nebo
trochou rostlinného oleje. Pečeme v troubě vyhřáté na 170 °C
asi 10 min.
Když je piškot upečený, ihned
ho sejmeme z plechu a opatrně
oddělíme od papíru, ale nesundáváme (jen aby se při chladnutí
nepřilepil a pak netrhal). Když
zcela vychladne, potřeme ho
po celém povrchu džemem
a necháme lehce zavadnout.

Polévka nadchla děti i dospělé.
I ty nejmenší potěšily krevetky
v mističce i kousky lososa, které
lovily na dně. Chuťově velmi vyvážený a lahodný pokrm, který krásně vypadá v barevném talíři. ü

Moc nás bavilo nahrazení bramborového salátu kubou. Je výživný,
ale díky bulguru lehce stravitelný.
Krupky by měly mít stejnou velikost jako bulgur. Ryba nepotřebuje
složitou úpravu, základem je, aby
byla čerstvá. Pokud děti nejsou
zvyklé, raději úplně bez kostí. ü

KRÉM:
250 g mascarpone
15 dkg cukru krupice
5 vajec
1 vanilkový cukr
2 lžíce karamelového
		toppingu
Opět zvlášť vyšleháme bílky s vanilkovým cukrem dotuha a žloutky
s cukrem do pěny. Zvolna smícháme mascarpone se žloutkovou pěnou, přidáme topping
a nakonec sníh. Krém naneseme
na piškot s džemem a nedotíráme
jej až do krajů. Banány seřízneme od špiček a klademe v řadě
za sebou zhruba nad 1/3 plochy

piškotu, pak překlopíme horní část
přes banány, až se nám spojí hrany
piškotu, které jemně přitiskneme.
Vznikne štola s plochým okrajem,
kterou po celém povrchu natřeme
čokoládovou polevou a dáme
do lednice cca na 1 hodinu ztuhnout. Krájíme plátky, které zdobíme
šlehačkou a toppingem.
Dezert nás překvapil svou
velikostí. Na druhou stranu, když
sloní, tak velká. Nicméně výtečný krém z mascarpone a nadýchané čokoládové těsto jsme
do sebe dostali jako nic. I u něj
platí – nenahrazovat čerstvé či
pravé suroviny jinými. ü
www.idobnet.cz
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Ivan Látal: Pokud se ohlédnu
zpět, nemám se za co stydět
Inspirativní scenárista,
režisér a učitel se
podle svých slov
narodil „v krutých
padesátých doma“.
V pase měl napsáno
Born: Dolní Mokropsy.
Většinu života
věnuje vzdělávání
dětí prostřednictvím
vlastní televizní
a filmové tvorby,
výuky či dalších
aktivit.
Žijete v Černošicích.
Jaký k nim máte vztah?
Jako k místu, kde se člověk narodí a nese si ho celý život. Víc
si to uvědomí, když je dlouho
pryč nebo se s jeho rodištěm
děje zásadní změna, zejména k horšímu. Dnešní doba je
ve znamení značného pohybu
lidí a věcí a dřív normálnímu
zakořenění již nepřeje.
Co říkáte na změny v regionu?
Letos jsme připravovali výstavu
k 900 letům Černošic. Fotografie jsme měli hlavně k poslední
stovce. Přitom si uvědomíte, kolik
práce a hodnot nám odkázali
naši předkové a jak macešsky se
někdy k tomuto odkazu stavíme.
Domy a stromy snadno a rychle
padnou, ale než vyroste kvalitní
náhrada, trvá to léta. Mile mě
překvapil nízký věkový průměr
obyvatelstva. Děti, to je naděje, to
budeme MY po NÁS. Zdá se mi,
že se jim společnost sice věnuje,
ale dost povrchně.
V čem ta povrchnost spočívá?
Třeba to vypadá jako stařecké
mentorování, ale toho dojmu
jsem nabyl za posledních deset
let ve škole. Děti často uplácíme vším možným, abychom jim
nahradili čas, který se jim má
věnovat. Nakupujeme, surfujeme, místo abychom se hlouběji zajímali o dětskou duši. Co
prožívá, z čeho se raduje, co ji
trápí a z čeho má strach. Někdy
strávíme s dětmi ve škole víc času
než jejich rodiče.
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co jsme dělali dřív. Se ženou
Marcelou jsme roky mládí protancovali, mimo jiné i v lidových
souborech. Lásku k lidovému
umění jsem nasával s mateřským
mlékem, máma pracovala v Národopisném muzeu. Vazby šly ještě
dál k babičce, malířce Marii Fischerové Kvěchové, a prababičce
Marii, která koncem
19. století byla u zrodu družstva
pro podporu lidové tvorby – ZÁDRUHA. V Pramínku se vystřídalo
hodně dětí, které ho nepovažují
za ztrátu času.

Portrét ze Školy vidění.

Vladimír Kabelík

Jak Pramínek funguje?
Pramínek vede moje žena
Marcela, ta má na to dvě vysoké
školy. Já jí jen pomáhám, zejména
s organizací a s foto- a videodokumentací, protože zatím lepší
cesta „konzervace pohybu“ nebyla
vynalezena. Žena se snaží chlapce
a děvčata odmalička zaujmout
pro pohyb formou hry a hudbou.
Nevytváří choreografie, kde by
dětem vnucovala své představy.
Často s nimi improvizuje na hudbu
a postupně společně zafixují, co
se podařilo. Je to náročné a rodí
se to dlouho, ale děti zažijí pocit,
že něco spoluvytvářejí, a je jim při
tom dobře. Někdy tančí společně
i tři různověké skupiny. Což je pro
motivaci, inspiraci a předávání
zkušenosti přirozená situace. Děti
vždy napodobovaly ve zpěvu
i v tanci ty starší. u

MEDAILONEK
Indiáni – Jiří Látal, můj bratr, vlevo. Vpravo Ivan Látal asi před 60 lety.

Spolupracoval jste s Českou
televizí, hlavně v tvorbě pro
děti. Jaké to byly časy?
Panovalo veliké nadšení z nabyté
svobody, ale současně přišly i věci
nedobré. Začátkem 90. let televize
nakupovala pro dětské vysílání
seriály čtvrté kategorie, zejména
z Asie. Řemeslná dovednost
a výtvarná hodnota značně pokulhávala za naší bývalou domácí
produkcí. To byl jeden z impulzů
k vytvoření něčeho nového. A tak
vznikl cyklus Kostičky a Moudronos, skoro 100 dílů vzdělávacího
a výchovného programu, který ČT
mnohokrát reprízovala. Vlastně
první diváci už to dnes pouštějí
svým dětem.

Pracujete i nyní
na podobných projektech?
Možností natáčení bylo čím dál
méně, až zcela skončilo. Začal
jsem učit na základní umělecké
škole, říkáme tomu Foto – Škola
vidění. Dnes jsou děti každý den
zaplaveny novými informacemi,
zejména obrazovými. Společně se
učíme pozorovat, viděné zaznamenat a kriticky hodnotit. Může
se jim to hodit ve všech oborech,
které budou studovat.
Jste aktivní i v souboru Pramínek. S jakou filozofií?
Filozofii bych ponechal na Karlově
univerzitě. Dětský folklorní soubor
Pramínek je pokračováním toho,

Ivana Látala
Režisér, scenárista a učitel.
V roce 1975 absolvoval
na FAMU katedru
dokumentární tvorby.
V Československé a České
televizi natočil jako scenárista
a režisér přes stovku
vzdělávacích programů
pro děti, mimo jiné pořady
Kostičky a Moudronos.
Vyučuje na ZUŠ obor
fotografie.
O svém životě říká: „Pokud
se ohlédnu nazpět, nemám
se za co stydět. To se
za úspěch dá považovat.“

Vánoční
slevy
s DOBNETEM
SLEVA 400 Kč

SLEVA 10%

NA KURZ DĚTSKÉHO PLAVÁNÍ
PRO DĚTI OD 6 MĚSÍCŮ DO 12 LET

PŘI NÁKUPU NAD 500 Kč

Baby Club Ottománek

nám. Krále J. z Poděbrad 48, Řevnice
PO-PÁ 8:00-18:00 SO 8:30-11:30
knihyrevnice.cz

ul. Anežky České, Dobřichovice
www.ottomanek.cz

ZCELA ZDARMA

Kompletní pojištění včetně storna pro celou
rodinu jak na lyžařský zájezd 2015/2016 nebo
letecky ZIMA 2015/2016, tak pro LÉTO 2016
Parkování u letiště ZCELA ZDARMA po celou
dobu pobytu zájezdu

Cestovní agentura IvTravel

Slunečná 548, Hostomice pod Brdy 267 24
www.ivtravel.cz

Knihkupectví LeAmos

NA SERVISNÍ ÚKONY PRO NÁMI
ZASTUPOVANÉ ZNAČKY
www.srba.cz

NA ZBOŽÍ OZNAČENÉ
NA WWW.METRONOMY.CZ JAKO
„VÁNOČNÍ DÁRKY“ A NA SERVISNÍ PRÁCE
Metronomy CZ

NA KVĚTINÁČE nebo Z CENY PROJEKTU
RODINNÉ ZAHRADY ČI TERASY
Living in green, s. r. o.

Palackého 70, 252 29 Dobřichovice,
www.livingingreen.cz

SLEVA 10%
NA DÁRKOVÉ KOŠE
Víno a lahůdky od sousedů
Vítova 8, Dobřichovice
naproti Plynboudě, 722 615 032
www.vinoalahudky.cz

NA LETECKÝ ZÁJEZD

SLEVA 500 Kč

NA ZÁJEZD VLASTNÍ
ČI AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

Cestovní agentura IvTravel

Slunečná 548, Hostomice pod Brdy 267 24
www.ivtravel.cz

SLEVA 15%

SLEVA 10%

NA VEŠKERÝ SORTIMENT

NA BARVY CROWN

NA DÁRKOVÉ POUKÁZKY

HOBBY DO ZAHRADY

HOBBY DO ZAHRADY

RELAXAČNÍ KLUB HANIEL

SLEVA 10%
Karlická 456, 252 29 Lety
Tel: +420 240 201 151
www.hobbydozahrady.cz

SLEVA 15%
NA SPODNÍ PRÁDLO
Spodní prádlo, galanterie

V Zahradách 1084, Dobřichovice

Karlická 456, 252 29 Lety
Tel: +420 240 201 151
www.hobbydozahrady.cz

SLEVA 20%

NA WELLNESS PEDIKÚRU, NEBO
MANIKÚRU A GELOVOU MODELÁŽ
Salón Klementýna

nám. Krále J. z Poděbrad 5, Řevnice
tel.: 737 258 018, 222 356 296
www.klementyna.cz

Appétit de France

SLEVA 20%

SLEVA 1000 Kč

Herrmannova 120, Řevnice, tel.: 737 352 555
www.metronomy.cz

Spodní prádlo,
galanterie

SLEVA 10%

SLEVA 10%

obchod s francouzským pečivem,
vínem a delikatesami

SLEVA 10%
NA VEŠKERÝ SORTIMENT
Appétit de France

V Zahradách 1081 (vedle České spořitelny)
Dobřichovice, Tel.: 603 923 600
www.appetitdefrance.cz

SLEVA 20%

Z CENY 750 Kč / 1,5 HOD.
NA KINEZIOLOGICKÉ ODBLOKY
Věra Sirotková

Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1
www.vyzivapraha.cz

MASÁŽE * SHIATSU * CVIČENÍ
KOJENECKÉ PLAVÁNÍ
www.haniel.estranky.cz

SLEVA 25%
NA VENKOVNÍ ROLETY
A VENKOVNÍ ŽALUZIE

STRMAT – Stínící technika

Hálkova 716, 252 29 Dobřichovice
tel.: 737 866 668, www.strmat.cz

J+J Nájemníkovi

SLEVA 10%

NA VŠECHNY DRUHY MASÁŽÍ
A NA MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ
Centrum komplexní péče

Na Vyhlídce 582, 252 29 Dobřichovice
Objednání na tel. 723 603 600
www.ckp-dobrichovice.cz

Boutique
Romana

SLEVA 15%
NA CELKOVÝ NÁKUP
Boutique Romana

Palackého 17, Dobřichovice

Barvy-Laky, Drogerie, Železářství

SLEVA 10%
NA VŠE, MIMO AKČNÍ ZBOŽÍ
J+J Nájemníkovi s.r.o.

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
tel.: 774 860 450, 602 266 889
603 897 153

SLEVA 20%
OBRUBY A BRÝLOVÉ ČOČKY
OPTIKA Veronika

Výběr brýlí z pohodlí vašeho
domova – tel. 773 694 249,
nebo Stamicova 1968/21, Praha 6
www.optikaveronika.cz

Vánoční
slevy
s DOBNETEM
Podmínkou uplatnění slevy je sepsání
smlouvy o zájezdu pouze v cestovní
agenture IvTravel pro min. 2 platící
osoby do 31. 3. 2016. Sleva se sčítá
se všemi slevami, jak FIRST, tak LAST
MINUTE od CK, která zájezd pořádá.
V nabídce máme více jak 300 českých
a stovky německých a rakouských CK.

Hana Hříbalová
V Chaloupkách 90, 252 29 Lety
tel.: 733 112 338,
hanahrib@seznam.cz
Slevový kupon je možné
uplatnit do 30. 4. 2016.

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně, nebo v zařízení uvedeném
na přední straně kuponu. Slevu
z kuponu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. 2015 do 30. 4. 2016.

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně Metronomy CZ uvedené
na přední straně kuponu. Slevu
z kuponu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. do 31. 12. 2015.

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně, nebo v zařízení uvedeném
na přední straně kuponu. Slevu
z kuponu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. do 23. 12. 2015.

Kupon lze uplatnit jednou a pouze na
jednu z uvedených služeb v zařízení
uvedeném na přední straně kuponu.
Slevu z kuponu nelze sčítat s jinými
slevami. Slevový kupon je možné
uplatnit od 4. 12. 2015 do 29. 2. 2016.

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně, nebo v zařízení uvedeném
na přední straně kuponu. Slevu
z kuponu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. do 23. 12. 2015.

Kupon lze uplatnit pouze jednou,
a to při platbě v hotovosti
od 1. 1. do 20. 1. 2016.
Kupony se nesčítají.
Slevu z kuponu nelze kombinovat
s dalšími slevovými akcemi.
Slevový kupon platí
pro provozovnu Dobřichovice.

Podmínkou uplatnění slevy je sepsání
smlouvy o zájezdu a jeho koupě pouze
v cestovní agenture IvTravel pro min.
2 platící osoby do 31. 3. 2016. Sleva
se sčítá se všemi slevami, jak FIRST,
tak LAST MINUTE od CK, která zájezd
pořádá. V nabídce máme více než
300 českých a stovky německých
a rakouských CK.

Spodní prádlo,
galanterie
Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně, nebo v zařízení uvedeném
na přední straně kuponu. Sleva neplatí
na zboží již zlevněné a na galanterii
a nelze ji sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. 2015 do 31. 1. 2016.

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně, nebo v zařízení uvedeném
na přední straně kuponu. Slevu
z kuponu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. 2015 do 31. 3. 2016.

Appétit de France

J+J Nájemníkovi

obchod s francouzským pečivem,
vínem a delikatesami

Barvy-Laky, Drogerie, Železářství
Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně, nebo v zařízení uvedeném
na přední straně kuponu. Slevu
z kuponu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 7. 12. do 23. 12. 2015.

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně, nebo v zařízení
uvedeném na přední straně kuponu.
Slevu z kuponu nelze sčítat s jinými
slevami. Slevový kupon je možné
uplatnit od 4. 12. do 23. 12. 2015.

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně, nebo v zařízení uvedeném
na přední straně kuponu. Slevu
z kuponu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. 2015 do 30. 6. 2016.

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně uvedené na přední
straně kuponu. Slevu z kuponu nelze
sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. 2015 do 30. 6. 2016.

Kupon lze uplatnit pouze jednou v ateliéru
Living in green. Slevu z kuponu nelze sčítat
s jinými slevami. Slevový kupon je možné
uplatnit buď na květináče (mimo kolekci
Lechuza) při zaplacení zálohy 50 %
od 4. 12. do 31. 12. 2015, nebo z ceny
projektu rodinné zahrady či terasy při
objednání od 4. 12. 2015 do 29. 2. 2016.

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně, nebo v zařízení uvedeném
na přední straně kuponu. Slevu
z kuponu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. 2015 do 31. 3. 2016.

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně, nebo v zařízení uvedeném
na přední straně kuponu. Slevu
z kuponu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. 2015 do 31. 12. 2015.

Boutique
Romana
Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně, nebo v zařízení uvedeném
na přední straně kuponu. Slevu
z kuponu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. 2015 do 31. 3. 2016.

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně. Slevu z kuponu nelze
sčítat s jinými slevami. Slevový kupon
je možné uplatnit
od 4. 12. 2015 do 28. 2. 2016.

Vánoční
slevy
s DOBNETEM
1+1 ZDARMA
AKČNÍ NABÍDKA NA DRUHÉ
BRÝLE ZDARMA
Optika Vráž

Táborská 2024 (OC Vráž)
252 28 Černošice u Prahy
www.vidisskvele.cz

SLEVA 15%

NA RUČNÍ NÁŘADÍ FISKARS A NA
PŘÍSLUŠENSTVÍ A MAZIVO ŘETĚZOVÝCH PIL
(řetězy, pilníky, lišty, oleje atd.)
Prodejna značkové zahradní techniky
Pražská 459, (areál Billa) Lety u Dobřichovic
tel.: 257 712 816, 731 458 920
www.kbcontract.cz

SLEVA 250 Kč
NA MĚSÍČNÍ PROGRAM
KRABIČKA DOMŮ

tel.: 773 600 182
www.krabickadomu.cz

SLEVA 15%
NA TERAPEUTICKÉ SLUŽBY
FYZIOTERAPIE
Mgr. Radka Geffertová
Tel.: 603 21 89 92
28. října 1160, Řevnice
www.fyzioterapie-rg.cz

MY STYLE CLUB
EXKLUZIVNĚ

SLEVA 50%
NA SVETRY Z PODZIMNÍ KOLEKCE
MY STYLE CLUB

V Zahradách 1081, Dobřichovice
tel. 777 202 322

Bižuterie
SLEVA 10%

NA FOCENÍ V ATELIÉRU NEBO
NÁKUP DÁRKOVÉHO POUKAZU
Foto Harmonie

Pod Pensionátem 130, Dobřichovice
tel.: 604 324 212 www.fotoharmonie.cz

módní doplňky
kabelky, šály

SLEVA 15%
NA CELÝ NÁKUP
Ing. Jana Červená

nám. Krále J. z Poděbrad 43, Řevnice
tel. 724 239 763

SLEVA 100%
NA PŘIPOJOVACÍ POPLATEK
K INTERNETU
DOBNET, o.s.

Palackého 27, 252 29 Dobřichovice
www.dobnet.cz

Vážení čtenáři,
pokud jste v plném proudu vánočních nákupů,
třeba vám pomohou slevové kupony od obchodníků,
z nichž mnohé velmi dobře znáte.
My vám děkujeme za přízeň v letošním roce. Těšíme se na vaše podněty a příspěvky i v tom dalším. Budeme se snažit udržet si vaši důvěru.
Přejeme vám co nejklidnější vánoční svátky plné dobrých zpráv.
Ať je sdílíte s těmi, které máte rádi, a do nového roku vkročíte
Redakce měsíčníku DOBNET
odpočinutí a plní optimismu.

Vánoční
slevy
s DOBNETEM
MY STYLE CLUB
Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně, nebo v zařízení uvedeném
na přední straně kuponu. Slevu
z kuponu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. 2015 do 31. 1. 2016.

Darujte svým
blízkým zdraví!
Kupon lze uplatnit pouze jednou
ve zdravotnickém zařízení uvedeném
na přední straně kuponu.
Slevu z kuponu nelze sčítat s jinými
slevami. Slevový kupon je možné
uplatnit od 4. 12. do 30. 12. 2015.

Kupon lze uplatnit pouze jednou.
Slevu z kuponu nelze sčítat
s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 1. 1. 2016 do 28. 2. 2016.

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně uvedené na přední straně
kuponu a platí na vybrané modely
a typ skel. Slevu z kuponu nelze
sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné
uplatnit 31. 12. 2015.

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně, nebo v zařízení uvedeném
na přední straně kuponu. Slevu
z kuponu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. 2015 do 26. 2. 2016.

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně uvedené na přední straně
kuponu a z cen prodejny. Platí pro
zboží specifikované na tomto kuponu.
Kupony nelze sčítat a směnit
za finanční hotovost.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. 2015 do 31. 12. 2015.

Bižuterie
Kupon lze uplatnit pouze jednou
v kanceláři uvedené na přední straně
kuponu. Slevu z kuponu nelze sčítat
s jinými slevami a slave platí pouze
pro přeinstalaci, nebo novou instalaci
v síti 5,5G. Slevový kupon je možné
uplatnit od 4. 12. do 22. 12. 2015.

módní doplňky
kabelky, šály

Kupon lze uplatnit pouze jednou
v prodejně, nebo v zařízení uvedeném
na přední straně kuponu. Slevu
z kuponu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit
od 4. 12. 2015 do 31. 12. 2015.

inzerce

Úterý - pátek
15. 12. - 18. 12. 2015
9.00 - 18.00 hod

Sobota - Neděle
19. 12. - 20. 12. 2015
9.00 - 12.00 hod
Pondělí - Středa
21. 12. - 23. 12. 2015
9.00 - 18.00 hod

Mníšecká 1060 (budova pošty),
Řevnice 252 30, tel.: 257 721 914

Máte v rodině, nebo v okolí někoho
nevidomého, nebo těžce zrakově
postiženého, který rád čte a používá
braillovo písmo?
NABÍZÍME
• krásnou literaturu • literaturu pro děti
• literaturu pro mládež
• zhotovujeme individuální přepisy knih
• individuální přepisy učebnic pro integrované žáky
• přepis jednotlivých textů
• v omezeném množství nabízíme přepis not nejen pro nástroje,
ale i pro zpěváky

Kontakt:
majit@seznam.cz, tel. 775 362 648

DOBNETROZHOVOR

Mají děti vztah k místu,
kde žijí?
Zvykoslovný rok s nimi prožíváme v sále, ale hodně i v ulicích,
na náměstích a v přírodě našeho
města. Pokud budou mít své okolí
rády, bude jim na něm záležet.
Budou se vracet na místa, kde
něco společně prožily.

nemohl jsem to těšení vydržet
a nakoukl do místnosti, kde
babička připravovala dárky pod
stromeček. Malou škvírkou se mi
zdálo, že jsem zahlédl vytoužené
lyže. Večer po zaznění zvonku
se dveře otevřely, a byl jsem
raněn – lyže nikde. Uvěřil jsem,
že Ježíšek je zase odnesl, když
jsem se díval a neměl. Načež
jsem dostal svetr, který dřív nosil
brácha. Bylo běžné, že oblečení
putovalo a přešívalo se. Já jsem
prý prohlásil: „Aha, to je po Ježíškovi.“ Jak rád bych dnes slyšel
ten andělský zvonek a dostal něco
„po Ježíškovi“.

Jakou aktivitu udržujete
už mnoho let?
Naši Letní taneční dílnu v Bechyni.
Tam se začíná připravovat vánoční
program. Výjimkou byl letošní
ročník, kdy si připomínáme 125 let
od narození Bohuslava Martinů
a 60 let od premiéry jeho přepůvabné kantáty Otvírání studánek.
V exteriérech Bechyně, ale i v okolí
Berounky a Vysočiny jsme natočili
s děvčaty video, které budeme
k tomuto výročí prezentovat.
Co byste si přál v budoucnu?
Vydržet, mít dostatek sil vše uskutečnit. Námětů je celý rok dost
a dost, od masopustu po vynášení Morany, májů, poutí a koncertů.
Události si vlastně hledají nás
a střídají se čím dál tím rychleji.
Kterou máte nejraději?
Mokropeský masopust. Obnovili
jsme ho se Slováčkovými právě

Co budete dělat během
posledních svátků v roce?
Setkávat se s milými lidmi. Kromě
rodiny s přáteli a kamarády, s nimiž si rád v klidu vypiji čaj. Těším
se, že si něco přečtu.
Jaké přání vyšlete čtenářům
(nejen) pro toto období?
Na závěr stavění betléma zavěšuji
anděla s nápisem „Pokoj lidem
dobré vůle“. Přeji všem, aby se
tak stalo a nenaplnila se slova
Karla Čapka, který jednou napsal:
„Za příčinou lidské špatnosti
Vánoce letos nepřijdou!“

S milovaným Batulem, kterého mu před rokem ukradli.

s dětmi, protože dospělí se styděli. Příští rok už bude 28. ročník.
Čím jsou pro vás blížící
se Vánoce?
Krásným obdobím, kdy se vracím
do dětství. Ve vzpomínkách a v ro-

dinných tradicích, často společně
s vnoučaty. Jak říkával pan Seifert,
těším se na ně od Tří králů.
Máte nejhezčí či
nejzajímavější vzpomínku?
Když jsem byl v první třídě,

! Lucie Hejbalová

inzerce

Kvalitní servis

COUNTRY LIFE s.r.o.

perfektní předprodejní
příprava kol

hledá na HPP
pro své pracoviště Nenačovice 87 a Rudná K Vypichu 986
tyto pozice:

PRACOVNÍKY VÝROBY, PRACOVNÍKY
PEKÁRNY, SKLADNÍKY – EXPEDIENTY,
PRACOVNÍKA POLEPOVÁNÍ A ÚKLIDU,
BRIGÁDNÍKY
kontakt: pí Hronková, T 311 712 430, E hronkova@countrylife.cz
Country Life, s. r. o., Nenačovice 87, 266 01 Beroun 1
T: +420 603 503 041 | www.countrylife.cz

PALIVOVÉ ...metry, naštípaná polínka nebo
KRBOVÉ
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

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

Karlštějnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

777 659 546

www.drevo-dolezal.cz

NÍ
Č
O
N
Á
V
KOL
Y
V
E
SL
•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky
po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12

ČTVRTKY

do 20:00

www.kola-sport.cz

info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice
www.idobnet.cz
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Přijďte si užít polské blues
I v našem regionu je možné vychutnat kvalitní polské blues.
V černošickém Club Kině se v sobotu 5. prosince od 20 hodin
koná večírek, na němž vystoupí s místním Acoustic Noise Bandem
polská bluesová kapela roku 2014 Drunk Lamb (Opilé jehně).

Josífek a Maruška
mají děťátko
V Club Kině Černošice se nejen děti dočkají
v neděli 6. prosince od 16 hodin krásného
představení. Divadelní inscenace na motivy
známého biblického příběhu, která poutavou i poučnou formou vypráví o tom, co
předcházelo narození Ježíše Krista, popisuje jeho příchod na svět a dětství. Představí
se v ní všechny hlavní postavy Ježíšova
okolí. Pro svou jednoduchou a poutavou
formu vyprávění blízkou dětskému vnímání
světa je určena zejména nejmenším dětem,
ale zaujme i ty větší, a jak už to bývá
v případě inscenací Divadla Špílberg, osloví
i dospělé. V kombinaci s nejznámějšími
vánočními melodiemi slibuje silný emotivní
(pb)
zážitek. Vstupné je 70 Kč.

Půlnoční mše v Karlíku
Slavnostní koncert v karlickém kostele
završí jako každý rok i letošní Štědrý den.
Zpěvy při pastýřském betlémě v kostele
sv. Martina a Prokopa v Karlíku zazpívá a zahraje Ludus Musicus a hosté,
na varhany je doprovodí Jaroslav Šaroun,
dirigentem bude František Běhounek.

Karlštejnský královský
advent pokračuje
Během tří adventních nedělí se můžete přijít
pobavit na náměstí v Karlštejně. Bohatý
adventní program je připraven na 6., 13.
i 20. prosince, začíná se vždy v 10 hodin.
Návštěvníky čeká vystoupení tanečních,
pěveckých a hudebních souborů i vánoční
tržiště s nejrůznějším zbožím. Během královského adventu lze navštívit také 1. okruh
hradu Karlštejn, a to od 10 do 15 hodin.

18
14

DOBNET prosinec 2015

Mladá skupina vznikla na počátku roku 2014
v megapoli baltského Trojměstí (Gdaňsk–
Gdyně–Sopoty), ale považuje se za gdaňské
seskupení. Jde o klasický bluesrockový
kvartet ve stejném obsazení jako Led Zeppelin
(zpěv, kytara, basa, bicí), samotný zpěvák
svým vzhledem a pódiovým projevem evokuje
mladá léta Roberta Planta. Inspirací seskupení je tvorba takových hudebníků, jako
jsou Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, The
Alman Brothers Band či John Mayer. Ve svém
repertoáru střídá soubor zdařilé covery
a autorské kompozice. Drunk Lamb, to jsou
především melodické riffy a charismatický
vokál nad syrovým bluesovým zvukem kytary.
Kapela vyhrála polské národní kolo na festivalu v Suwałkách v létě 2014 a v březnu 2015
reprezentovala Polsko na 5. ročníku European
Blues Challenge v belgickém Bruselu. Vstupenky na koncert získáte za 150 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží)
nebo za 180 Kč na místě před koncertem.
Více informací najdete https://soundcloud.
(pb)
com/micha-zienkowski.

Notičky představí ve Svinařích
staronový vánoční příběh
Dětská lidová muzika Notičky si pro letošní
adventní koncert vybrala prostředí rekonstruovaného zámku ve Svinařích. Řevnický soubor
představí v neděli 20. prosince od 17:00
oprášený vánoční příběh Proč dudák dupá
i mezinárodní koledy, které v říjnu natočil
na nové cédéčko.
„Zahrajeme vánoční příběh o tom, jak jdou pastýři a pohané do Betléma. Nakonec tam přijdou
i Notičky, poklonit se Ježíškovi. Máme scénu,
kulisy i kostýmy,“ láká diváky vedoucí Notiček
Lenka Kolářová. Příběh z pera svého dvorního
„úpravce“ Josefa Fialy odehrál soubor už v roce
2001 a o rok později jej natočil na video.
Chybět nebude vystoupení malých Notiček
a malé muzičky, kterou má na starosti primáška souboru Magda Routová. Velké Notičky pak
kromě Dudáka zahrají i osvědčené mezinárodní
koledy. Soubor by při této příležitosti rád pokřtil
své nové cédéčko, ale stále není jisté, jestli
bude včas hotové. „Je to opravdu ve hvězdách,“ přiznává Lenka Kolářová.
Po letech vystupování v Praze se soubory jako
Hradišťan, The Tap Tap Orchestra, Harafica či

Archiv souboru

Gospel Limited zůstanou Notičky letos před
Vánoci takříkajíc doma. „Máme za sebou
natáčení cédéčka, které nám sebralo hodně
sil, měnila se nám primáška, houslisté, a tak
jsme zůstali ve Svinařích,“ říká Lenka Kolářová.
„Vánoční příběh se ovšem do sýpky na svinařském zámku vysloveně hodí.“
Vstupenky v ceně 100 a 50 korun budou k dis! Jan Flemr
pozici na místě.

Tradiční Rybofka
bude i letos
Už se stalo tradicí, že na Štědrý den zní řevnickým náměstím Jiřího z Poděbrad Rybova
Česká mše vánoční. A bude tomu tak i letos
24. prosince.
Znovu pod taktovkou sbormistra a dirigenta Lukáše Prchala se tato vánoční skladba
rozezní ve 13 hodin před Modrým domečkem.
Sólisty doprovodí sbor Canto Carso, složený
z obyvatel Řevnic i okolí. Všichni účinkující
určitě zahřejí srdce přítomných a naladí je
na přicházející Vánoce.

DOBNETKULTURA

Čína letem
světem
Muzeum Českého krasu
v Berouně pořádá 8. prosince
od 17 hodin přednášku s názvem
Čína letem světem.
Během večera navštívíme čínská
velkoměsta Peking, Šanghaj
a Kanton a krátce si prohlédneme
nejznámější symbol Číny – Velkou
zeď. Dalšími našimi cíli budou
vykopávky tzv. terakotové armády,
posvátná hora Hua Shan, město
Xian s unikátním opevněním
a samozřejmě čajové plantáže.
Přesuneme se do podhůří Tibetu,
do soutěsky Tygřího skoku, údajně
nejhlubšího kaňonu na světě,
a do pohádkového městečka Li
Jang. Na jihu navštívíme zkamenělý les a během plavby po řece
Li budeme obdivovat krasové
věže – mogoty. Po náročné cestě
si krátce odpočineme na nádherných plážích ostrova Hainan.
Přednáší Antonín Jančařík. (red)

Archiv kurzu

Zvítězil Střihoruký Edward z Řevnic
Na počátku listopadu možná některým
zatrnulo. Ze tmy se náhle vynořila zelená hlava,
velké černé oči a dlouhé zelené prsty. Za nimi
muži v černém a stříbrná kosmická žena.
O několik vteřin později rodinka Úžasňákových.
Nebyl to sen, ale maškarní ples
Creative dance v duchu sci-fi
a fantasy. Z Dobřichovic, Řevnic
i Radotína se na něj sjely různé
bytosti i superhrdinové.
Všechny páry si připravily nápadité

kostýmy i několik tanečních vystoupení. Předvedli se lektoři, ale
svůj charleston ukázala i 16členná
skupina ze Sokola Rakovník.
V soutěži o nejlepší kostým došlo
ke shodě, a tak se o první místo

ucházelo hned několik párů. Rozhodl taneční rozstřel. Nejvíc zazářil Střihoruký Edward z Řevnic.
Sladkou odměnu si ale odnesli
všichni výherci stejně jako pozvání
pro všechny milovníky tance z řad
široké veřejnosti na pátek 11. prosince, kdy od 19 hodin proběhne
v sále TJ Sokol Radotín závěrečný
vánoční ples. A rovněž na soustředění pro začínající i pokročilé
dospělé, jež se uskuteční
od 2. do 4. ledna 2016 v Zicho(red)
veckém pivovaru.

Tři oříšky pro Popelku pomohou
potřebným
Kavárna Modrý domeček zahájila adventní období
prodejní výstavou originálních obrazů, keramických
hodin a vánočních grafik Lucie Martiškové. Její díla
si můžete prohlédnout v prostorách kavárny až
do 3. ledna 2016. Kromě tradiční akce Koláče pro
Náruč, která proběhne v sobotu 5. prosince, připravuje Modrý domeček na neděli 20. prosince premiérový benefiční večer v řevnickém kině. Zahájí
v 16 hodin vánočními zvyky a tradicemi s dílničkami, kde si děti i rodiče budou moci vyrobit ozdobu
na vánoční stůl nebo stromeček. V 18 hodin začne
promítání historicky nejúspěšnější pohádky Tři oříšky
pro Popelku. Dospělí zaplatí 200 a děti 50 korun. Výtěžek z akce poputuje občanskému sdružení Náruč,
jež provozuje řevnickou kavárnu Modrý domeček
(mh)
a denní stacionář v Dobřichovicích.

Pohodáři zvou
na koncert
Kapela Pohodáři zve všechny
příznivce jejich hudby na country
večer, který se koná 29. prosince
od 20 hodin v řevnickém hotelu
Grand. Přijďte se pobavit, zazpívat
si i zatancovat!

Louskáček bude
Děti a dospělí
z Louskáčka
vzkazují: „Děkujeme, děkujeme!
Díky vám, našim
štědrým přispěvatelům, jsme
nejen splnili, ale
dokonce překročili vytyčený cíl
sbírky prostřednictvím Hithitu, a tak se bez
starostí můžeme pustit do pořizování kostýmů, scénických efektů
a dekorací a směle objednat
autobusy! Louskáčka budeme
hrát 11. prosince od 19 hodin
a 13. prosince od 15 hodin v řevnickém kině. Přijďte se podívat!”

Vzpomínka
na Pavla Kyzlíka

Modrý domeček

Adventní odpoledne se zpěvem
a vzpomínka na Pavla Kyzlíka se
koná v neděli 13. prosince
od 15 hodin v sále Dr. Fürsta
v Dobřichovicích. Návštěvníci si
mohou poslechnout čtení o Vánocích při dobrém víně a cukroví,
znít bude živá hudba se zpěvem.
Na klavír doprovodí Pavol Pekný.
www.idobnet.cz
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Appétit de France
Přijďte do nově otevřené prodejny s čerstvým
pečivem, vybranými dezerty ručně pečenými
podle francouzské receptury, francouzskými
delikatesami, vínem aj.

avec plaisir

Každý den pro vás připravujeme čerstvé plněné croissanty a bagety. Před
vašimi zraky s potěšením připravíme
chutné crêpes nebo galettes. Nechte
působit všechny své smysly.
Každý den zde probíhá ochutnávka vybraného pečiva a dezertů.
Bude-li vám chutnat, my budeme
nadšeni!
Rádi pro vás připravíme snídani
nebo svačinku vašim dětem. Využít můžete také víkendový
ranní rozvoz čerstvého pečiva
domů. Někdy můžete zažít oblíbené happy hours.
Pořádáme akce, kde se můžete
dozvědět mnoho zajímavého
o vínech, sýrech nebo francouzské šunce a klobáskách. Akce
jsou spojeny s možností koupě
produktů za zvýhodněných podmínek. Kdy? Sledujte naše stránky
a vývěsky na dveřích prodejny.
S blížícími se Vánocemi nabídneme další nový francouzský
sortiment, dárková balení, dárkové
vánoční koše aj.
Užijte si předvánoční čas v klidu
u šálku lahodné kávy nebo čaje
a nechte se rozmazlovat příjemným personálem.

Předvánoční setkání
v hotelu Liďák

Kde nás najdete?
V Dobřichovicích
(vedle České spořitelny)
Otevírací doba:
denně od 7:00 do 19:00 hod.
Kontakt:
Appétit de France
V Zahradách 1081
Dobřichovice
Tel.: 603 923 600
e-mail: monika.dvoraka@gmail.com
www.appetitdefrance.cz

Na co se
můžete těšit:
10–12h.: pečení cukroví
pro rodiče s dětmi

Kdy?

11–12h.: ukázková
hodina speciálního
cvičení (nejen) pro seniory

Po celý den

14–15h.: ukázková
hodina cvičení na židlích
(nejen) pro seniory

V pátek 11. prosince 2015 od 10 do 18 hodin
n nabídka vánočních ozdob a šperků s možností vlastní výroby
n poradenství o korekci zraku s vyšetřením zdarma
n možnost vyzkoušet si různé sporty a hry pod vedením zkušených
instruktorů – minigolf, pétangue, kroket, špalíkovou hru Mollki atd.
n tradiční vánoční pohoštění
(domácí vánoční punč, vánočka, cukroví)

16–17h.: vystoupení
taneční skupiny Proměny

Přijďte nasát předvánoční atmosféru do příjemného prostředí.
Těšíme se na Vaši návštěvu, Váš tým hotelu Liďák.
HOTEL LIĎÁK Mníšecká 500, 252 30 Řevnice • www.sportcentrumrevnice.cz • 222 356 242, 724 761 214
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Mladí florbalisté zvítězili
po nájezdech
Třetí listopadový
víkend proběhl
ve znamení florbalu.
Dobřichovickým
dospělým z SK Alien
Nation se nedařilo tak
jako starším žákům.
V pražských Kobylisích se v sobotu předvedl tým dospělých. V prvním zápase poměřil síly s Ježky
Rožmitál. Se soupeřem, s nímž
se v minulosti utkal již třikrát,
nikdy však nezabodoval. I přes
tuto nepříznivou bilanci se hráči
snažili a v čele s druhým nejlepším

střelcem ligy Jakubem Sládkem
dokázali uhrát slušnou remízu
5:5. Ve druhém utkání nastoupili
proti Královským Vinohradům,
druhému nejsilnějšímu mužstvu
celé soutěže. Síla jejich gólmana
byla rozhodně znát. Dobřichovičtí
útočníci si s ní dokázali poradit jen
jednou, zatímco soupeř je zvládl
hned třikrát. Ve druhém zápase se
tedy po výsledku 1:3 bodový zisk
nekonal.
V neděli hráli starší žáci, kteří však
měli výhodu domácí palubovky.
V prvním zápase narazili na rezervní tým Tatranu Střešovice.
Zkušenosti více nahrávaly soupeři,
který toho dokázal využít. I přes
bojovný výkon prohráli Dobřichovičtí 1:3. V dalším zápase na ně

Archiv týmu

čekali letňanští Bohemians. Ani
tentokrát kluci nestačili na zkušenějšího soupeře a prohráli
0:3. V posledním utkání, kdy šlo
o udržení devátého koše, žáci nastoupili proti Edenu Beroun. Ačkoli
soupeř měl k dispozici o 10 hráčů

víc, kluci předvedli výborný výkon
a po celou dobu drželi vedení.
Protivník se ale nevzdal, stav utkání srovnal a konec zdramatizoval
nájezdy. Hráči Alien Nation se
nezalekli a po výhře 6:5 si připsali
(dr)
dva body.

Dobřichovický volejbal opět vzkvétá
Po dvaceti letech se
v Dobřichovicích podařilo
znovu obnovit volejbalový
oddíl žáků ve věkové kategorii
9 až 12 let pod vedením
Jaroslava Čermáka a dalších
ligových hráčů.
Tým má v této chvíli 15 aktivních hráčů, které
by rád doplnil o dalších pět a hrál v barvách
modrých. A proč to tak je? V TJ Sokol Dobřichovice velmi dobře funguje kolektiv mužů
a žen aktivně hrajících volejbal (DOBI) hlavně
díky neustálé podpoře firmy Ivar CS. Muži
jsou na druhém místě a ženy vedou tabulku
první ligy. Loni tomu tak nebylo. Muži zakončili
sezonu pátou příčkou kvůli nedostatku hráčů
a akutní potřebě omlazení kolektivu. Vše měli
na bedrech staří bardi, kteří dokonce přemýšleli o rozpuštění týmu.

Jaroslav Čermák

V této sezoně se však začalo dařit. Díky postupu VK Kladno do extraligy se do DOBI vrátili
čtyři kladenští ligoví hráči. Blokař Tomáš Macík,
bývalý hráč Chomutova a Kladna, nahrávač
Šimon Bohm, odchovanec Budějovic, smečař
Jan Poduška a další nový smečař Vitali Tupou,
francouzský hráč s extraligovými a mezinárodními zkušenostmi.
Přípravné období muži zahájili tvrdým letním
tréninkem pod vedením Jakuba Kolouška, loňského hrajícího trenéra. A během sezony se jim
podařilo po pěti letech konečně porazit České
Budějovice, na domácí půdě 3:2 a na palubovce soupeřů 3:1. Jedinou prohru utrpěli zatím
jen s Brnem.
Všechny příznivce a milovníky sportu zvou Dobřichovičtí 12. prosince na předvánoční utkání proti
Starému Městu, které loni sestoupilo z extraligy.
Začátek je v 17:00 na palubovce TJ Sokol Dobřichovice. Pro všechny diváky bude pivo zdarma
a po utkání by měly dorazit i domácí volejbalistky,
které ve stejný den zápasí v pražských Nuslích.
(jh)
Oba týmy pak chtějí vše oslavit.

Badmintonisté
slavili třicet let
Dobřichovičtí badmintonisté oslavili třicáté
výročí vzniku svého oddílu nejdřív sportem.
V sobotu 14. listopadu uspořádali v místní hale
Bios turnaj smíšených družstev.
Po tvrdých, leč v přátelském duchu vedených
bojích zvítězilo družstvo Medicíny Praha. Druhou příčku obsadily Spoje Praha a na bronz dosáhlo pořádající družstvo Sokola Dobřichovice.
Po závěrečném ceremoniálu předání medailí
a putovního poháru narozeniny badmintonu
pokračovaly. Všichni přítomní se přesunuli
do prostor MMX Lety, kde slavili až do nočních
hodin a pomyslně odstartovali čtvrtou dekádu
(bs)
raketového sportu.

Archiv týmu
www.idobnet.cz
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Až po uši v angličtině
VNÍMÁME VŠEMI SMYSLY
Léto jsme strávili v angličtině zanoření až
po uši, a přestože od začátku školního roku
uplynuly teprve tři měsíce, pochutnaly si naše
jazýčky už na mnohých dobrotách.
Řada našich školáků si vychutnává každou stránku své nové
učebnice OUR WORLD. Ta není
jen prošpikovaná krásnými fotkami a spoustou zábavného čtení,
ale nechá je vychutnávat i ty nej
nej kousky z našeho velikého
světa. Společně s vietnamskými
dětmi se projeli vlakem, čeká
je návštěva Nigeru, Německa
a třeba i Mexika. Ti větší si potom
užili vodní hrátky na Bali a brzy je
očekávají na Havaji.
Naši nejmenší zase s každým
vypitým douškem a každým
soustem do sebe dostávají první
anglická slovíčka a náramně se při
tom olizují. Jednohubky ve formě různých lákavých témat se
mění každý měsíc. Září bylo plné
novinek, poprvé bez mámy i táty,

noví kamarádi, noví učitelé se
zvláštními jmény. Marielle, Sofía,
Aurélie, Isaac, Abigail a Jan. Co
jméno, to originální chuť, spousta
skvělých nápadů a zajímavých her.
Počáteční nezvyklé chutě se rychle změnily v osvědčené dobroty,
na které se těší každý den.
Už se vám sbíhají sliny? Rádi vám
u nás dáme ochutnat. Najdete nás
v Černošicích ve školce KRYŠTOF v Sadové ul. nebo ve škole
v Komenského ul., ale i v Mokropsích. Kdyby to měl někdo
daleko, dorazte za námi do Prahu
10 na Skalku. Tady se předškoláci i školáci scházejí v naší
nové zmrzlinové školce a škole
v Olešské ul. A řekněte mi, znáte
někoho, kdo by neměl rád zmrzlinu? U nás si pochutná každý!

ONLINE
zpravodajství
(nejen) z regionu Dolní Berounka

ZPRÁVY
ČLÁNKY
VIDEA
NOVINKY Z OBCÍ
KULTURA
SPORT
ROZHOVORY
AKTUÁLNÍ TÉMATA
ZASTUPITELSTVA
TIPY NA VÝLETY
www.iDOBNET.cz
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Více se dozvíte na:

www.klckrystof.cz

DOBNETPRÁVNÍ PORADNA

O jednom zlatém prasátku
Před pár dny jsem si
byla ráno na chatě
zaběhat. Se svou
postavou toho sice
moc neudělám, ale
aspoň symbolicky.
Mlha mi sloužila
jako dobrý úkryt.
Bohužel nejen mně.
Kousek pod návsí
na mě mezi porostem
vykouklo divoké
prase, odhadla bych
ho na dospělého, jistě
dvoumetrákového
kance. Byl naštěstí
stejně překvapený
jako já, chvíli jsme
na sebe koukali a pak
jsme se každý vydali
svou cestou.
Moje zrychlení bylo i přes známé
poučky o plachosti těchto zvířat
nebývalé. O několik hodin později byl zřejmě týž pašík zastřelen
na něčí zahradě. Vesnicí šla vlna
vzbouření a odporu, a to dvojí
a proti sobě jdoucí. Ochránci přírody plakali nad zmařeným kňouřím životem a my všichni ostatní
jsme se děsili možnosti myslivce
použít kulovnici uprostřed obydlených zahrad. I přes sympatie dané
osobním setkáním s pašíkem
musím ale říci, že zpětně dávám
za pravdu myslivci nejen proto, že
šlo o zkušeného střelce s pevnou
rukou nezatíženou alkoholem,
dokonce mysliveckou stráž, ale

především proto, že v té chvíli
bránil svého psa na vlastní zahradě a v podstatě jedno nebezpečí
poměřoval druhým.
I v Letech se nám honí prasátka v intravilánu, a ne vždy je to
příjemné setkání beze škod.
Od kolegy jsem zachytila krásnou
historku o tom, jak v Berouně
stříleli policisté po praseti ze služebních pistolí. To je samozřejmě
trochu hloupé, ale pravděpodobně
oprávněné. I přes tvrzení o opaku
je možné odstřelit zvíře na tzv.
nehonebních pozemcích, ať si
myslivci říkají, co chtějí, a to tehdy,
pokud dotyčný jedná tak, aby
zabránil něčemu horšímu, například ohrožení života nebo zdraví
člověka, ohrožení majetku (v hodnotě zjevně přesahující hodnotu
odstřeleného zvířete) apod.
Pokud by kdokoli lovil prasátko
na tzv. nehonebních pozemcích,
dopustil by se tím přestupku
nebo možná i trestného činu
(pytláctví, lovu bez příslušného

povolení a způsobem zákonem
zakázaným, nebo dokonce obecného ohrožení). Kdyby však střílel
v obraně osob nebo majetku (větší
hodnoty), již nešlo zajistit jinak,
trestného činu se nedopouští, neboť jedná za okolností vylučujících
protiprávnost, a to buď v krajní
nouzi, kdy svým jednáním odvrací
škodu zjevně větší než tu, která
vznikla jeho činem, nebo jde o tzv.
oprávněné použití zbraně.
Takto ovšem smí zbraň použít
pouze ten, kdo disponuje oprávněním k jejímu nošení a služebnímu užívání, například právě
příslušník Policie ČR. Ve vztahu
k takovému zvířeti by to však
měla být především tzv. myslivecká stráž. Tedy myslivec, který je
oprávněn podle zákona o myslivosti plnit některé úkoly na úseku
ochrany lesa, zvěře nebo honebních práv a má k tomu určenou
a použitelnou loveckou zbraň.
Proč to tak zdůrazňuji – pistole,
a to ani ty větších ráží, nemají

náboje uzpůsobené k lovu, nejspíš
by takového divočáka nezabily ani
z malé vzdálenosti a je pravděpodobné, že by ho prostřelily. Střela
z lovecké pušky by měla zůstat
uvnitř, čímž se snižuje riziko ohrožení třetích osob.
Pokud např. divoké prase ohrožuje někoho v obci, je myslivecká
stráž oprávněná zasáhnout.
Neměly by se z toho ale stát
Hrabalovy postřižiny, zkušený
myslivec nejlépe ví, jak daleko jeho
puška dostřelí a jak vysoké je riziko v případě, že zvíře netrefí. Musí
na místě vyhodnotit situaci a míru
nebezpečí a ohrožené hodnoty
porovnat. Myslivecká stráž může
zasáhnout nejen proti divočákovi,
ale i tehdy, když jde o zvíře zběhlé
z domácího chovu (např. býka
na útěku). Pokud potkáte kance,
je samozřejmě lepší klidit se mu
z cesty, totéž s největší pravděpodobností učiní i on. V opačném
případě je vhodnější shánět spíš
mysliveckou stráž z příslušné
honitby než policii.
Jen připomínám, že úlohou myslivecké stráže není primární obrana
nás nelovců, nýbrž ochrana honitby. To jí dává i mnohokrát diskutované oprávnění zastřelit v honitbě
toulavého psa nebo kočku. Ale
o tom třeba až příště.
S blížícím se koncem roku vám
přeji, abyste úspěšně lovili jen
zlatá prasátka a naopak nechytili
rýmu, tedy hodně zdraví a štěstí
a našim sousedům divočákům
trochu opatrnosti.
Mgr. Petra Vrábliková
advokát
Karlštejnská
518 252 29 Lety
www.vrablikova.cz

inzerce

Občanské sdružení Náruč

JIŽ 15 LET POMÁHÁME LIDEM
se zdravotním postižením začlenit se do běžného života.
Provozujeme denní stacionář s pekárnou v Dobřichovicích a kavárnu
Modrý domeček v Řevnicích. Poskytujeme chráněná pracovní místa.

Sociální služby nás stojí téměř 3 miliony ročně. Část prostředků jsme schopni
vygenerovat sami. Zbytek získáváme z dotací, z příspěvků nadací a z darů firem
a jednotlivců. Podpořte nás i Vy a staňte se našimi dárci.
Na stránkách www.os-naruc.cz si sami zvolte částku, kterou nám chcete pomáhat.
DĚKUJEME VŠEM STÁVAJÍCÍM I NOVÝM PŘISPĚVATELŮM.
Přejeme všem pohodové a klidné vánoční svátky, úspěšný nový rok a těšíme se
na vás v kavárně Modrý domeček a na akcích, které pořádáme.

Veronika Vorlíčková Urbanová DiS., Anglická 371, 252 29 Dobřichovice

Potřebujete nové brýle a nechce se Vám nikam jezdit?
• nabízím výběr brýlí z pohodlí vašeho domova
• profesionální poradenství a přístup • vysokou kvalitu za příjemné ceny
• velký výběr obrouček a brýlových čoček nových kolekcí
• slevu při předložení lékařského předpisu od všech pojišťoven
• nové brýle až k Vám domů
Stačí poslat SMS na 774 694 249 nebo e-mail na optikaveronika@seznam.cz,
domluvím s Vámi nezávaznou schůzku.
Navštívit můžete i moji oční optiku na Praze 6, Stamicova 1968/21 poliklinika DAM

www.optikaveronika.cz
www.idobnet.cz
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VÁNOČNÍ
PRODEJ
RYB
V prosinci pro vás máme
připravenou širokou
nabídku živých ryb jako je
štika, candát, sumec, pstruh
lososovitý, pálie, siven, jeseter,
úhoř, kapr, amur a tolstolobik.

KAPR

85

Kč/kg

PRODEJ VÁNOČNÍHO KAPRA ZAHÁJEN.
Od 1. 12. do 24. 12. a dále od 27. 12. do 30. 12.
Ve dnech 22. až 24. 12. bude otevřeno
od 8:00 do 19:00 hod.

ní
ás také k vidě
n
u
je
e
c
n
si
Od pro
bytostí
pohádkových
k
te
u
lo
a
v
a
výst
ácích
a skřítků, dom
máme
– víl, vodníků
a sádek, kde
k
d
lí
h
ro
p
a
t
zvířa
zveme!
. Srdečně vás
b
ry
ů
h
ru
d
6
1
24
20

DOBNET prosinec 2015

DOBNETTIP

Pohádkový zámek
ukrývá vzácné sochy
Málokterý zámek v naší
republice je tak známý
jako Hluboká, a také
proto na ni od jara
do podzimu proudí davy
turistů a na prohlídky
se čeká velmi dlouho.
Teď ovšem začíná
zima a turistů je málo.
Co takhle udělat si
zimní výlet právě
na Hlubokou?

A

si nemá smysl psát o dlouhé
historii zámku, o té si můžete
přečíst v každé encyklopedii.
Snad stačí uvést jen to, že hrad tu
stál už v polovině 13. století a jeho
současná podoba je z let 1840 až
1871, kdy byl postaven ve stylu anglického zámku Windsor. Původně
nebyl zámek úplně bílý, ale krémový
stejně jako teď. Před pár lety byla
opravena celá fasáda, takže stavba
dostala původní barvu.

Schwarzenbergové
na Hluboké
Zámek je spojen hlavně s rodem
Schwarzenbergů. Ti se starali nejen
o něj, ale také o rozkvět městečka
pod ním. Mimochodem v roce
1907, kdy kníže Adolf Josef slavil
zlatou svatbu s manželkou Idou,
byla Hluboká císařem povýšena
na město. Hlubočané jsou na to
opravdu pyšní a nesnášejí, když
se o Hluboké mluví jako o vesnici.
Znám to z vlastní zkušenosti, protože jsem tam prožila část dětství.
Schwarzenbergové jsou na zámku

všudypřítomní: na mnoha místech
si můžete všimnout symbolu
krkavce, který klove oko Turkovi.
Tento motiv mají Schwarzenbergové ve svém erbu od roku 1598,
kdy kníže Adolf porazil Turky
u pevnosti Raab. Hlavu Turka
s krkavcem objevíte třeba na klice
vstupních vrat nebo na štítech
kamenných lvů u oranžerie.

Konkrétně tato tři díla prý ale
od autorů koupil, tehdy za cenu
od 6 do 12 tisíc říšských marek.
Nacisté část této sbírky schovali
před koncem války do kláštera
ve Vyšším Brodě. Po válce bylo
mnoho ukradených předmětů vráceno původním majitelům a zakoupená díla byla odvezena na zámky
a do galerií. Tak se tyto tři sochy
dostaly v 50. letech 20. století
na Hlubokou. Pracovníci AJG je
umístili do parku, protože netušili,
o jak vzácné kousky se jedná.
V zámeckém parku stály až
do roku 2009, pak jejich původ dohledal český publicista Jiří Kuchař
a pracovníci galerie je ukryli do depozitáře. Báli se totiž, že jim sochy
v parku lidé zničí nebo ukradnou.
Před necelými třemi roky se objevily na Zemské výstavě ve Vyšším
Brodě, ale návštěvníkům se nelíbilo
vystavení soch, které vlastnil Hitler,
a tak byly po dvou dnech odvezeny
zpátky na Hlubokou. Od té doby
jsou k vidění ve skleníku.
Nejen kvůli nim stojí návštěva
Hluboké za to!

Jak je v zimě
otevřeno?
Až do 31. 3. 2016 od úterý do neděle od 10 do 16 hodin, návštěvníci mohou vidět zimní prohlídkovou trasu. Zavřeno je pouze
během vánočních svátků, a to
od 19. 12. 2015 do 1. 1. 2016.
! Lucie Hochmalová
Vojtěch Palička

Příběh
Hitlerových soch
Až si projdete zimní prohlídkovou
trasu, nezapomeňte se zastavit
ve skleníku, který spojuje zámek
s bývalou jízdárnou, dnes tu sídlí
Alšova jihočeská galerie (AJG).
V této prosklené chodbě jsou
umístěny tři velmi zajímavé sochy,
jmenují se Afrodité (od W. Wandschneidera), Veslař (od H. Zettlitzera) a Rozsévač od (V. Knappa).
Kdysi byly součástí osobní sbírky
Adolfa Hitlera, který za války sbíral,
kupoval i kradl cenné umělecké
kousky, aby vytvořil velkolepou
kolekci umění v rakouském Linci.
www.idobnet.cz
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Soutěž o ceny

Výherní křížovka s tajenkou

tel.: 777 999 644 • www.creativedance.cz

MANŽELÉ SVATOŠOVI

Soutěž o vouchery na taneční kurzy

PRO CHYTRÉ HLAVY
 STÁJ

Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je ve stáji 22 hlav a 72 nohou.
Kolik je ve stáji koní a kolik lidí?
Výsledek kvízu z minulého čísla: čísla 1,5 a 3
Tajenka z minulého čísla: Restaurace nejen pro bikery.

Vylosovaná luštitelka křížovky se správným řešením kvízu z listopadového čísla:
Denisa Vicherová, Dobřichovice
Získává cenu: voucher na večeři pro dva (předkrm, hlavní jídlo, dezert)
v restauraci Custom House.

SOUTĚŽ

O VOUCHERY NA TANEČNÍ KURZY

Vyluštěnou tajenku i výsledek kvízu zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu
DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 18. 12. 2015.
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.
Tři vylosovaní luštitelé se správnou tajenkou a správným řešením kvízu získají:
1. místo: voucher na kurz dle vlastního výběru zdarma;
2. místo: voucher na slevu 50 % z kurzovného pro taneční pár;
3. místo: voucher na slevu 1 000 Kč na kurz dle vlastního výběru.
Ceny věnuje: Creativedance.cz – Taneční kurzy.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou poštovní
adresu. Děkujeme.
Připravil Pavel Tichna
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DOBNETINZERCE

Tenisová škola
Lety Vám přeje
příjemné prožití
vánočních svátků
Pavel Václavek
vaclavek@tenis-skola.cz
tel.: 777 579 146
www.tenis-skola.cz

ČISTÍRNA
ODĚVŮ

• textilní oděvy
• bytový textil
• kůže včetně dobarvení
• kožešiny
• praní, mandlování
Sběrná místa:
Černošice, Dobřichovice,
Řevnice, Všenory – adresy na:

PALIVOVÉ DŘEVO
DŘEVĚNÉ BRIKETY
prodejpalivovehodreva.eu

www.cernosickacistirna.cz

777 264 266

Studio MANDALA

NEMOTERM

harmonie těla i duše

Harmonizační, energetické
a zdravotní cvičení s prvky
čchi kungu/čínské jogy.
Přijďte prožít pohodové
a harmonické chvíle. Věnujte
tento čas jen sami sobě.
Místo: Dobřichovický domek – Taneční sál

Lucie Mutinská, mob.: 775 222 325

www.studiomandala.cz

pro Vaše
domácí teplo

 DIAGNOSTIKA STAVEB
POMOCÍ TERMOVIZE
 ZJIŠTĚNÍ ÚNIKU TEPLA
 DIAGNOSTIKA TEPELNÝCH MOSTŮ
 KONTROLA ROZVODŮ TZB
 KONZULTAČNÍ ČINNOST
 CENA OD 1500 Kč

www.nemoterm.cz

info@nemoterm.cz | 724 812 679

www.idobnet.cz
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Připoj se
a jeď!

www.dobnet.cz
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