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ALARMS

elektronická
zabezpečovací zařízení
kamerové systémy
Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571

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

www.oberman.cz

ČISTÍRNA
ODĚVŮ

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

www.cernosickacistirna.cz
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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

V NOVÉM KABÁTĚ

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

KOMINÍK
KAMNÁŘ
REVIZE
PRODEJ
OPRAVY
MT 721 345 346 VOLÁME ZPĚT
www.kominik-kamnar.cz

NEMOTERM
pro Vaše
domácí teplo

PALIVOVÉ DŘEVO
DŘEVĚNÉ BRIKETY
prodejpalivovehodreva.eu

777 264 266
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 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
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Mesto-Beroun.cz

Berounští méďové zvou na svoje šestnáctiny

Kukadýlko předvedlo
Vánoční hru v katedrále

Mořinka stále vystavuje
s láskou ke Guatemale

Vánoční hra aneb O tom slavném narození
autora Tomáše Vůjtka se 22. prosince dočkala
další reprízy, tentokrát na Pražském hradě
v Chrámu svatého Víta.
Vtipná a řízná aktovka, původně napsaná pro
ostravské Divadlo Aréna, navazuje na tradici
barokních vánočních her. Pro velkou oblibu publika i aktérů je uváděna již několikátou sezonu.
Těsně před Vánoci ji sehráli malí herci z Kukadýlka a velcí hosté z Dobřichovické divadelní
společnosti ve Svatovítské katedrále.
Atmosféru tohoto velkolepého představení
můžete zažít díky nekomentovanému videu
DOBNET.tv na www.idobnet.cz, rubrika Videa.

Až do konce ledna 2016
probíhá na Obecním
úřadě Mořinka prodejní
výstava Love for Guatemala. Jde o projekt,
který podporuje místní indiánské skupiny žen,
vzdělávání dětí a zalesňování Guatemaly. Nabízí mayské ručně tkané výrobky a šperky, jejichž
prodej přímo pomáhá mayským komunitám.
Více najdete na www.loveforguatemala.com.

Starostka Berouna
rezignovala
Šárka Endrlová
v půlce prosince
rezignovala na pozici
starostky Berouna.
Odstoupila po pěti
letech ze zdravotních
důvodů. „Řeším je již
delší dobu a musela
jsem se rozhodnout,
co je pro mě prioritou,“ řekla Endrlová.
V čele úspěšného středočeského
Město Beroun
města stála pět let,
když na jaře 2011 vystřídala odvolaného
starostu Tomáše Havla a o tři roky později
ve volbách znovu obhájila před občany svůj
mandát. I po opuštění pozice starostky chce
dál pracovat pro město jako zastupitelka. Je
připravena pomoci svému nástupci a předat
mu maximum informací a nabytých zkušeností. „Přeji Berounu, aby se nám podařilo rychle
nalézt konstruktivní a schopné vedení,“ řekla
odstupující starostka.

Zadní Třeban je skokanem
roku v třídění odpadu
Jedenáctý ročník soutěže Středočeského kraje
My třídíme nejlépe byl úspěšný pro Zadní Třebaň. Zástupci obce převzali ceny za stříbrnou
příčku a titul Skokan roku 2015.
Skvělou druhou pozici a 40 tisíc korun obec
vybojovala v kategorii od 500 do 1 999 obyvatel. V rámci kraje nestačila jen na Drahelčice.
Posun z loňské 40. pozice jí vynesl dalších
20 tisíc korun a vítězství ve speciální kategorii
Skokan roku. Soutěžící byli hodnoceni v osmi
kategoriích.Třemi hlavními byly výtěžnost papíru, plastu a skla. Slavnostní vyhlášení proběhlo
v nových prostorách galerie Černá labuť za doprovodu moderátora Justina Svobody. Večer
zpestřilo i baletní vystoupení.

Chlupáči Vojta, Kuba a Matěj budou mít
ve středu 13. ledna 16. narozeniny. K oslavě
zvou širokou veřejnost. A ti, kteří se narodili
ve stejný den, dostanou od města malý dárek.
Stačí, aby organizátorům napsali na e-mail
tm@muberoun.cz, že se na oslavu dostaví,
a uvedli své jméno, příjmení a věk.
Na své si ale přijdou všichni. V 10 hodin začne
program pro děti z mateřských škol. V městském kině zhlédnou pohádky k medvědímu
výročí. Od 13 hodin pak přímo u medvědária
na Městské hoře odstartuje oslava narozenin
spolu s představiteli města, režisérem Václavem Chaloupkem, školami, školkami a veřejností. Medvědí trojice dostane krmení a sladké
dárky, slíbené pozornosti se dočkají narození
13. 1. Ve spolupráci se studenty střední pedagogické školy budou pro děti připraveny hry
a malé odměny.
Od 16 hodin se program přesune opět do kina,
kde proběhne beseda s režisérem Chaloupkem a promítání pohádek ze seriálu Méďové
na cestách, který byl natočen v Berouně.

MČ Praha 16

Místo u řeky ladí detaily
Radotínské „Místo u řeky“ bylo dostavěno již
na konci září, ale v prosinci ještě přibyly novinky. V centrální části, odkud je výhled na řeku,
nyní najdeme velkou informační tabuli s historií
Radotína. Pod schody pak geozídku s ukázkami hornin typických pro lokalitu Radotína
a nejbližšího okolí – Lochkova, Slivence či Kosoře. Návštěvníci si nově mohou prohlédnout
velkoformátovou tabuli s historií cementárny,
do budoucna přibudou i radotínské mlýny.
Okolo řeky vede významná cyklotrasa do Černošic, projekt tedy myslel i na cykloturistickou
mapu. Všechny tabule obsahují QR kódy,
díky nimž si lze všechny informace stáhnout
do mobilních telefonů. Novinkou je také
cesta, která propojuje ulici Nad Berounkou až
ke „křižovatce“. Vede ke hřbitovu, k venkovní
posilovně nebo k vodě. Na rekonstrukci nyní
čeká jen lávka přes řeku, kterou zajišťuje přímo
hlavní město.

Zámecké nádvoří je
neprůchodné až do jara

www.Zadnitreban.cz

Na zámku v Dobřichovicích se kvůli stavebním
pracím nedá projít nádvořím. Opravují se omítky, statické zajištění budovy a zadní brána.
Podle investora rytířského Řádu křižovníků
s červenou hvězdou bude rekonstrukce probíhat až do jara příštího roku.
www.idobnet.cz
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Vzpomínka na Ludmilu
Matrtajovou
18. listopadu 2015 zemřela černošická rodačka Ludmila Matrtajová. Její rodina Šůrova patřila ke starousedlíkům z okolí kostela a bývalé
návsi, kořeny jedné větve sahají do začátku 18.
století, druhá větev je připomínána už v prvním
svazku ruly české roku 1654. Její dvě děti ji
obohatily o vnoučata a pravnoučata, na která
byla pyšná a nadevše je milovala. Na minulých
osmnáct let se usadila v sousedním Radotíně,
kde žila až do konce života obklopena rodinou.
Paní Matrtajová byla vášnivou sběratelkou
kontaktů a kulturních, hudebních a divadelních dokumentů. Velkou radost jí dělala práce
pro veřejnost, touto aktivitou překonávala své
složité životní a politické osudy. Organizovala
kulturní pořady a koncerty pro černošickou
Osvětovou besedu. V 90. letech minulého
století připravovala výstavy o černošické historii
pro zdejší mariánské pouti. O Černošicích
a milované kultuře sepsala a vydala vlastním
nákladem knihu Vzpomínky na Černošice
a můj kulturní život. V roce 1992 založila Společnost operní pěvkyně Jarmily Novotné, jíž se
neúnavně věnovala až do svých devadesátin.
Zasadila se například o umístění busty Jarmily
Novotné v Národním divadle, pojmenování
planetky po této osobnosti a v neposlední řadě
o vznik stálé expozice této umělkyně v zámku
ve Stráži nad Nežárkou. Černošická společnost letopisecká (www.facebook.com/letopiscicernosice) tak ztratila osobitou pamětnici.

Archiv

S novým rokem se do ulic znovu vydali Tři králové, aby popřáli lidem štěstí a zdraví a poprosili o příspěFrantišek Chlaň
vek potřebným. Na snímku charitní koledníci 2. ledna v Zadní Třebani.

Kotlíková dotace je opět tu
V polovině prosince odstartovala pro Středočechy další výzva tzv. kotlíkové dotace. Příjem
žádostí v prvním kole proběhne od 15. ledna
do 15. září 2016, druhé kolo pak bude pokračovat od 3. října 2016 do 29. prosince 2017.
Kraj má k dispozici půl miliardy korun.
Zájemci najdou tištěné brožury i formuláře
v budově krajského úřadu. Zde jim zaměstnanci mohou pomoci i s vyplněním všeho potřebného. Žádost pak podají osobně na podatelně,
nebo pošlou doporučeně poštou.
Žadatelé po uzavření smlouvy a dodání zálohové faktury na nákup nového zdroje tepla
dostanou na účet 40 tisíc korun. Zbytek peněz
obdrží, až dodají veškeré podklady – fotografie
odstraněného kotle, potvrzení o likvidaci, účetní doklady, protokol o uvedení kotle do trvalého
provozu a podobně.
Podle letošních pravidel přidělování dotace
fyzickým osobám je předmětem finanční podpory výměna kotle na pevná paliva s ručním
podáváním tepla za tepelné čerpadlo, kotel
na pevná paliva, plynový kondenzační kotel,
instalace solárně-termických soustav pro
přitápění nebo přípravu teplovodního vytápění
či mikroenergetická opatření.
V případě, že se někdo již pustil do výměny
starého kotle za ekologický zdroj tepla, nesmí

zapomenout pořídit fotografie zapojení kotle
na otopnou soustavu a do komínového tělesa.
Jinak mu dotace nebude uznána. Pokud
k výměně došlo po 14. červenci 2015, může
o dotaci zažádat zpětně.
V žádosti je nutné mít energetickým specialistou navržené (nemusí být realizované)
mikroenergetické opatření, nově včetně
stručného slovního popisu, z něhož bude
zřejmé, jakým způsobem byla energetickým
specialistou prověřena vhodnost realizace
tohoto opatření. Nebo žadatel doloží průkaz
energetické náročnosti budovy – pouze
v případě, že dosáhne na klasifikační třídu
„C“, nemusí dělat žádné mikroopatření. Případně je třeba dodat rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost z programu Nová
zelená úsporám.
Vyplacená podpora bude maximálně 85 procent ze způsobilých nákladů ve výši 150 000
korun, tedy nejvýše 127 500 Kč, přičemž 70
procent způsobilých výdajů bude uznáno
na kotel spalující pouze uhlí, 75 procent na kotel spalující uhlí plus biomasu nebo na kotle
plynové kondenzační, 80 procent na tepelné
čerpadlo nebo na kotel pouze na biomasu
a k tomu ještě plus pět procent, pokud je daná
obec v seznamu prioritních obcí a měst.

Mosty v Karlíku i márnice jsou opravené
Rekonstrukce dvou za sebou jdoucích
mostů v Karlickém údolí je u konce. Stála
14,3 milionu korun, které pokryly dotace.
Opravy začaly loni v červnu. „Nového
kabátu“ se dočkala i přilehlá silnice, dlouhá přes 1,5 kilometru. Stavbaři zvýšili její
únosnost v úseku od mostu přes průtah
Karlíkem do Dobřichovic na křižovatku
s Pražskou ulicí.
V Karlíku byla v roce 2015 rekonstruována i zchátralá budova márnice. Jde
o památkově chráněný objekt, který ne-
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slouží svému účelu, ale patří k historicky
cennému areálu místního kostela. Proto
vznikla myšlenka založit v jedné místnosti
obecní archiv, který by dokumentoval
historii i současnost obce pro další generace. Zástupci Karlíku se proto obrátili
na veřejnost s prosbou o poskytnutí starých fotografií či různých předmětů. Jejich
kopie budou umístěny v novém archivu.
Jaké další stavby vznikly z dotací či z vlastních prostředků obcí v loňském roce?
 Čtěte v tématu na stranách 6 až 9.

KÚSK

KRÁTCE
NOVOROČNÍ BĚH – 15,8 km
Prvního ledna 2016 se uskutečnil se startem od letovské sokolovny již 9. obnovený
ročník Novoročního běhu TJ Sokol Lety.
Vybíhalo se v 9 hodin. Závodu se účastnilo
celkem 9 startujících, letos bohužel pouze
jedna žena. Trasa závodu je již dlouhá léta
tradiční a vede od letovské sokolovny přes
náves a kruhový objezd na mořinskou křížovatku u Rovin, kolem Mořinky na Mořinu,
dále na křižovatku k Holému vrchu a Karlickým údolím přes Dobřichovice zpět k sokolovně. Délka trasy je 15 792 m. V jednotné
kategorii mužů zvítězil Josef Reichel z Dobřichovic v čase 1.07.45, druhý skončil Filip
Druzescu a třetí Jan Sklenář. V kategorii
žen obsadila 1. místo Linda Egemová. Nejstarším účastníkem byl Petr Krička (čerstvý
důchodce). Po skončení závodu bylo pro
účastníky v prostoru sokolovny připraveno
zázemí, drobné občerstvení a sauna.
Mrzí nás, že někteří bývalí účastníci závodu
dali přednost jiným aktivitám, ale doufáme,
že 10., jubilejního ročníku se účastní více
vyzývatelů vlastní vůle a novoročního sebezapření.
Za výbor TJ Sokol J. Tesař

KULTURNÍ AKCE 2016
• Masopust – 23. ledna, od 13:45 hod.,
náves a poté průvod vsí
• Ples sportovců – 19. února,
od 19 hod., MMX
• Slavnosti Morany – 9. dubna,
od 10:00 hod., za hrází u sokolovny
• Máje – 28. května, od 13:45 hod., náves
• Letohraní – 11. června (termín k diskusi
– Sokol – obec – Leťánek), od 13:45 hod.,
náves a stanoviště na různých místech v obci
• Posvícení – 12. listopadu,
od 13:45 hod., náves
• Stříbrná neděle – 11. prosince,
od 13:45 hod., náves

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
První letošní veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lety proběhne ve středu
27. ledna 2015 od 19 hodin v sále U Kafků.

•

Lety

Linda Egemová

DOBNETZPRÁVY

Připravované projekty pro období 2016–2018
Zastupitelstvo obce postupuje přesně podle Strategického
plánu obce Lety, který byl přijat v listopadu 2013. Proto mezi
projekty figuruje dobudování vodovodu a kanalizace společně
s opravou povrchů komunikací, dále výstavba chodníků kolem
hlavních komunikací v obci a také výstavba polopodzemních
kontejnerů k zefektivnění separace odpadů v obci. Vedle těchto
stěžejních projektů se obec snaží o získání dotace na obnovu
veřejného osvětlení nebo rekonstrukci hřišť a zázemí FK Lety.
Kanalizace a vodovod
Ulice V Průhonu a Nad Lesíkem jsou jedny
z mála ulic v obci, které nejsou vybaveny
infrastrukturou – tedy vodovodem a kanalizací,
a proto postrádají zpevněný povrch. V současné době běží územní řízení pro stavbu těchto sítí
s předpokladem realizace do konce roku 2017.

Výstavba chodníků v Letech
Chodníky jsou po desetiletí tolik diskutované
téma v obci Lety. Díky spuštěným dotačním
titulům snad už je vidina jejich výstavby reálnější.
V současné době je rozpracován systém chodníků kolem Karlštejnské, Pražské, Řevnické
ulice i tolik chybějící část chodníku na objížďce
směrem na Řevnice. Probíhá územní řízení,
kde budou velkou roli hrát majetkové vztahy
k pozemkům v okolí hlavních komunikací.
Většinu pozemků zde vlastní Středočeský kraj.
Projektová dokumentace fázovitě řeší výstavbu
chodníků s výhledem na otevřené dotační výzvy.

Polopodzemní kontejnery
Obec Lety již v listopadu podala žádost
o dotaci na vybudování čtyř sběrných hnízd
s polopodzemními kontejnery. Od tohoto
projektu si obec slibuje zefektivnění sběru

plastů, papíru, tetrapaků, skla i kovů a zároveň zkulturnění míst určených pro separaci. Hnízda by měla vyrůst Na Návsi, v ulici
Řevnická, Na Skalkách a Ke Hvězdárně.
Proměna bude spočívat především v tom, že
zmizí barevné kontejnery naskládané vedle
sebe, které jsou centrem zájmu bezdomovců
a zdrojem nepořádku. Předpokládaná doba
realizace je léto 2016.
Vedle těchto hlavních projektů obec usiluje
o získání dotačních peněz na rekonstrukci
veřejného osvětlení a také na zvelebení hřišť
a zázemí fotbalistů. V tomto směru velmi pomůže, pokud své síly spojí obec jako územně
správní celek a spolky, které jsou na katastru
obce aktivní – fotbalisté, sokolové nebo rodinné centrum Leťánek.
A za to jim patří už dopředu velký dík. Protože
se domnívám, že všichni si přejeme žít v kultur(bt)
ní, upravené a bezpečné obci.
www.idobnet.cz
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Obce loni hodně stavěly
a opravovaly
V NAŠEM REGIONU SE MNOHO PENĚZ INVESTOVALO
Z DOTACÍ I Z VLASTNÍCH ZDROJŮ
Kanalizace, vodovody, školy, silnice i další
stavby. Rok 2015 byl bohatý nejen na kulturní
a společenské události, ale také na stavební
práce. V každé obci vyrostla nebo byla
opravena nějaká stavba.

U

plynulý rok znamenal pro
obce opravdu velké investice. V Řevnicích vyrůstá
nová budova základní školy, v Dobřichovicích a ve Svinařích rozšířili
mateřskou školu, obě Třebaně
i Liteň mají kanalizaci, v Letech
a ve Všenorech se jezdí po nových silnicích a Černošice staví
novou sportovní halu. To jsou jen
ve zkratce některé z projektů, realizovaných v našem kraji. Obcím
se přitom podařilo získat většinu
peněz z nejrůznějších dotací.

Největší školka
v okrese
V Dobřichovicích mají od léta
novou třídu mateřské školy, díky
přístavbě je teď pro děti k dispozici celkem 150 míst v šesti třídách,
čímž se dobřichovická školka stala
největší v okrese Praha-západ.
Jedna třída byla otevřena v březnu, ta druhá v září.
„Dílo je hotovo, druhá třída byla
hrazena z vlastních prostředků,
na rozdíl od první třídy přístavby,
která byla placena z dotace ROP
Střední Čechy. Cena činila 4,266
milionu korun bez DPH,“ sdělil
starosta Dobřichovic Petr Hampl.
Podle něj mělo město velké
problémy s dodavatelem, který
nedodržoval termíny, navíc se řešily nedostatky v kvalitě odvedené
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práce. Spolupráce s dodavatelem
neproběhla optimálně ani v případě zateplení zdravotního střediska
z dotace SFŽP, tady byla cena
1,617 milionu korun bez DPH.
„Problém s dodavateli je bohužel
častý z toho důvodu, že musíme
podepsat smlouvu s firmou, která
má ve výběrovém řízení nejnižší
cenu, čemuž však odpovídá kvalita,“ domnívá se starosta Hampl.
Dobřichovice dále realizovaly
i několik menších staveb. Vzniklo
například parkoviště pro jízdní
kola u podchodu na nádraží nebo
bylo rekonstruováno povrchové
odvodnění Všenorské ulice včetně
osazení protipovodňového stavidla
v hrázi. „Co chystáme v novém
roce, závisí na tom, zda budeme
úspěšní při získávání dotací, nelze
to tedy v danou chvíli s jistotou
říci,“ dodal Hampl.

Nová třída i vodovod
a kanalizace
Jedna nová třída ve školce
přibyla i ve Svinařích. „Nyní máme
kapacitu 62 dětí. Celkové náklady
stavby byly 2 802 568 korun, akce
se financovala z peněz Ministerstva školství ČR, jednalo se
o 2 382 182 Kč a obec doplácela
420 386 korun. Trochu nám
vázla spolupráce s dodavatelskou
firmou, hlavně při dokončení zá-

Zdravotní středisko v Dobřichovicích.

věrečných prací. Ale školka je nyní
na vysoké úrovni,“ řekl svinařský
starosta Vladimír Roztočil.
V obci také v říjnu začala výstavba
vodovodu (2. stavba) a kanalizace
(1. a 2. stavba, včetně čistírny
odpadních vod). Celá akce vyjde
na 60 milionů korun, v roce 2015
bylo prostavěno 12 milionů korun,
vše má být dokončeno letos.
Obec získala dotaci z Ministerstva
zemědělství ve výši 35 901 000
korun, zbytek bude hradit formou
úvěru a z vlastních zdrojů. „Jinak
v roce 2016 žádné další akce
neplánujeme. Budeme rádi za dokončení vodovodu a kanalizace,“
dodal Roztočil.

Zásobování pitnou
vodou
Všenory se před několika lety
zapojily do projektu Zásobování
mníšeckého regionu pitnou vodou,
což je regionální akce za účasti

Lucie Hochmalová

deseti obcí, které se tak napojí
na pražský vodovod. Celková
hodnota projektu je asi 190 milionů korun, z toho spoluúčast Všenor 3,5 milionu. Kvůli projekčním
a technickým problémům zatím
není akce dokončena, nejspíš
k tomu dojde letos na jaře.
Naopak nové zateplení má polyfunkční budova č. p. 371, v níž
sídlí pošta, ZUŠ a SVČ (celková
hodnota prací je 1 150 000 korun,
dotace SFŽP, spoluúčast obce
300 tisíc korun), opravený je
obecní vodní zdroj (celková hodnota díla 750 tisíc korun, dotace
MZe, spoluúčast obce 340 tisíc
korun) a hotový projekt kompostování bioodpadu ve Všenorech.
„Na nákup kompostérů a svozových nádob bylo vynaloženo 550
tisíc korun, většina z dotace SFŽP,
obec zaplatila 80 tisíc korun,“
uvedl starosta Zdeněk Seidler.
Kromě toho ve Všenorech nyní
najdete opravenou silnici

DOBNETTÉMA

Mateřská škola Dobřichovice.

3. třídy 11511, kterou financoval
Středočeský kraj. Obec přispěla
na napojení přilehlých místních
komunikací a chodníků částkou
asi 200 tisíc korun.

Opravená nejdelší
ulice a hala
V Černošicích byl uplynulý rok
ve znamení největších městských
stavebních akcí za poslední dobu.
Jak sdělil starosta Filip Kořínek,
městu se podařilo získat řadu dotací na strategické projekty, které
předtím několik let připravovalo.
Investice dosáhly nevídané výše
kolem 130 milionů korun.
„Mezi nejvýznamnější projekty
loňského roku patří rekonstrukce
nejdelší černošické ulice Dr. Janského (2 367 metrů) za 20,5 milionu korun, stavba sportovní haly
za 50 milionů korun, půdní vestavba školy za 34 milionů korun,
intenzifikace čistírny odpadních
vod za 45 milionů korun, zateplení jedné školky a jedné budovy
školy celkem za 9 milionů korun
a oprava jedenácti místních ulic
za 17 milionů korun,“ vyjmenoval
starosta Kořínek.
V novém roce se Černošice chystají dokončit sportovní halu (pravděpodobně na jaře) a několikaletý
projekt celkové rekonstrukce místních komunikací. Mezi významné
projekty roku 2016 bude patřit
dlouho očekávaná obnova vily Tišnovských, kde najdeme černošic-

Lucie Hochmalová

kou radnici společně s městskou
policií, knihovnou a pobočkou
České pošty. „Přinese to naprosto
zásadní zlepšení těmto institucím
samotným, ale také všem jejich
klientům. Dosavadní prostory,
ve kterých sídlí, jsou ve zcela
nevyhovujícím stavu. Rekonstrukce vily a její přístavba pro tyto
účely budou stát kolem 40 milionů
korun,“ doplnil Kořínek.
Dále je potvrzená dotace na vybudování nového vstupu s centrálními šatnami základní školy (16
milionů korun). Černošice mají připravenou i řadu dalších projektů,
s nimiž se snaží uspět u dotačních orgánů nebo na ně nalézt
prostředky ve vlastním rozpočtu.
K naplnění snu o sportovní hale
významně pomohla veřejná sbírka,
díky níž bylo vybráno již 9,7 milionu korun z cílových 10 milionů.
Mezi dalšími záměry jsou například
výstavba atletického oválu u školy
či nová mateřská škola, ale i řada
menších projektů.

Kanalizace a ČOV
Hlásná i Zadní Třebaň dokončily
v roce 2015 projekt výstavby
1. etapy kanalizace, Hlásná
Třebaň k tomu postavila i čistírnu
odpadních vod a Zadní Třebaň
začala budovat vodovod.
„Stavbu kanalizace jsme koncem
srpna dokončili a zahájili zkušební
provoz. Celkově nás přišla na skoro 35 milionů korun. Bez dotace

Čerpací stanice kanalizačního řadu v Zadní Třebani.

Lucie Hochmalová

Černošická hala.

MěÚ Černošice, září 2015

nejsme schopni takto velkou
stavbu realizovat, podařilo se nám
ji získat ze Státního fondu životního
prostředí, dvacet procent ceny
byly náklady obce,“ uvedl starosta
Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka.
Kanalizační řady jsou v obci gravitační a pro docílení dostatečného
spádu byl v některých částech
proveden až šest metrů hluboký
výkop. „V této hloubce je u nás
většinou písek, což způsobovalo
problémy. Skoro polovina výkopů
byla v krajské komunikaci, která
musela být delší na dobu uzavřena
a doprava přesměrována na objížďku. Bohužel vznikly i problémy
s neukázněnými řidiči. Jsme ale
rádi, že se stavbu podařilo dokončit. Při výstavbě jsme objevili hliněné nádoby staré skoro tři tisíce let
a kostru muže asi tisíc let starou,
důkazy, že naše oblast je již dlouho osídlena,“ řekl Konvalinka.
V roce 2016 bude Hlásná Třebaň
připravovat projekty a stavební
povolení k rozšíření kanalizačních
řadů v Třebani i na Rovinech
a pokusí se o získání dotací. Chce
se také zaměřit na opravu komunikací a zlepšit úpravu některých
veřejných prostranství.

Velké projekty
Také v Zadní Třebani je kanalizace
hotová, díky dotaci z OPŽP (85 %)
a dotaci ze SFŽP (5 %) bude obec
hradit pouze 10 procent nákladů,
tedy kolem šesti milionů korun.

Třebaň získala dotaci z MZe
i na výstavbu vodovodu, ten by
měl být dokončen letos v březnu.
V obci proběhla i další stavební
akce – zateplení školy, na kterou
Třebaň také dostala dotaci, stejně
jako na projekt nakládání s odpady, pro něž zakoupila novou
multikáru s nakládacím ramenem
a deset kontejnerů na bioodpady.
„Kromě vodovodu jsou všechny akce proúčtované a hotové.
V listopadu 2015 jsme požádali
na OPŽP o rekonstrukci veřejného
rozhlasu v rámci ochrany před
povodněmi, výsledek se dozvíme
někdy v dubnu. Letos si zatím
nemůžeme dovolit víc, obecní
pokladna bude potřebovat odpočinek,“ sdělila starostka Markéta
Simanová.

Oprava místních
komunikací
V Letech byl loni ukončen projekt
Kvalita a bezpečnost místních
komunikací. Cílem bylo zkvalitnění
dopravní obslužnosti dvou podnikatelských areálů přímo napojených na hlavní komunikaci Pražskou. Projekt řešil zkvalitnění více
než 1 082 metrů silnic, připojuje 10
firem a 23 živnostníků. Celkový rozpočet dělal 17 186 981,80 koruny,
z téměř 70 procent byl financován
z Regionálního operačního programu Střední Čechy a Evropskou
unií z Evropského fondu pro
u
regionální rozvoj.

Opravený polyfunkční dům ve Všenorech.

Lucie Hochmalová
www.idobnet.cz
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Anketa:
Co si myslíte
o stavbách
a rekonstrukcích,
které loni proběhly v našem
regionu?
Milan, 45 let: Stavělo se

tady hodně a skoro všude.
Trochu nám komplikovalo
život, že jsme pár měsíců
nemohli projíždět kolem školy
v Řevnicích, silnice se dělaly
u prvního i druhého stupně.
Ale vypadá to pěkně, snad to
bude brzy hotové.

Petra, 21 let: Já se o to

moc nezajímám… Ale těším
se, až bude postavená nová
hala v Černošicích, teď
musíme jezdit za sportem
do Radotína.

Zbyněk, 52 let: Pro řidiče
byl loňský rok katastrofa!
Jednu dobu se nedalo projet
v Černošicích, když se dělala
kanalizace, tak se zase objížděla Hlásná Třebaň. A teď je
zase zavřená Zadní Třebaň,
navíc i silnice ve Svinařích.
Už aby všechny ty práce
skončily!

Základní škola oprav
Na první pohled je vidět, že řevnická základní
škola prodělala obrovskou změnu. Budovy
1. i 2. stupně a také jídelna jsou nově
opravené, navíc se přistavuje další budova.
A to není v Řevnicích všechno. Co se tam
podařilo, nám řekl starosta Tomáš Smrčka.
Pane starosto, jaké velké
projekty jste loni ve vaší obci
uskutečnili?
Především se nám podařilo kompletně rekonstruovat a významně
rozšířit celý areál základní školy.
Ve všech stávajících budovách
ZŠ byla vyměněna okna a dveře,
došlo k zateplení fasád a střech.
V areálu druhého stupně vyrostla
úplně nová přístavba, jež vytvoří
pro základní školu dlouhodobou
kapacitní rezervu.
Druhým zásadním počinem je rekonstrukce prostoru přednádraží,
který byl dlouhodobým problémem Řevnic. Kromě toho bych
zmínil nový povrch celkem osmi
místních komunikací. V prosinci
jsme zahájili rekonstrukci hasičské
zbrojnice, kde vedle našeho sboru
dobrovolných hasičů sídlí také

profesionální jednotka Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje a odbor prevence. Město
se věnovalo také revitalizaci zeleně
a velmi výrazně jsou nově upravené Havlíčkovy sady.
Kolik peněz tyto projekty stály?
Díky všem investičním akcím se
běžný rozpočet města v letošním
roce zvýšil takřka o 100 milionů
korun.
Z jaké části poskytlo finance
samo město a jakou získalo
dotaci?
Na většinu výše zmíněných
investičních akcí získalo město
finance z různých dotačních
titulů. Zejména chci jmenovat
dotace od Ministerstva financí
ČR (přístavba školy), z Regio-

Martin, 33 let: Jezdím

každý den do práce z Řevnic
do Berouna, takže mě štve
hlavně zavřená Třebaň. Jak
dlouho to ještě bude trvat?
Kdo ví.

Irena, 29 let: Já jsem

nadšená hlavně z toho, že se
rozšířila školka v Dobřichovicích. Snad se tam konečně
dostane naše malá.

Lucie Hochmalová

nálního operačního programu
Střední Čechy (komunikace)
a z Operačního programu Životní
prostředí (zateplení budov, výměny oken a dveří). Část dotací
ještě za minulého vedení radnice.
Spoluúčast obce se u většiny
dotací pohybovala mezi 15
až 30 procenty.
Jak výstavby a opravy probíhaly, řešili jste nějaké problémy?
Musím říci, že naše město ve většině případů získalo ve výběrových
řízeních dobré dodavatele. Samozřejmě menší či větší problémy
se na stavbách tohoto rozsahu
v průběhu jejich realizace řeší
vždy. Díky kvalitnímu řízení, ať už
zaměstnanci našeho úřadu či najatými dozory, se podařilo všechna
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NABÍZÍME:

OBJEDNÁVKY VETERINÁRNÍCH DIET, ODČERVENÍ
A DALŠÍHO VYŘIZUJEME DO 24 HOD.

• Antiparazitika (obojky, spot-ony, spreje, šampóny)
• Ušní a oční kapky
• Výživové doplňky, krmivo, veterinární diety, pamlsky
• Obvazový materiál, teploměry, desinfekce
• Oblečky, pelíšky, hárací kalhotky, vodítka, obojky Otevírací
doba:
• Podestýlka pro kočky, toalety, přepravky
Adresa:
Nipperi – veterinární obchod
MVDr. Barbora Schillová
Náměstí osvoboditelů 69/5, 153 00 Praha - Radotín

DOBNET leden 2016

Po 9 - 19 hod.
Út 9 - 19 hod.
St 9 - 19 hod.
Čt 9 - 19 hod.
Pá 9 - 19 hod.
So 9 - 14 hod.

) +420 731 272 969
8 obchodradotin@seznam.cz

www.ripperi.cz

NOVĚ OTEVŘENO!

inzerce

www.idobnet.cz
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vdu prokoukla

inzerce
AQUACONSULT, spol. s r.o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Nabízíme volné pracovní místo:

ODEČTÁŘ VODOMĚRŮ
Rozsah úvazku:
• hlavní pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti
• vhodné pro fyzicky zdatného důchodce
Náplň práce:
• odečty vodoměrů v obcích okresu Praha-západ a okresu Beroun
Požadujeme:
• samostatnost, odpovědnost, dobrou fyzickou kondici, řidičský
průkaz skupiny B
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 251 642 213, linka 203,
nebo na kovalikova@aquaconsult.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

Lucie Hochmalová

nebo po telefonické domluvě

úskalí staveb odstranit a vše
zvládnout, a chci tak všem, kdo
se na akcích podíleli, poděkovat.
Podařilo se projekty dokončit
loni, nebo se bude pokračovat
i letos?
Vše, s výjimkou hasičské zbrojnice, se podařilo dokončit ještě
v roce 2015. Termíny byly opravdu
našponované. Většina získaných
dotačních titulů musela být investována v roce 2015.
Co dalšího chystáte v novém
roce 2016?
Zaměříme se především na projekční činnost a strategické plánování a přípravu k novému programovacímu období IROP. Prioritou
pro rok 2016 bude dokončení

celého prostoru přednádraží
a také městské komunikace. Dále
budeme ve spolupráci s okolními
obcemi projekčně připravovat významné rozšíření kapacity čistírny
odpadních vod. Rádi bychom také
vytěžili maximum ze studií, které
vzešly z architektonické soutěže
na úpravu náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad o cenu Petra Parléře.
S občany chceme vést na téma
náměstí veřejné debaty. Musíme
si všichni především ujasnit, co
od tohoto prostoru očekáváme.
Letos nás čeká významné výročí
100 let od vzniku Lesního divadla
a rádi bychom přispěli při takto
významném výročí k modernizaci
jeho zázemí.
Téma připravila:
Lucie Hochmalová

777 659 546

www.drevo-dolezal.cz

STUDNAŘSTVÍ
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

inzerce

www.idobnet.cz
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Olga Kepková: Rope skippingu
buď propadnete, nebo
ho vůbec nepochopíte
MEDAILONEK
Mgr. Olga Kepková

poohlédla nejprve v Německu,
spadla mi brada. Viděla jsem, že
ČR má před sebou neuvěřitelně
dlouhou a trnitou cestu. Na druhou stranu je to pět let zpátky
a od té doby jsme urazili velký
kus. Učíme se také od maďarské
evropské špičky, která drží světové rekordy. Jsou několikanásobnými mistry světa. Ovšem celosvětový tón udávají Američané. I mezi
nimi už teď máme své blízké,
čas od času nás navštíví a svými
výsledky uvádí do ropeskippingové reality. Každý výlet do zahraničí
nás posune o jeden krok vpřed.

Ropeskippingový oddíl Rebels O.K. letos přivezl
z mistrovství světa v Paříži čtyři zlaté, šest
stříbrných a devět bronzových medailí. Trenérka
týmu je občanským povoláním fyzioterapeutka.
Kromě letitých zkušeností je nadšená
sportovkyně. S obrovskou životní pokorou.
Jak jste se dostala k rope
skippingu, závodnímu skákání
přes švihadlo?
Na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy jsem náhodou
zhlédla zápočtovou pódiovou
skladbu z gymnastiky. Asi sedm
kluků řádilo na pódiu se švihadly,
skákali jednoduché triky. Všichni v hledišti se popadali smíchy
za břicho, ale mě jejich holý výstup
očaroval. Pak už se jen nabalovala
jedna náhoda za druhou. Při kondičních trénincích kickboxu jsme
skákali přes švihadlo, na kurzech
juniorského aerobiku jsme s děvčaty začaly také skákat. Vyjely jsme
na první soutěž a bylo rozhodnuto.

skákal takzvanou školku se švihadlem či gumu. Ale jako sport je
rope skipping u nás poměrně mladý. Začala ho šířit ČRSA (Česká
ropeskippingová asociace), která
v roce 2010 uspořádala první
ropeskippingovou soutěž v ČR.
Skokanů začalo přibývat.
Mluvíte o zkušenostech ze
zahraničí, jaké jsou?
Opravdu zásadní. Když jsem se

Jak se vám pracuje v místních
podmínkách?
Podmínky jsou takové, jaké si je
udělám. S pomocí věrných maminek občas dětem uspořádáme
klubové závody, protože ty republikové nemají žádnou úroveň. V ČR
je asi šest výborných týmů, které
dlouho tápaly ve tmě jako my. Teď
začínají vyjíždět do zahraničí, sbírají
zkušenosti po celé Evropě.
Čím vás rope skipping zaujal?
A jaké schopnosti musí mít
sportovci, kteří se mu věnují?
Rope skippingu buď propadnete,
nebo ho vůbec nepochopíte.
V mých očích je to komplexní
sport, který v sobě ukrývá rychlost, vytrvalost, gymnastické dovednosti, pokoru a týmovost. Děti
se musí nejprve naučit překonat
samy sebe. Jít za metu vlastního
prahu bolesti. Pak už je vyhrá-

Kde jste se této disciplíně učila?
Po zmiňovaných trénincích kickboxu jsem snad celé jedno léto
proskákala na chodníku. Zkoušela
jsem všechno možné. Dalším krokem byly ropeskippingové kurzy.
A učení od mých kolegů v zahraničí, což trvá již několik let.
Jde o mladý sport?
Jakou tradici má u nás?
Asi každý z nás někdy v mládí
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Šárka Plazzerová
Spokojená po výkonu jedné ze svých závodnic na mistrovství světa 2015.

Vystudovala fyzioterapii
a rehabilitační inženýrství
na FTVS, za sebou má také
pestré vzdělání z různých
sportovních disciplín.

Pracovala s tělesně
a mentálně postiženými
dětmi a přes šest let vedla
rehabilitační oddělení v Interní
nemocnici Vršovice.
Občanským povoláním je
fyzioterapeutka a od roku
2007 trénuje juniorský
ropeskippingový tým Rebels
O.K. Více informací na
rebels.ok.cz
no. Je to jako běh. Vyběhnete
a po velmi krátké době nemůžete.
Tak zastavíte. Se švihadlem je to
stejné. Skáčete, nemůžete, a tak
přestanete. To je první věc, kterou
musíte odstranit. Podstatná je
správná technika. Pak už je to
snadné. Když začnete pociťovat,
že chcete něco víc, vymýšlíte
nové triky, tvoříte malé choreografie, zařazujete gymnastické prvky,
zkoušíte různé druhy švihadel.
A je vám dobře s kamarády, kteří
to cítí podobně.
Co vás na rope skippingu
baví nejvíc?
Energie, dynamika, náboj. Je to
rytmický, motoricky komplexní,
rychlostní, vytrvalostní a týmový
sport, na který se dobře dívá.
A mimo to mě na něm těší radost
z pohybu, zábava, adrenalin a určitě také prima parta.
Jak pracujete se svými svěřenci? Máte nějakou speciální
metodu tréninku?
Mám liberálně direktivní přístup.
Holky musí mít možnost se vyjádřit, ale zároveň respektovat pohled
trenéra. Za tím si stojím. Musí se
aktivně podílet na tréninku, ne jen
vykonávat příkazy.
Mám zhruba čtyři výkonnostní a věkové skupiny. Nejmladší skupinou
je přípravka, kde jsou děti v tzv.
zlatém věku hry. Navazují první
sociální kontakty, učí se správné
technice, rozvíjejí obratnost a všestrannost. Další jsou mladší školní
děti. Ty mají pohybový nadbytek,
nejlépe rozvíjejí obratnost a motorickou koordinaci. Nároky na ně se
stupňují, protože do 10 let prudce
stoupá rozumový vývoj. Ale také
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je potřeba víc motivace, protože
v tomto věku mají slabou vůli. A pak
mám děti, které mají větší potenciál,
obrovskou podporu rodičů, jsou
šikovné a ochotné pracovat trochu
víc. S nimi mohu skotačit na vyšší
úrovni. Poslední kapitolou jsou
ženy. Tady je jediná metoda: chválit,
chválit, strašit a chválit!

víc nevejde, takže beru jen děti
do přípravky. A kritéria? Děti musí
chtít sportovat, musí je to bavit
a měly by mít podporu rodičů.
Výška ani váha nerozhodují. A tak
do dvou měsíců se ukáže, zda to
zajiskří. (smích)
Vypadá to, že sport patří mezi
vaše životní priority. Jaký další
vás baví?
Sport mi dělá moc dobře. Když
nesportuji, bolí mě záda a mám
špatnou náladu. Miluji běžky,
kolo chůzi a aerobik. Běžky jsou
dokonalý vynález, kolo je výborný
dopravní prostředek, nohy jsou jistota a pohyb s hudbou mě nabíjí.

Co stojí za vašimi skvělými
výsledky?
Asi trpělivost a dlouhodobá
koncepce. A touha učit se novým
věcem. Dívám se kolem sebe
a učím se od jiných, zkušenějších.
Zajímavosti si ukládám do hlavy
i z jiných sportů. A když se k tomu
přidají prima děti a důvěra jejich
rodičů, jde to samo.
Vytyčila jste si nějaké mety pro
další období?
Uhájit své místo na slunci je
opravdu dřina. V létě bych ráda
odcestovala s týmem asi 18 dívek
na MS 2016 do Bragy, což je malé
městečko blízko Porta v Portugalsku. Chceme tam obhájit alespoň
nějaký titul z loňského mistrovství
světa v Paříži. Nejvíc se ale těším
na naše týmové letní soustředění.
Tam jezdí všechny „moje děti“.
Mám je pod jednou střechou a vidím, jaký kus cesty jsme zase ušli.

Závody Maďarsko 2015, Rebels O.K.

Co byste ráda zlepšila?
Přála bych si zlepšit zázemí pro
trénování a získat větší podporu.
Trénuji několik desítek úžasných
dětí. Peníze vládnou světem, je to
tak a nezměním to. Celkově bude
potřeba stmelit všechny týmy
z ČR dohromady. Už přes rok se
o to snažíme, není to však vůbec

Šárka Plazzerová

jednoduché, protože každý tým si
šlape svou cestičkou.
Nabíráte nové členy? Podle
jakých kritérií?
Ano, dětí, které chtějí sportovat,
není nikdy dost. Ale trochu jsem
musela omezit počet. Máme
malou tělocvičnu a už se nás tam

Co byste Rebels O.K. popřála
do budoucna?
Aby se základna našich dětí
rozrostla a náš region umožnil veselejší podmínky k trénování. Děti
mají smysl a být s nimi je radost.
Bylo by skvělé, kdyby sport děti
provázel celý život. Ať už na trenérské nebo rekreační úrovni.
Jakou životní filozofii vyznáváte?
Vážit si všech darů, o které jsem
se nezasloužila, a dobře s nimi nakládat. Protože co mi bylo dáno,
může být ve vteřině pryč.
! Lucie Hochmalová

inzerce

Nabízíme dodání, opravy a montáže
veškeré stínící techniky, jako jsou markýzy, venkovní
i vnitřní žaluzie, sítě proti hmyzu, plisé, vnitřní
a venkovní rolety. Nově nabízíme také garnýže.
Dodání a montáž do týdne,
garance 8 let, bezplatné zaměření.
V případě dotazů se na nás obraťte na čísle

737 866 668
WWW.STRMAT.CZ

ČESKÁ VÝROBA

www.idobnet.cz
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Masopust je tady!
Archiv souboru

Můj medvěd Flóra
Divadlo Kejklíř představí dětem svůj
pořad Můj medvěd Flóra. Přijďte
se podívat 24. ledna v 15 hodin
do sálu Dr. Fürsta v Dobřichovicích
a uvidíte, co všechno se dá zažít
s plyšovým medvídkem. Představení rozvíjí způsob prvotního
poznávání světa dětskýma očima
a učí pozitivním vztahům při hře
s nalezeným plyšovým medvídkem, který se dostává do různých
(red)
situací, jež musí řešit.

Dětský karneval
Club Kino pořádá v neděli 24. ledna
dětský maškarní ples. To, že je zima
plesovým obdobím pro dospělé, je
jasné. Proto je i letos připraven ples
pro děti, a to formou karnevalu. Odpoledne plné her a soutěží pro vaše
ratolesti začíná v 15 hodin. Masky
a převleky nejsou žánrově omezené
a každé dítě bude mít možnost svůj
kostým představit. Samozřejmě
dojde i na vyhlášení nejhezčích
a nejzajímavějších masek. Odpoledne zpestří zábavné hry a soutěže,
kterými provede (a také zahraje)
DJ Králík.
(red)

Norsko-český jazz
v Černošicích
Město Černošice zve na koncert
norsko-české kapely NOCZ
Quartet, který se uskuteční
19. ledna od 20 hodin v černošickém Club Kině.
Norsko-česká free jazzová formace
funguje pět let. Osobitý charakter
její hudby udává interpretace skladeb norského trumpetisty Didrika
Ingvaldsena. Hudebníci kombinují
současné trendy v experimentálním
jazzu s klasickými free jazzovými
postupy a tradičním obsazením
kapely ve složení trubka, saxofon,
kontrabas a bicí. Typická je velmi
energická hra s výraznými dynamickými zlomy, kombinace prokomponovaných pasáží s volnými
plochami, výrazná melodika, významná práce s rytmem v kompoziční práci i kolektivní improvizace.
Projekt NOCZ vystupoval například
na festivalu Mai Jazz Stavanger,
Jazzinec v Trutnově, United Islands
v Praze, Are You Free v Dunajské
Stredě nebo natáčel pro Český
(pb)
rozhlas.
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Kde a kdy se
letos konají další
masopusty?

 Hlásná Třebaň, 16. ledna
 Halouny, 16. ledna
 Lety, 23. ledna
 Svinaře, 30. ledna
 Srbsko, 13. února
 Všeradice, 20. února

Program Poberounského masopustu, který patří mezi největší
akce svého druhu v celém Středočeském kraji, začne stylovým
staročeským jarmarkem, kde
budou kromě výrobků řemeslníků
k dostání preclíky, perníky, koláče,
pečené maso, víno či medovina.

Počínaje 10. hodinou se na improvizovaném jevišti v podobě valníku
postupně představí Staropražská
kapela Třehusk, dětská lidová
muzika Notičky, Holky v rozpuku
i řevničtí ochotníci s tradiční masopustní fraškou.
Nakonec bude symbolicky pochován Masopust a porota ocení
nejoriginálnější masopustní převleky. K účasti jsou zváni všichni –
místní i přespolní. Poté se průvod
maškar vydá v čele s kapelou
a kvartetem „hlavních“ postav

obcí. Bezprostředně po skončení
průvodu, tedy přibližně od 18:00
do 18:30, proběhne neformální
sousedské posezení s kapelou
Třehusk ve Společenském domě.
Masopustní oslavy uzavře v neděli
7. února od 14 hodin ve Společenském domě v Zadní Třebani
dětský karneval. Pro děti budou
připraveny hry, soutěže, volba nejhezčí masky i kolo štěstí. Vystoupí
liteňské mažoretky, kejklíř Petr
Theimer a zahraje staropražská
(mf)
kapela Třehusk.

Pátý obecní ples
Pátý obecní ples obce Mořina se koná 30. ledna od
19 hodin ve Společenském
domě v Zadní Třebni. Vstupné je 150 Kč, hraje skupina
(lh)
INDEX.
Petra Stehlíková

Medvěd Flóra.

V roce 1990 se
v Zadní Třebani
u Berouna konala
první novodobá
oslava masopustu.
Letošní zadotřebaňský
fašank tedy bude
už sedmadvacátý.
Velkolepý rej maškar
vypukne jako vždy
poslední masopustní
sobotu, jež tentokrát
připadá na 6. února.

Lidé si u Rybofky přáli hezké svátky
Tradiční Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby mohli slyšet všichni,
kdo se na Štědrý den vypravili
do Řevnic. Na náměstí Jiřího z Poděbrad zazněla Rybofka v podání
místních i okolních zpěváků (vč. Ondřeje Hejmy na titulní straně), jako
vždy ve 13 hodin a pod taktovkou

dirigenta Lukáše Prchala. A bylo to
opět milé a příjemné setkání. Hudba
zněla, lidé si přáli pěkné Vánoce
a zahřívali se svařeným vínem či
čajem. Je pěkné, že někteří lidé
obětují svůj volný čas, aby udělali
radost druhým. Snad bude tato
oblíbená tradice pokračovat. (lh)

Architektonická
setkání
Město Dobřichovice pořádá
přednášku nazvanou Architektonická setkání s A. Šarounovou, která se koná 17. ledna
od 17 hodin v sále Dr. Fürsta
v Dobřichovicích. Návštěvníky
čeká povídání o stavitelích
pyramid, o Babylonu a starém
Řecku a dozvědí se například i o vyměřování terénu,
provazci a napínači lan, metodě kruhu a čtverce, tesání
do kamene nebo o klenebních
(red)
obloucích.

DOBNETPRÁVNÍ PORADNA

Lidský život či zdraví jsou vždy na prvním místě
Původně jsem myslela, že se budu zabývat otázkou
volného pobíhání psů a jejich hrozbou – myslivci, ale
reakce čtenářů, dokonce jednoho konkrétního, mě
přesvědčily o tom, že je na místě, abych zdůraznila
jednu již posledně uvedenou zásadu v jiném kontextu:
Není okolnost, kdy by lidský život nebo zdraví neměly
přednost před majetkovou hodnotou, ať je jakákoli.
Jeden můj známý, říkejme mu
třeba František, za pár dní nastoupí
do vězení, pro vlastní hloupost a nedostatečně srovnané priority. Udělal
zásadní chybu: v domnění, že chrání
svůj majeteček, ohrozil lidský život.
Jednoho rána si to tak jako spousta
z nás metelil svým fordem po Strakonické do Prahy do práce. U mostu Inteligence kvůli omezení provoz
pořádně zhoustl a auta se pohybovala pouze krokem, mezi nimi se
vesele proháněly motorky. Kolem
Františka prosvištěl skútr a štrejchl
mu o již tak životem pohmožděný
zadní nárazník. Skútr, respektive
jeho řidič nezastavil, bůh ví, zda si
toho vůbec všiml. Nevím, zda tato
skutečnost nebo hrůza z následků
(výměna nárazníku něco stojí, lak
také, já to chápu) přiměly Františka,
aby skútr předjel a zastavil před
ním. Myšlenka zdánlivě dobrá,
zajistil pachatele, který ujel od ne-

hody, provedení maximálně špatné,
zabrzdil auto tak, že milý řidič již
skútr neubrzdil a přeletěl celé Františkovo auto. Otisk řídítek skútru je
v zadních dveřích fordu stále patrný.
Pána odvezli sanitkou s nejméně
jednou frakturou, v nemocnici si poležel dva měsíce a z chvályhodného
skutku zastavení pachatele se stal
skutek trestný, a to těžké ublížení
na zdraví, nejnižší hranice trestní
sazby – tři roky výkonu trestu odnětí
svobody nepodmíněně.
Už slyším vaši reakci: Vždyť bránil
svoje auto. Kolik by stála oprava toho
škrábance? Dlužno dodat, že jsme
na fordu dodatečně neobjevili žádný
šrám, o němž bychom s přesvědčením mohli říci, že jej způsobil
skútr a jeho řidič. Ale i kdyby to byla
výměna celého dílu a ještě něco navíc,
dostali bychom se maximálně k desítce tisíc korun. Jenže zraněný má
několikanásobnou zlomeninu bérce,

vykloubené rameno a celý seznam
pohmožděnin a oděrek. František tak
svou hloupostí způsobil škodu, která
mnohokrát překročila tu, která mu
byla způsobena, a to tím, že v dané
situaci použil neadekvátní prostředek.
Auto je totiž také zbraň, způsobilá velmi výrazně ublížit měkké lidské tkáni.
Další námitka: Nemohl to vědět. Ale
mohl a měl to předvídat, a pokud
to již udělal, je smutné, že nad
následky svého jednání nepřemýšlel.
Každý řidič by měl vědět, jak dlouhá
je brzdná dráha vozidla a co se
může stát, když někoho takzvaně
vybrzdí. V tomto případě nešlo o nic
jiného. Kdyby zastavil dostatečně
daleko tak, aby stihl zastavit i řidič
skútru, poškozeným by nebyl řidič
skútru, ale František a dotyčnému
by hrozila pokuta za ujetí od dopravní nehody a samozřejmě by musel
vzniklou škodu uhradit. František
si mohl rovněž zaznamenat číslo
skútru a nahlásit jej Policii ČR, která
by řidiče sama vyhledala. Rozhodně
se mohl a měl zachovat jinak –
v daném okamžiku si měl uvědomit,
co může svým jednáním způsobit.
Právníci tomu říkají preventivní povinnost – každý má povinnost počínat
si tak, aby předcházel škodám. Je
jedno, že tuto povinnost porušil dru-

hý účastník nehody, podstatné je, že
škodu nelze odstranit způsobením
škody jiné, v daném případě nepoměrně větší. Pokud to totiž uděláme,
zejména v situaci, kdy již další škoda
na našem majetku nehrozí (nehrozí
její zvětšení), jsme sami odpovědni
za následek, který způsobíme.
V některých případech pak má naše
jednání i trestněprávní relevanci,
počínat si tak, že někomu jinému
způsobíme újmu, zákon zapovídá
a takové jednání trestá.
Je mi jasné, že i nyní mi celá řada lidí
řekne, že František jednal správně.
Já vím, že tomu tak není, a opakuji
to, co jsem uváděla již minule. Reakce na jakékoli jednání, na jakoukoli skutečnost musí být adekvátní,
pokud odvracíme sami jednání
druhého, které je trestné, pak obrana nesmí být zjevně nepřiměřená
způsobu vedeného útoku a není
na místě ani tam, kde již útok nebo
vznik další škody nehrozí. Taková
úvaha na místě je těžká a nesmí být
ovládána emocemi. Proto vám z celého srdce přeji, abyste nikdy nic takového řešit nemuseli a v roce 2016
měli na silnicích i mimo ně štěstí
a zažívali pouze situace pozitivní.
Mgr. Petra Vrábliková, advokát
www.vrablikova.cz

inzerce

Baby Club OTTOMÁNEK s. r. o., Černošice

daně a účetnictví

Tel.: 603 495 368, 603 745 576
E-mail: babyclubottomanek.cz

n Účetnictví a daňová evidence
n Mzdové účetnictví
a personální služby
n Daňové služby a poradenství
n Auditorské služby
n Likvidace společností
n Účetnictví slovenských společností

Od února 2016 otevíráme

LUKKARO s.r.o. – účetnictví

Hana Kůželová
Palackého 439, 252 29 Dobřichovice
Mobil: 739 039 551, tel.: +420 240 200 570
e-mail: ucto@lukkaro.cz

WELLNESS
v Dobřichovicích, ul. Anežky České

Plavecké kurzy pro děti od 6 měsíců do 12 let
Individuální i skupinové lekce plavání pro dospělé
Volné hodiny plavání pro veřejnost • Víkendové akce
Teplota vody 31°C • Ceny od 290 Kč/lekce
bazén 12 x 5,5 m • vířivka • sauna • masáže

SKVĚLÉ MÍSTO PRO VAŠE TĚLO I DUŠI!

www.ottomanek.cz
www.idobnet.cz

13

DOBNETINZERCE

Od novoročního předsevzetí
ke znalosti jazyka
Co podniknout pro to, aby předsevzetí nezůstala jen zbožným
přáním? Přísloví „Kolik řečí znáš,
tolikrát jsi člověkem“ Vám může být
inspirací a pak už chybí třeba jen
krůček k tomu, vrhnout se do výuky
jazyka nebo se konečně posunout
od věčného začátečníka dál. Jazyková škola Channel Crossings Vám
poradí, jak si udržet motivaci.

Vyberte si jazyk
Ze všeho nejdříve se zamyslete,
jaký jazyk byste si chtěli osvojit.
Při výběru zvažte, kolik máte
času, a berte v potaz, že každé
studium vyžaduje i domácí přípravu
na hodiny. Jednodušší angličtina

nebo ruština není ve srovnání třeba
s francouzštinou tak časově náročná. „Nejvíce času vyžadují exotické
jazyky typu japonština, čínština
nebo arabština,“ upozorňuje Vítězslav Bican z Channel Crossings.

Vyberte si správnou
školu a kurz
Zapište se nejlépe do dobře dostupné jazykovky, protože komplikované dojíždění by se v budoucnu
mohlo stát překážkou v pokračování
studia. Výhodou kurzu ve škole je

přítomnost dalších
studentů, kteří Vás
budou motivovat
a umožní Vám konverzovat ve skupině. Co
ale dělat, když jste vytížení, nesedí
Vám časy kurzů či se zatím stydíte
mluvit před více lidmi? Vyberte si
individuální výuku na míru, která
může proběhnout v pohodlí vašeho
domova či na jiném místě. Individuální výuka se Vám zcela přizpůsobí
a často vede k rychlejším výsledkům. Škola Channel Crossings zřídila fórum „Najdi si parťáka“ (www.
chc.cz/partak), kde můžete hledat
spolustudenty do kurzů na míru.
Cenu za lekci si pak rovnoměrně
rozdělíte podle počtu účastníků.

Zaplaťte předem
a odměňte se
Máte strach, že Vám motivace nevydrží ani do jara? Zaplaťte si kurz
na delší období, třeba i na celý rok.
Když budete mít hodiny zaplaceny

předem, bude
Vám líto je rušit
a vymlouvat se.
Dobré je se i náležitě odměnit.

NÁŠ TIP:

Přehoupli jsme se do nového roku
s očekáváním, co hezkého přinese, a někteří
z nás i se seznamem předsevzetí. Chceme
být lepšími, shodit povánoční kila, naučit se
konečně tu angličtinu...

Nečekejte na zítřek,
na odpoledne ani na dobu, kdy
budete mít více času, jinak nový
začátek zmizí v nenávratnu!
Přihlaste se na
www.chc.cz/rozvrh dřív, než
Vaše místo obsadí někdo jiný.
Začínáme v týdnu od 8. února!

Novinkou jsou kurzy 2v1, které
spojují výuku angličtiny nebo
němčiny a odborného předmětu.
Už jste se někdy učili třeba biologii
nebo matematiku v angličtině?
Veškeré info na www.chc.cz/clil.

Den
otevřených
dveří 016
.2

29. 1

Buďte mezi prvními návštěvníky moderního
sportovního a zábavního centra, chceme vám ukázat,
co vše pro vás chystáme. Přijďte s dětmi a my vás
přesvědčíme, že Jojo Gym bude nejlepší!
Přes prázdniny přece nebudete sedět doma.
Připravujeme pro vás:
• Gymnastickou halu s dopadovou jámou
• Baletní sál pro různé druhy cvičení
• Horolezeckou stěnu
• Pohádkovou průlezku
• Balónkové brouzdaliště pro nejmenší
• Kavárnu

www.jojogym.cz
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program
9:00 – 16:00 program pro veřejnost
17:00 slavnostní otevření
Vše si vyzkoušíte, samozřejmě zdarma
a s příjemným překvapením pro každého malého
návštěvníka. Podrobnější program přineseme již
brzy na našich webových stránkách i na facebooku.
Tak se přidejte a sledujte nás.

www.facebook.com/jojogymdobrichovice

DOBNETSPORT

Volejbalisté vstoupili do nového roku
na druhém místě
V uplynulé sezoně se dobřichovickým
volejbalistům opět vedlo skvěle
a po vydařeném prosinci přečkali Vánoce
na druhém místě se ztrátou jednoho bodu
na vedoucí brněnský tým.
Pod vedením zkušeného kapitána
Tomáše Macalíka muži naposledy zvítězili hned ve třech ze čtyř
zápasů. V sobotu 11. prosince
především díky skvělé hře ze středu porazili své velké rivaly z Brna
poměrem 3:1. A hned v neděli
tento výsledek zopakovali proti
týmu Starého Města.

O týden později slavili opět 3:1
nad soupeřem z Chocně. Byl
to vyčerpávající zápas, který
se projevil následující den, kdy
po bojovném výkonu nestačili
na Hradec Králové a podlehli
mu 1:3.
Dobřichovický volejbal se rok
od roku zlepšuje a je čím dál tím

Archiv týmu

populárnější. Od roku 1998, kdy
elitní mužský tým zvládl postoupit
do 1. ligy, pravidelně jeho mistrovská utkání navštěvuje kolem

300 fanoušků. Dalším pozoruhodným faktem je, že i ve značné
konkurenci se muži vždy udrželi
(dr)
do čtvrtého místa.

Radotínští badmintonisté pomáhají

Zimní běh Litní se koná v půlce ledna

Archiv

Všichni příznivci pohybu jsou zváni
na čtvrtý ročník Zimního běhu Litní
a zámeckým parkem, který se
koná v sobotu 16. ledna.
Oblíbená akce nabízí zážitek celé
rodině. Děti startují v 10 hodin,
hlavní závod začíná ve 12 hodin.
Zařazen je i běh pro handicapované závodníky. Poběží se také závod
pro zdraví a kondici, speciální klání
pro všechny, kteří si chtějí ověřit
svoji zdatnost a spoléhat na štěstí:
o vítězi totiž rozhodne los.
Přihlásit se můžete na místě, na www.irontime.cz nebo
na e-mailu jastana@volny.cz či
na telefonu 603 194 175. Další informace najdete na facebookových
stránkách pod názvem závodu.(lib)

Mladí hráči badmintonového oddílu Sokol Radotín Meteor Praha
uspořádali sbírku pro Martinu
Havránkovou, mladou brněnskou
hráčku, která se vážně zranila při
automobilové nehodě před dvěma
roky a nyní absolvuje náročnou
rehabilitaci.
Děti, rodiče a trenéři z radotínské
i vinořské části oddílu mezi sebou
vybrali téměř 10 tisíc korun, které
zaslali na konto „Martinka“. Peníze

se použijí na nákup zdravotnických
pomůcek a Martině pomohou
v návratu do normálního života.
„Na světě není vše jen veselé, dějí
se i věci smutné. Velmi mne potěšilo, že děti samy přišly a daly ze svého a ptaly se, co se Martince stalo
a na co její rodiče shánějí finanční
podporu,“ uvedla trenérka Halka
Bitmanová a dodala: „Mnohokrát
děkuji všem, kterým není lhostejný
(red)
osud lidí okolo nich.“

SK Černošice drží lajnu vítězství
Černošičtí hokejisté v aktuální sezoně zaváhali pouze třikrát, jednou
s Mělníkem a dvakrát s Vlašimí.
Právě s ní prohráli naposledy
loni v říjnu, od té doby nenašli
přemožitele.
Díky úspěšnému listopadu a prosinci, kdy zvládli porazit všechny
své soupeře, zaznamenali obdivuhodnou šňůru sedmi zápasů bez
porážky. Výsledku pomohla výborná forma útočníka Dominika Šalamouna a obránce Ondřeje Staňka,
kteří během 15 zápasů dohromady
nasbírali 41 kanadských bodů.
Díky této bilanci Černošičtí vedou

tabulku krajské ligy mužů Středočeského kraje s náskokem šesti
bodů na druhý tým Slavoj Velké
Popovice. Především zásluhou
skvěle chytajícího gólmana
Martina Frolíka a obětavého
výkonu obránců dokázali 15.
prosince podruhé v sezoně porazit
Králův Dvůr 3:2 po samostatných
nájezdech a 12. prosince oplatit
porážku Mělníku, který zdolali také
3:2 po nájezdech.
V posledním zápase roku 2015
přehráli pátý tým tabulky Příbram 4:3
a do nového roku vstoupili s pohodlným náskokem na čele tabulky. (dr)

Bowlingové turnaje pro všechny
Pokud si přejete změřit síly při bowlingu, můžete se zúčastnit turnaje Devítka ve všenorském Olympia Bowling. Ve středu 16. ledna
tam proběhne páté kolo 4členných týmů. Startovné činí 300 korun
za tým. Svůj soutěžní um zde mohou v neděli 24. ledna ukázat
i děti v turnaji určeném právě jim. Soutěžit budou podle věkových
kategorií. Medaili a sladkou odměnu získají všechny. Registrace je
nutná předem, a to telefonicky nebo osobně, nejpozději ve 12:30
téhož dne. Začíná se ve 13 hodin, startovné je 50 korun za dítě.
(lib)
Více na www.olympiabowling.cz.

Archiv týmu
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

Důležité informace

• 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.

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.

Kvalitní servis

perfektní předprodejní
příprava kol

KOLA
A
N
Y
V
SLE
RVIS
I NA SE
•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
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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.

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

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. 2. 2016
info@skolakairos.cz

DOBNETTIP

Po stopách
rytíře Fabiána
Brdy nepatří mezi nejvyšší české hory, to ale
vůbec neznamená, že nejsou krásné. Naopak,
ukrývají mnoho zajímavých míst. Na jedno
z nich vás teď v našem zpravodaji pozveme.
Je spojeno s brdským ochráncem Fabiánem.
Tak jako nejvyšším českým
horám vládne Krakonoš,
Brdy mají svého panovníka
Fabiána. O jeho zahrádce
na hoře Plešivec jsme
už psali, ale víte, že má
v horách i své lože?
Toto tajemné místo leží
nedaleko Velké Baby,
asi tři kilometry od obce
Běštín u Hostomic.
A říká se o něm, že
inspirovalo Karla Jaromíra Erbena k napsání
básně Záhořovo lože.
Zda je to pravda, těžko
říct, ale Fabiánovo lože
určitě existuje. Pojďte
se tam podívat!

Zakletý rytíř
Jak praví pověst,
Fabián je dobrý brdský duch a vládce,
který za svého života
neměl moc štěstí.
Možná to byl loupeživý rytíř, snad jen
rytíř Jan z Babí hory,
kdo ví. Každopádně
měl podle pověsti
na Velké Babě hrad
a pěknou mladou
manželku. Jenže
štěstěna mu dlouho

nepřála, v kraji se
objevila čarodějnice,
jeho bývalá milenka,
která se mu rozhodla
pomstít, protože ji
opustil a dovolil si
najít jinou… A jedné
noci, když vládly temné
a bouřlivé síly, čarodějnice zničila hrad,
zabila Fabiánovu ženu
a Fabiána proklela.
Ten od té doby bloudí
po horách jako lesní
duch. Protože měl ale
za života dobré srdce,
je duchem dobrým
a pomáhá lidem. Občas
ho prý v Brdech můžete
potkat jako myslivce, ale
jen výjimečně, protože
většinou se lidem vyhýbá.
Často pečuje o svou
bylinkovou zahrádku
na Plešivci, o níž jsme
psali před rokem, někdy
pak potahuje ze své dýmky – a tehdy můžete vidět
nad brdskými lesy kouř.

Fabiánovo lože
Ke spánku se Fabián ukládá ve skalách nedaleko
svého bývalého hradu
na Velké Babě. Prozradíme

vám, kudy se k němu dostanete.
Pěkná procházka vede od hájovny v Běštíně u Hostomic. Odtud
dojdete k rozcestí Velká Baba,
což je 2,5 kilometru. Na rozcestí
se dá dojít i z mnoha jiných míst:
z Hostomic, ze Zátoru, ze Lštěně
nebo z Bukové u Příbrami, záleží
na tom, jak dalekou túru zvolíte.
Pokud máte malé děti, můžete
tam dojet autem.
Na rozcestí Velká Baba se vydáte
po modré směrem Brdlavka, hned
po asi 50 metrech musíte odbočit
vlevo, upozorní vás nápis na stro-

mě. Speciální modrá značka v bílém
čtverci vás pak dovede až na místo.
Cestou minete kříž, u něhož kdysi,
než vyrostly všechny stromy okolo,
bývala vyhlídka, a půjdete dál rovně
po cestičce kolem lesíka, až najdete
ceduli se šipkou.
Skála s ložem je hodně zarostlá
smrčím, ale když ji obejdete (nebo
se spíš proderete na její druhou
stranu), uvidíte typický otvor, kde
prý Fabián odpočívá. Nebo lehává
někde jinde? To už necháme
na vaší fantazii.
!

Lucie Hochmalová
www.idobnet.cz
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•

Soutěž o ceny

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěžíme o poukázku na zboží v hodnotě 500 Kč

PRO CHYTRÉ HLAVY
 CIHLA

Jedna cihla váží jeden kilogram a půl cihly k tomu. Kolik kilogramů váží 2 cihly?
Výsledek kvízu z minulého čísla: Stáj: 14 koní, 8 lidí
Tajenka z minulého čísla: Nejlepší koníček pro dva
Vylosovaní luštitelé křížovky se správným řešením kvízu z prosincového čísla jsou:
1. místo (voucher na kurz podle vlastního výběru) – Mirka Benešová, Dobřichovice;
2. místo (voucher na slevu 50 %) – Markéta Baudyšová, Dobřichovice;
3. místo (voucher na slevu 1 000 Kč) – Jáchym Homola, Dobřichovice.
Ceny věnovala: Creativedance.cz – Taneční kurzy.

SOUTĚŽ

O POUKÁZKU NA ZBOŽÍ

Vyluštěnou tajenku i výsledek kvízu zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu
DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 25. 1. 2016.
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Vylosovaný luštitel se správnou tajenkou a správným řešením kvízu obdrží
poukázku na nákup zboží v hodnotě 500 Kč. Cenu věnovala firma
Metronomy CZ s.r.o., Herrmannova 120, Řevnice, www.metronomy.cz.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou poštovní
Připravil Pavel Tichna
adresu. Děkujeme.

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník X, číslo 1/2016, datum vydání 8. ledna 2016 • VYDAVATEL: DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice IČ: 266 30 214, e-mail:
redakce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111, www.dobnet.cz, e-archiv: www.dobnet-zpravodaj.cz • REDAKCE: e-mail: jmeno.prijmeni@dobnet.cz, šéfredaktorka Liběna Nová,
libena.nova@dobnet.cz • INZERCE: inzerce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR
E 17623 • Náklad: 6000 výtisků • Tištěná verze zpravodaje rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení
podepsaných externími dopisovateli • Redakce si vyhrazuje právo upravit dodané texty • Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce
• Nevyžádané rukopisy se nevracejí • Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno
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Trápí Vás vrásky, akné, pigmentové
skvrny, nebo váčky pod očima?
Máme pro Vás řešení.
Dermopeel od firmy Panestetic využívá nejnovějších technologií.

Efekt na pleti
 vysoký lifting  viditelné vybělení  zesvětlení pigmentových skvrn
 exfoliace (umožnění lepšího průniku látek do pleti)
 stimulace mikrocirkulace kombinací výživy a okysličení
 zlepšení buněčného metabolismu
 podpora vstřebávání přebytku extracelulární tekutiny (lymfodrenáž)
 minimalizování otoků, váčků a tmavých kruhů pod očima
 usnadnění odvádění toxinů z pleti pro jasnější a zářivější pleť a další
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

PF’
2016

v roce 2016
Školy Hlásek vám děkují za důvěru, kterou nám
neustále prokazujete. Díky vám v roce 2016
zahájíme již pátý školní rok. Nyní pečujeme
o děti od 15 měsíců do 11 let a rádi bychom
naše služby i nadále rozšiřovali.

• 4. února proběhne zápis do základní
školy pro školní rok 2016/17
• Jesličky od ledna nabízí 4 volná místa
• Zápis do mateřské školy proběhne
na konci dubna
• V létě pro děti opět připravíme letní
příměstský tábor

Přejeme všem pohodu, zdraví a šťastné
vykročení do roku 2016.
Tým Škol HLÁSEK

Školy Hlásek – základní škola
a mateřská škola, s. r. o.
Veronika Vaculovičová
) 777 568 562 * hlasekvedeni@seznam.cz

www.skolyhlasek.cz
www.idobnet.cz
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Připoj se
a jeď!

www.dobnet.cz
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