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V Mokropsech vyráběli 
masopustní masky

Výlet za trabanty 
„světoběžníky“

Sidovský: 
Na úřadě 
jsem 
vystřízlivěl

Školy 
v našem okolí 
prokoukly
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www.bikepuzzle.cz
otevírací doba

po–pá 7-18 hod.   so 8-12 hod.

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
) 284 828 702 , 736 773 276 , 734 382 170
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WWW.KOMINIK-KAMNAR.CZ
Revize, čištění a kontroly komínů dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Prodej a montáž komínových systémů SKORSTEN.CZ
Frézování a vložkování komínů nerezovou vložkou
Výměna starého plynového kotle na klíč za moderní kondenzační kotel
Poptávky a objednávky: cesc@iqteam.cz

Prodej a komplexní dodávka kamen a krbů na dřevo s revizí komínu
Katalog dodavatelů: www.kominy-krby-kamna.cz

721 345 346 | 246 093 633    VOLÁME ZPĚT

ZÁMEČNICKÁ
POHOTOVOST

Lubomír Ryšavý
Otevírání aut, bytů, montáž 

zámků, výroba klíčů dle zámku

602 225 585
777 555 825

rysavy.l@seznam.cz

zámků, výroba klíčů dle zámku

602 225 585
777 555 825

rysavy.l@seznam.cz 777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

...metry, naštípaná polínka nebo
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!

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

PALIVOVÉ
KRBOVÉ
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

DŘEVO

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

ČISTÍRNA
ODĚVŮ
ČISTÍRNA
ODĚVŮ
PŘIJMEME
PRACOVNICI
do provozu v Černošicích

Černošická čistírna, s.r.o.

) 602 538 687
www.cernosickacistirna.cz
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Svatého Václava oslavili pochodem za demokracii

Obce se touto akcí připojily k výzvě spolku 
Milion chvilek pro demokracii, aby ještě před 
30. výročím listopadových událostí podpořily 
myšlenku obrany a zachování demokracie 
v naší zemi. Patrony svátečního dne se stali 
Václav Láska a Václav Pravda.

Hvězdicovitý pochod kolem Berounky skon-
čil v Letech, kde pokračoval kulturním progra-
mem na louce u srubu. Na pódiu promluvili 
například režisér Václav Marhoul, senátor Jiří 
Oberfalzer nebo dramatik David Drábek. 
Odpoledne zpestřily hudbou soubory Tře-

basbor, Canto Carso a Los Fotros a zpěvačka 
Lucie Kukulová. „Je velmi důležité, že se lidé 
scházejí. Vím, že nikoho nepřesvědčíme, ale je 
to jasný vzkaz politikům, že si to nenecháme 
líbit,“ řekl režisér Václav Marhoul.

Reportáž natočil také štáb DOBNET.tv. Na-
jdete ji na našem webu. (vs, lh)

Šest obcí v Poberouní oslavilo svátek svatého Václava pochodem nazvaným Okolo Be-
rounky za demokracii. Společná akce Řevnic, Dobřichovic, Mořinky, Zadní Třebaně, Letů 
a Všenor vyvrcholila kulturním programem u srubu v Letech.

iDOBNET.cz
v rubrice Videa.

Nové občánky přivítají v říjnu v Karlštejně 
a v Letech. Tato akce je stále populární, i když 
radnice nemohou kvůli ochraně osobních úda-
jů novorozence na oslavu samy zvát.

V Karlštejně se vítání občánků uskuteč-
ní v sobotu 19. října v obřadní síni radnice. 
K účasti je zapotřebí přihlášení předem, 
elektronickou přihlášku lze stáhnout na webu 
Mestystkarstejn.cz v záložce Úřad/matri-

ka. Úřad městyse Karlštejna pořádá vítání 
občánků dvakrát ročně, zpravidla v dubnu 
a v říjnu. Slavnost trvá zhruba 40 minut a její 
součástí je i vystoupení dětí z mateřské školy, 
zápis do pamětní knihy a předání dárku pro 
miminko.

Ve stejný den přivítá nové občánky i starost-
ka Letů v sále U Kafků. Akce začíná v 9:30 
hodin.

Přivítají občánky

Jednání o podobě rekonstrukce železniční trati 
Praha–Beroun pokračují. Zatímco na prvním 
úseku z Prahy do Radotína už se rozjíždě-
jí stavební práce, o podobě dalších částí 
trati stále není jasno. Součástí předložených 
plánů byl také kontroverzní návrh na zbourání 
budovy vlakové zastávky ve Všenorech. Petici 
za zachování a obnovu historických nádraž-
ních budov podpořilo během léta téměř 800 
občanů Všenor, tedy 60 procent dospělých 
obyvatel obce.

„Lidé, kteří petici podporují, nejsou a priori 
proti rekonstrukci trati. Naopak. Celý region 
na ni už dlouho čeká. Jde jen o způsob prove-
dení. Ten musí být v souladu s potřebami míst-
ních občanů, protože s tratí se do budoucna 
počítá zejména pro příměstskou dopravu,” říká 
Jakub Špetlák z iniciativy Zastávky Černošice, 
Všenory, Srbsko.

Iniciativa ve spolupráci s doc. Karlem 
Hájkem, odborníkem na železniční stavitelství 

z pražského ČVUT, předložila vlastní archi-
tektonickou studii všenorské zastávky včetně 
blízkého okolí. „Ta počítá se zachováním 
a s rekonstrukcí současných budov včetně 
dřevěného přístřešku, s vybudováním výtahů 
a parkovacích stání P+R podél nástupiště 
ve směru na Prahu a se zklidněním dopravy 
před zastávkou,“ dodává za iniciativu Marek 
Kotásek.

Všenory dále bojují o železniční zastávku

 Petra Stehlíková

 ICP

Startuje optimalizace trati 
na Beroun
Optimalizací železničního úseku mezi pražským 
Smíchovem a Černošicemi fakticky začne 
přestavba důležité příměstské trati z hlavního 
města do Berouna.

Rekonstrukce se týká téměř devítikilometrové-
ho úseku ležícího z velké části na území hlavního 
města. Součástí projektu je i přestavba stanice 
Praha-Radotín, kde přibudou výtahy. Zcela nová 
nástupiště získá zastávka Praha-Velká Chuchle, 
jež se přesune blíž k obytné zástavbě. V rámci 
projektu se optimalizují provozní parametry 
na současně požadovanou úroveň. Dojde tak 
ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy 
a zajištění spolehlivosti provozu i ke zvýšení 
rychlosti na 100 až 130 km/h pro běžné vlaky 
a na 120 až 140 km/h pro naklápěcí soupravy.

Celý úsek bude mít po skončení prací nové 
trakční vedení. Letos jsou naplánovány příprav-
né práce na zabezpečovacím zařízení. Vlastní 
stavební práce začnou v roce 2020.
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Středisko výchovné péče v Do-
břichovicích pořádalo na počátku 
září den otevřených dveří. Jejich 
bezplatné ambulantní služby 
v oblasti psychologického a spe-
ciálně pedagogického poradenství 
dětem a rodinám přijel podpořit 
také zpěvák Tomáš Klus s manžel-
kou Tamarou. Ve velmi neformální 
a pohodové atmosféře si návštěv-
níci spolu se známou dvojicí zazpí-

vali, vytvořili obraz ze skleněné drti 
či dárkovou krabičku, protáhli se 
při lukostřelbě a dalších sportov-
ních aktivitách.

Tomáš Klus navíc zdůraznil, že 
podpora při výchově dětí či kon-
zultace některých jejich projevů se 
někdy může hodit mnohým z nás 
a jak je užitečné přijít včas, a ne 
až když hoří. Další informace jsou 
na webu Svpd.cz. 

Klusovi zavítali 
do Dobřichovic
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V sobotu 21. září se v mokropeské kapličce ko-
nalo Mokropeské maskobraní. Akci s cílem po-
odhalit, co se skrývá pod pojmem masopustní 
maska, pořádal místní masopustní spolek.

Šlo o premiérový ročník, a tak se organizá-
toři obávali, zda vůbec někdo dorazí. Brány 
kapličky otevřeli už před desátou hodinou 
dopoledne. Zprvu kolem projížděli jen cyklisté, 
prošlo pár venčených psů se svými pány, 
až první mladá návštěvnice přivedla za ruku 
svoji babičku – a tréma byla pryč. Maskobraní 
koncipovali především jako výtvarnou dílnu pro 

děti, ale tvoření bavilo i dospělé. A protože pa-
novalo hezké počasí, přítomní pracovali s tem-
perovými barvami, lepidlem, tavnými pistolemi 
a dalším výtvarným vybavením venku.

Doprovodná výstava fotografií masopust-
ních masek z mokropeského, všenorského, 
roztockého a halounského masopustu uvnitř 
kapličky byla vítanou inspirací. Atmosféru 
doladila dvojice mladých a nadějných muzi-
kantů z nedaleké Prahy. První ročník se vydařil 
na jedničku. Info o tom dalším najdete na webu 
Mokromasopust.cz. 

V Mokropsech odhalili tajemství masek

Akce s tímto názvem proběhne 16. až 17. lis-
topadu od 9 hodin pro širokou veřejnost 
a 18. listopadu ve stejný čas pro školy a dobro-
volníky z firem. Impulzem je kůrovcová kalamita 
na Hřebenech. „Uschlé smrky můžete vidět 
po celé délce pohoří, od Zbraslavi až po Dobříš. 
Mezi nejvíce viditelná místa zkázy patří svah nad 
Horními Mokropsy,“ popisuje pořádající Lesní 
správa Jíloviště. Cílem je, aby na zmiňovaném 
místě vyrostl nový les. „Chceme stromy, které 
poskytnou lidem stín, zadrží vodu, zachytí prach 
z ovzduší a svými kořeny zpevní svah proti 
erozi. Příroda by si jistě s následky kalamity 
poradila sama, ale mezitím všichni zestárneme, 

protože stromy počítají čas jinak než lidé. Proto 
jsme se rozhodli s obnovou lesa pomoci.“

Místo smrků bude vysazen smíšený les, 
duby a javory, které na místo historicky patří. 
Děti mladší 18 let se mohou zapojit se souhla-
sem rodičů nebo v doprovodu učitelů. Akce je 
zdarma. Stačí si obout pevné body, teple se 
obléknout a ke svačině přibalit motyku nebo 
rýč. Na začátku proběhne krátké školení, kde 
se všichni dozvědí, jak stromky zasadit a jak 
bezpečně zacházet s nářadím. Účast hlas-
te na e-mailu lesprovsenory@gmail.com, je 
důležitá kvůli počtu sazenic, které organizátoři 
musí připravit.

Hledají se veteráni
Veteran Car Club 
Dobřichovice 
zveřejnil výzvu 
pro všechny 
majitele socia-
listických vozů: 
„Na sobotu 
9. listopadu 
bychom od 13 hodin potřebovali k nám do Do-
břichovic několik automobilů socialistické éry 
pro divadelní představení o 17. listopadu 1989. 
Odměna za cestu je samozřejmá.“ Zájemci se 
mohou ozvat prostřednictvím zprávy na face-
bookové stránce pojmenované Car Veteran 
Club Dobřichovice.

Talichův Beroun je za dveřmi
V polovině září začal předprodej vstupenek 
na hudební festival Talichův Beroun, který 
slavnostně zahájí 8. října Capela Reggia 
s uměleckým vedoucím Viktorem Hugem. 
Vstupenky jsou k dostání v Městském 
informačním centru Beroun a nově i online 
na webu Webticket.cz. Zájemci si mohou 
zakoupit abonentku na celý festival nebo 
vstupenky na jednotlivé koncerty. Mezinárodní 
hudební festival Talichův Beroun začne již 
tradičně prologem v kostele sv. Jakuba v ne-
děli 6. října v 19:30, kde se představí Musica 
Bohemica. Další řada koncertů se uskuteční 
v kulturním domě Plzeňka. Kromě jiného 
se posluchači mohou těšit na klavírní recitál 
Tomáše Víška, Hornický pěvecký sbor Klad-
no, Dagmar Peckovou, Pražákovo kvarteto, 
Jihočeskou filharmonii. Podrobný program 
festivalu, který končí 12. listopadu, najdete 
na webu Talichuvberoun.eu.

Pod dobřichovickým mostem proběhlo v sobotu 21. září setkání majitelů a přátel vozů Aero. Nablýska-
ní krasavci jsou letos vidět častěji než v minulých letech, protože mimo jiné slaví 100. výročí založení 
továrny letadel Aero Praha.

Nový les pro Všenory

 Petra Stehlíková
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Můžeme začít konkrétním příběhem. Pan X. 
je doma připojen na páteřním uzlu sítě, bod 
je zálohován jak z pohledu kapacity, tak při 
výpadcích elektrické energie. Přesto měl 
problém – v odpoledních a ve večerních hodi-
nách přípojka téměř nefungovala. Postupnou 

diagnostikou se zjistilo, že internet vypadne 
ve chvíli, kdy si syn pana X. sedne k počítači 
a začne hrát hry.

Pro připojení celého domu byl využíván 
jeden, byť kvalitní WiFi router. Ten se sice 
dokázal vypořádat s běžným provozem, ale 

z herních portálů přicházelo tolik požadavků, 
že jej to vytížilo na maximum a nebyl schopen 
zpracovávat nic jiného.

Pro pana X. zde byla jednoduchá pomoc 
– k počítači byl natažen kabel a WiFi síť byla 
posílena dalším routerem, který společně s tím 
prvním tvoří tzv. mesh síť. Od té doby výpadky 
připojení ustaly, syn může bez problémů 
zasednout k hrám, pan X. se věnovat práci 
a paní X. se dokonce může v tu samou dobu 
koukat na YouTube.

Poučení z uvedeného příběhu je jasné:  
dnes nestačí připlatit si u operátora za co nej-
vyšší rychlost. Je nutné investovat i do dalšího 
vybavení. A technik, který vám bude rychlejší 
přípojku realizovat, by vám měl být schopen 
a ochoten poradit. A vy byste mu měli naslou-
chat. iMHO

Jak na domácí síť

V dřevních dobách internetového připojení stačil jeden 
kabel, který se z routeru poskytovatele připojil do počítače 
zákazníka. Později, s příchodem notebooků, stačil jeden 
WiFi router, který vám „pokryl dům i zahradu“. Jak se 
počet zařízení připojených na internet zvyšuje a jde v ruku 
v ruce s potřebou vyšších rychlostí, přestává jeden router 
vyhovovat a my si dále povíme, proč a co se s tím dá dělat.

Máte pocit,  
že internet nefunguje 

podle vašich představ?

Volejte 277 001 111.

Zlatnictví Zmatlíkovi
Slunečná 1326, 252 28 Černošice (autobusová zastávka Vráž – u transformátoru)

Nabízíme kompletní sortiment ze žlutého a z bílého zlata
• velký výběr snubních prstenů, dětských náušnic
• prsteny a náušnice se všemi druhy kamenů
• řetízky, madonky, náramky atd.
• opravy, čištění, zlacení, rhodiování, výkup zlata
• precizní ruční výroba na zakázku

tel.: 251 641 208 | mobil: 736 710 244
info@zlatnictviaz.cz

www.zlatnictviaz.cz

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 14-18
St: 9-11 / 14-18
Čt, Pá: 14-18 | So: 9-11.30

Monika Kopřivová  E-mail: info@babickarstvi.cz   Mobil: 777 079 726  

www.babickarstvi.cz    www.familium.cz

Hledáme posilu
pro administrativu

Babičkářství a Familium jsou internetové obchody s dárky 
pro celou rodinu, které sídlí v Černošicích.
Hledáme pro podzimní sezonu 2019 příjemnou spolupracovnici na částečný 
úvazek. Jedná se o administrativní práci a dále kontakt s lidmi na informační 
telefonní lince, na kterou přicházejí dotazy zákazníků e-shopů.

Rádi přijmeme šikovnou energickou posilu, může se hodit i pro maminku 
na startu po rodičovské dovolené. Jedná se o 5 všedních dnů v týdnu 
(prioritně dopoledne) v období září až prosinec 2019. Atraktivní ohodnocení.

Co dělat, když nejsme spokojeni s internetem

https://www.dobnet.c
z
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Dětí stále přibývá a kapacity školských 
zařízení nestačí. Ředitelé se proto snaží 
své školy rozšířit a přistavovat, aby mohli 

uspokojit potřeby všech žáků z okolí. Za uply-
nulý rok se hned v několika obcích podařilo vy-
budovat ve školách nové třídy a zrekonstruovat 
starší části. V černošické Husově ulici vyrostla 
dokonce úplně nová mateřská škola. 

Výstavba budovy školky se chystá také 
v Letech v Karlštejnské ulici. Měla by být uve-
dena do provozu v září 2020 s kapacitou 54 
dětí a obec na ni získala dotaci dvacet milionů 
korun od Ministerstva financí z podpory ná-
rodních zdrojů. „V září jsme požádali o dalších 
deset milionů z infrastrukturního fondu Stře-
dočeského kraje,“ říká starostka Letů Barbora 
Tesařová. 

 

ŘEVNICE:
úplně nová škola 
Napilno měli hlavně o prázdninách stavitelé 
i pracovníci Základní školy v Řevnicích. K vybu-
dovanému patru totiž bylo potřeba zrekonstru-
ovat a vymalovat také ostatní třídy na druhém 
stupni ve Školní ulici. „Nakonec jsme všechny 
stavební práce stihli do začátku školního roku. 
Nyní ještě dolaďujeme detaily, například vyba-
vení a výzdobu tříd. Ale důležité je, že můžeme 
normálně učit,“ říká ředitel Tomáš Řezníček. 

Stavební úpravy řevnické školy se připravo-
valy během roku 2018, kdy se kreslily plány 
a žádalo o dotaci. Vše pak odstartovalo letos 
v únoru na půdě, která byla dosud nevyužíva-
ná, budoval se také výtah. Práce probíhaly tak, 
aby nenarušovaly školní výuku. „O týden dříve, 
21. června, jsme rozdali vysvědčení, děti si 
uklidily lavice a stoly a začalo se naplno stavět. 
Občas to bylo opravdu náročné, ale výsledek 
se myslím povedl. Dětem se tu líbí,“ dodává 
ředitel Řezníček. 

Moderní je především třetí patro, kde ze 
staré půdy zůstaly pouze trámy. Střešní okna 
poskytují dostatek světla pro tři učebny, mezi 
nimiž je jazyková a počítačová, jsou zde 
toalety, kabinety i schodiště. Také ostatní třídy 

jsou zrekonstruované, děti mají k dispozici 
nově zařízené učebny chemie a fyziky, kde je 
v každé lavici přívod elektřiny a mezi nimi také 
umyvadla, takže chlapci a děvčata mohou 
provádět pokusy přímo v lavicích. Díky dotaci 
bylo pořízeno i vybavení pro učebny zeměpisu, 
přírodopisu a environmentální výchovy. „Jsem 
přesvědčený, že díky novým pomůckám se 
kvalita výuky přírodních věd na naší škole vý-
znamně pozvedne. Pomůcky, se kterými jsme 
dosud pracovali, byly 15, 20 i více let staré, 
často ne zcela funkční.“ 

Ve třídách jsou nové stropy a téměř všude 
i podlahy a výmalba. V celé budově se insta-
lovaly rozvody elektřiny, internetové kabeláže 
i osvětlení. V jedné z původních tříd vznikla 
cvičná kuchyňka, která dosud chyběla. 

Škola má nyní kapacitu 600 dětí a díky 
výstavbě se tento počet zvýší o dalších 70 
míst. To je podle současného ředitele hranice. 
„Na víc dětí už nejsou fyzické síly ani učitelé, 
už teď jsme museli shánět pedagogy,“ doplnil 
ředitel Řezníček.  Lucie Hochmalová

Školy v našem 
okolí prokoukly
První měsíc školního roku je pryč. V mnoha školách 
našeho regionu se během uplynulého období budovalo 
a rekonstruovalo a 2. září začali školáci studovat 
v upraveném prostředí. To je třeba případ Řevnic, 
Černošic, Zadní Třebaně nebo Srbska. V Letech mají 
v plánu postavit novou mateřskou školu. 
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ZADNÍ TŘEBAŇ:
drobné úpravy a altán 

Budova zadotřebaňské malotřídky prošla 
výraznou proměnou před pár lety, kdy byla 
zateplena a dostala fasádu. Od té doby tu 
každý rok probíhají další drobné změny. Letos 
je podle zdejší ředitelky Terezy Macourkové 
v plánu také zahradní altán. 

Paní ředitelko, jaké změny se v posledních 
měsících udály ve vaší škole? 
Ještě před prázdninami žáci dostali dárek 
v podobě nových barevných šatních skříněk. 
V průběhu prázdnin jsme pak nechali školu 
krásně vymalovat. Letos nás čekalo přízemí 
budovy, loni se malovalo 1. patro, nyní se tedy 
pyšníme decentními barvami na stěnách. Další 
změny proběhly v prostorách, které jsou záze-
mím zaměstnanců školy (kancelář školní jídel-
ny, šatna zaměstnanců školní jídelny a kancelář 
mateřské školy). Úpravy nebyly příliš finančně 
náročné. V tuto chvíli se těšíme na náš zahrad-
ní altán, který se nám celý povedlo zakoupit 
z darů od rodičů a přátel školy. Přes prázdniny 
se podařila veškerá potřebná povolení a altán 
je na cestě k nám. 15. října budeme mít brigá-
du na školní zahradě a tatínkové dětem altán 
postaví. 

Bylo těžké všechno zrealizovat? 
Neřekla bych těžké, spíše časově náročné. 
Ovšem díky kolektivu zaměstnanců školy 
a jejich obětavosti a chuti si školu zútulňovat 
se daří naplňovat naše společné představy. Je 
radost pracovat s lidmi, kteří mají svou práci 

rádi a nekončí pro ně koncem pracovní doby. 
Přemýšlejí, vymýšlejí a realizují naše plány. 

Za poslední roky škola prokoukla. 
Co vám ještě chybí? 
Altán zatím nestojí, ale v cestě snad již žádná 
překážka není. Doufám, že budou nějaké pěkné 
podzimní dny, abychom si ho s dětmi mohli 
užívat. Tato vaše otázka mi udělala radost. Ono 
nám vlastně nic moc nechybí. Máme reprezen-
tativně vypadající budovu zvenčí i uvnitř, krásně 

vybavenou, a to nejdůležitější: máme spolehlivé 
a stabilní zaměstnance, na které se můžeme 
spolehnout. Ovšem kdyby se nám do budouc-
na povedlo zajistit rekonstrukci školní kuchyně, 
zvýšit kapacitu mateřské školy, případně základ-
ní školy a družiny, byla bych velmi spokojená. 
Z těch méně náročných plánů jsou to dřevěné 
herní prvky na školní zahradě, případně moder-
nizace hřiště. Uvědomujeme si, že vše nejde 
naráz a nejhlavnější je příjemná atmosféra, která 
v naší škole bezpochyby panuje.  Archiv školy

ZŠ Řevnice
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D E J T E  D Ě T E M  P O K O J
Chcete rozzářit interiér pokoje Vašeho dítěte?
Nechte si vypracovat 3D návrh za cenu 4500 Kč/pokoj do 20m2 a uvidíte,  
jak se v novém harmonickém pokoj íčku rozjasní i  nálada Vašeho dítka.
Kontakt: 776 656 545 / alice.jaegerova@iqinteriery.cz

www.iqinteriery.cz

OVOCNÁ
A OKRASNÁ
ŠKOLKA
KOZOLUPY

zahájila
podzimní
prodej 
nabízíme:
• ovocné stromky, aronie
• angrešty, rybízy,
• ořechy, lísky
• sloupové jabloně, třešně
• okrasné stromy a keře

Kozolupy 81, 268 18 Karlštejn
tel.: 734 448 910

ČERNOŠICE:
škola i školka 
Černošičtí mají od letošního září k dispozici 
úplně novou mateřskou školu. Vznikla na konci 
Husovy ulice na pozemku, který město v roce 
2014 získalo v rámci dohodnutého řešení 
dřívějšího sporu s majitelkou původní školky 
ve staré vile v Husově ulici. Město získalo 
na výstavbu školky dotaci z programu IROP 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Moderní budova skrývá tři prostorné třídy, 
kam se vejde celkem 72 dětí, tělocvičnu 
a místnost pro kroužky. Je v ní také vlastní ku-
chyň a další provozní prostory. Na první pohled 
vás zaujme krásně vytvořená zahrada, jejíž 
dominantou je kopec se skluzavkami, děti se 
mohou vyřádit na hřišti nebo na pískovišti mezi 
zelení, v létě mají k dispozici také venkovní spr-
chy. „Dokončení čtvrté městské školky přineslo 
především významný posun v nabídce místním 
rodinám. Zatímco před několika roky nebylo 
dost míst ani pro všechny čtyřleté zájemce, 
u letošních zápisů byla dostatečná kapacita 
i pro tříleté, čímž byl naplněn dříve vyhlášený 
cíl vedení města,“ říká vedoucí odboru investic 
a správy majetku města Černošice Jiří Jiránek. 

Kromě nové školky mají v Černošicích také 
přistavěnou základní školu. Vznikl moderní 
pavilon, kde se nacházejí tři kmenové a jedna 
jazyková učebna, dílna a aula. Součástí sta-
vebních prací byla i dodávka výtahu do nejstar-
ší budovy školy. To vše pořídily Černošice opět 
s pomocí dotace, tentokrát od Ministerstva 
financí. 

Novou přístavbu budou moci školáci 
a učitelé používat zřejmě od listopadu, i když 

je dokončená a zkolaudovaná, a to kvůli chy-
bějícímu nábytku. Město totiž muselo opakovat 
výběrové řízení na dodavatele, které úspěšně 
proběhlo až v červenci. 

Ve škole jsou také zrekonstruované další 
učebny a kabinety, instalují se plošiny a tzv. 
schodolez, provozovatel vyměnil také všechny 
poškozené zárubně. „Pět let trvající stavební 
aktivita ve škole (mimo jiné sportovní hala, půdní 

vestavba, nová jídelna, zateplení fasád, centrální 
vchod a šatny a jiné) se tímto konečně chýlí 
ke svému závěru. Do budoucna bude potřeba 
sebrat síly, vše projekčně připravit a zajistit 
financování na pozdější rekonstrukci zbývajících 
částí interiéru dvou starších budov v Mokrop-
sech a interiéru budovy v Komenského ulici 
včetně vybudování větších šaten,“ plánuje Jiří 
Jiránek.  Petr Kubín pro město Černošice



www.idobnet.cz  9  

DOBNETTÉMA

M O N T Á Ž E - S E R V I S - R E V I Z E 

OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX

kamerové systémy 
regulace vytápění

automatizace, ovládání

inzerce

Libuše Beránková
Nezávislá kosmetická poradkyně 
Mary Kay

• Kosmetické poradenství

• Líčení na svatby a večírky, 
proměny

• Kosmetické kurzy v pohodlí 
domova nebo ve firmě

• Prodej pleťových i dekorativních  
přípravků Mary Kay

• Hledám nové ženy do týmu,  
možnost přivýdělku

  607 834 812
  libuseberankova@seznam.cz

SRBSKO:
rozšíření kapacity 
Základní škola a mateřská škola Srbsko sídlí 
v budově č. p. 33 v ulici K Závěrce. Součástí 
je základní škola s kapacitou 50 dětí, mateřská 
škola pro 24 dětí, nově oddělení mateřské 
školy pro děti od 2,5 roku s kapacitou 10 dětí, 
školní družina pojme 40 dětí a školní jídel-
na má kapacitu 100 stravovaných. Celková 
rekonstrukce budovy včetně přístavby jídelny 
a půdní vestavby probíhala od července 2018 
do června 2019. 

Nyní je tedy srbecká škola jednou z nejmo-
dernějších a nejlépe vybavených škol na dol-
ním toku řeky Berounky, a to díky tomu, že se 
zdejší radnice před pěti lety rozhodla investovat 
energii i finance do jejího zachování a rozšíření. 

Nyní se to konečně podařilo i díky dotaci z Mi-
nisterstva školství, která byla určena na půdní 
vestavbu i rekonstrukci celého objektu. Děti se 
v loňském roce učily v náhradních prostorách, 
ale letos v září už nastoupily do nové školy. Ta 
má teď k dispozici dvě kmenové třídy i odbor-
nou učebnu vybavenou počítači. Ve zrekon-
struovaném prvním patře je nadále mateřská 
škola. Kompletní modernizace se dočkala také 
školní jídelna. 

„Škola byla, je a vždy bude naše priorita,“ 
říká jednoznačně starostka Srbska Svatava 
Biskupová. „Ještě před rekonstrukcí, když děti 
přicházely na vyučování, to každý den před 
školou žilo. Scházeli se tu i rodiče. Těším se, 
jak se život do centra obce na podzim zase 
vrátí,“ věří Biskupová.  Archiv školy

 Téma připravila: Lucie Hochmalová 

Základní škola
Základní škola

Mateřská škola

Mateřská škola
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V čem se veřejná správa liší 
od showbyznysu? 
Musím přiznat, že vše, před čím kamarádi 
varovali, jak budu bojovat se státním aparátem, 
se naplnilo. Mohu uvést hned dva příklady. 
Jezdím často vlakem do Prahy, takže chodím 
po chodníku, který je podél trati na dvou mís-
tech rozbitý. Když jsem loni nastoupil, řekl jsem 
si, že cestu dám dohromady. Psal jsem mluv-
čímu Českých drah, oslovil úředníky na všech 
možných místech. Dodnes chodník není opra-
ven. Prostě se neví, čí díry v cestě na nádraží 
jsou. Dokonce jsem navrhl, že zajistím opravu 
na vlastní náklady. To ovšem také není možné, 
protože nemůžete opravit cizí majetek jen tak. 
Dalším oříškem je cesta vedoucí k hradu. O její 
opravu usiluje obec asi osm let. Sešli jsme se 
s panem starostou a s paní hejtmankou, která 
opravu podpořila. Ale na krajské správě silnic 
chybí peníze. Překvapuje mě, že tyto zdánlivě 
jednoduché a potřebné věci nejsou řešitelné, 
a to ani v případě, kdy jde o turisty vyhledáva-
ný Karlštejn.

Neodradily vás tyto zkušenosti?
Nemohu říct, že odradily. Ale dost jsem vystříz-
livěl. Nejen proto, že jde o složitou mašinérii, 
ale i z přijetí některými občany. Upozornili mě, 
že práce zastupitele je nevděčná. Ale že je až 
tak nevděčná, jsem netušil. Některým je trnem 
v oku třeba to, že jsem uvolněný místostaros-
ta. Domnívají se, že bych za tuto práci neměl 
dostávat peníze. Šel jsem za panem starostou, 
aby mi snížil plat, což ale ze zákona nejde. 
Nabízelo se přejít na neuvolněnou pozici s niž-
ším platem. Pan starosta mi ale řekl: pak zase 
budou jiní říkat, že práci děláš za symbolickou 
odměnu jen proto, aby ses zalíbil. Zkrátka vždy 
se najde nějaký šťoural. 

Na úřadě už jste zavedl několik novinek, 
založil tradici pouličního festivalu…
Hned ze začátku jsem se snažil změnit komu-
nikaci s občany. Zavedl jsem proto aplikaci 
Mobilní rozhlas. V současnosti ji už používá 
drtivá většina domácností. Na jaře jsem rozjel 
nové modernější webové stránky. Kromě akcí, 
které na hradě pořádám už patnáct let, jsem 
inicioval nový festival v ulicích. První ročník 
dopadl nad očekávání dobře. Na listopad 
chystáme slavnostní večer nazvaný Pocta 
17. listopadu. Uskuteční se 17. 11. v 16 hodin 
v Rytířském sále hradu a vystoupí na něm 
mimo jiné dva smíšené sbory a 4 Tenoři. Sou-
časně udělíme další tři čestná občanství.

Janis Sidovský:

Na úřadě jsem 
vystřízlivěl
Před patnácti lety poprvé uspořádal koncert za hradbami 
do té doby nedobytného Karlštejna. Brány se díky tomu 
otevřely dalším hudebním a divadelním představením, která 
produkoval. V roce 2016 na hrad vrátil „domácí“ muzikál Noc 
na Karlštejně. V současnosti coby karlštejnský místostarosta 
chystá Janis Sidovský slavnostní večer k poctě 17. listopadu 
a přiznává, že nejvíc teď bojuje s byrokracií. „Pracovat 
ve veřejné správě není vůbec snadné,“ svěřuje se.

PRAVIDELNÉ
KURZY PLAVÁNÍ  
Pro školy, jednotlivce, 
skupiny, zdravé i z odchylkami 
a omezením.
Ve skupině i individuálně.

PO-PÁ 8:00-14:00, 15:00-19:00
Celý bazén – dle zájmu i jiné časy.

Kontakt:
 603 174 519 (SMS) | info@betynka.eu | www.betynka.cz

BAZÉN 
RADOTÍN

Na oslavě svých 50. narozenin s Dagmar Havlovou, Jiřinou Bohdalovou, Janem Maxiánem a životním 
partnerem Pavlem Vítkem. 

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 č. p. 508, 252 31 Všenory

Tel.: 602 208 708 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz
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Zmínil jste, že letos uplynulo patnáct 
let od uvedení vašeho prvního koncertu 
na hradě. Jak to zpětně hodnotíte?
Byl to přesně 13. září koncert Královny poprvé 
na Karlštejně. Tehdy jsme prolomili brány hradu, 
který byl do té doby tři desítky let pro jakoukoliv 
akci uzavřen. Byla to totální změna nejen mého 
pracovního života, ale také obecního. Postup-
ně se podařilo na nádvoří organizovat nejen 
koncerty, ale především divadla. Vystupoval 
zde Karel Roden, Hana Maciuchová, Radoslav 
Brzobohatý a zpívali třeba Marie Rottrová, 
Aneta Langerová, Vojtěch Dyk, Karel Gott. Je 
pravda, že jde o specifický prostor, kapacita 
hlediště je omezená a všechno musíte dovézt, 
takže náklady nejsou zanedbatelné. Naštěstí je 
spolupráce s vedením hradu harmonická a kul-
turní akce provoz památky nijak neomezují. Teď 
bude Karlštejn v rekonstrukci, takže minimál-
ně příští a možná i ten další rok nic na hradě 
neplánuji. Nicméně mám smlouvu s Národním 
památkovým ústavem, takže poté budeme 
pokračovat s muzikálem Noc na Karlštejně. 

V jednom z rozhovorů jste uvedl, že byste 
rád z Karlštejna udělal Český Krumlov 
středních Čech…
Měl jsem na mysli především estetickou stránku. 
Někdy mám dojem, že naše pěší zóna zamrzla 
v 90. letech. To jsem chtěl změnit, proto jsem na-
vrhl nový tržní řád. Týká se podmínek, za kterých 
lze v obci uskutečňovat nabídku a prodej zboží. 
Navrhuji, aby za zpoplatněnou nabídku bylo pova-
žováno i zboží na stojanech před provozovnou.

V minulosti jste zastupoval desítky po-
pulárních zpěváků. Nyní jste se zaměřil 
na vážnou hudbu. Proč?

Člověk to získá asi s věkem. Už mu nestačí 
jenom to pozlátko, být v přítomnosti hvězd, 
ale hledáte něco trvalejšího, co není závislé 
na umístění v hitparádě. Pátý rok spolupracuji 
s Českým národním symfonickým orchestrem, 

vyprodali jsme společně pražské Fórum Karlín 
s Poctou muzikálům a na 13. listopad chys-
táme koncert Zlatá šedesátá. Představí se jak 
začínající zpěváci, tak i skutečné legendy.

Sledujete osudy projektů, do nichž jste 
byl zapojen? Třeba televizi Barrandov, 
kde jste působil i ve funkci programového 
ředitele?
Byl jsem u jejího začátku, kdy jsme televizi stavěli 
na zelené louce. Dosáhli jsme výjimečné sledo-
vanosti, uváděli výjimečné pořady, dokumenty, 
jako cyklus Tajemství nebo České milování. Dnes 
je stanice jinde a nabízí víc politiky než zábavy. 

Jak vzpomínáte na Václava Havla, k jehož 
poctě jste organizoval koncert?
Vzpomínám rád nejen na tento koncert, ale 
i na poslední večírek, kam nás pan prezident 
pozval, když končil ve své funkci. V noci 
jsme šli na Hradčanské náměstí. Když odbila 
půlnoc, řekl paní Havlové: Dášo, jsme volní. 
Bylo to velmi silné a neopakovatelné. Vzpo-
mínám i na mnohá setkání u nich doma nebo 
v Lánech. Myslím, že České republice taková 
osobnost velmi chybí.

Vaším velkým koníčkem je cestování. Evi-
dujete si, kolik zemí jste navštívil?
Přesně nevím, ale bude jich přes čtyřicet. 

A kontinentů?
Všechny s výjimkou Austrálie. Teď se chystáme 
do Vietnamu a Kambodži. S partnerem rádi 
navštěvujeme ryzí země, nikoliv dovolenkové 
destinace. Do metropolí vyrážíme většinou 
zase za kulturním zážitkem. Jako teď do Lon-
dýna na velkou výstavu Paula Gauguina. Jinak 
jezdíme do zemí, jako je Belize, Guatemala, 
Tanzanie, byli jsme na Bali, v Barmě. Za dva 
roky bychom rádi do Argentiny a Patagonie. 
Uvidíme, jak to půjde skloubit s úřadem.

Vaše plány na kulturní scéně?
Budu pátý rok pokračovat s Nocí na Karlštej-
ně, úspěšně stoupá také seskupení 4 Tenoři. 
Jejich první vystoupení řídil dvorní dirigent 
Andrey Bocelliho a velmi je tehdy pochválil. 
Teď, když máme podepsané více než dvě 
desítky koncertů napříč republikou, můžu říct, 
že potenciál 4 Tenorů má velikost O2 Arény.
  ! Pavla Nováčková

 Lenka Hatašová, archiv J. Sidovského, 

Janis Sidovský
• Producent a manažer, místostarosta 

Karlštejna.

• Narodil se 21. ledna 1968.

• Je držitelem tří platinových desek. 

• Nyní zastupuje Český národní 
symfonický orchestr a kvartet 4 Tenoři.

DOBNETROZHOVOR

Belize
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P O Z V Á N K Y
Výstava Rataje 
Popartový umělec a  malíř Josef Rataj představuje 
své dílo v Café galerii Bím v Dobřichovicích. Výstava 
potrvá do konce října a je přístupná v době otevření 
kavárny.

Irská hudba 
Koncert irské hudby Musica da Chiesa se uskuteční 
v  sobotu 19. října od  15 hodin na  zámku v  Dobři-
chovicích. Zahrají na  něm Tomáš Najbrt a  Jaroslav 
Konečný.

Ebenův podvečer 
Ebenův písňový podvečer je možné navštívit v sobo-
tu 5. října v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíku. 
Zaznějí Písně k loutně, píseň Rút, Malé smutky, Písně 
z Těšínska, Šestero piesní milostných a Písně nejtaj-
nější. Pořadatel Jaroslav Šaroun.

Světla a draci 
Dvě akce pořádá v říjnu Sokol Dobřichovice. Večer so-
kolských světel můžete zažít v úterý 8. října od 18:30 
hodin v autokempu u řeky a drakiádu v úterý 15. října 
v 16:30 hodin v sokolovně.

Tři skvělé koncerty 

Tři koncerty zahraničních hudebníků vás v  říjnu če-
kají v  černošickém Club Kině. Ve  čtvrtek 17. října 
od 20 hodin zahraje Švédka Emma Larsson se svým 
Quartetem ve složení: americký pianista rakouského 
původu Walter Fischbacher, český kontrabasista Jan 
Kořínek a  německý bubeník Thomas Esch. O  týden 
později, 25. října od  20:00, vystoupí česko-izrael-
ská formace Inbar Fridman Trio (Inbar Fridman, ky-
tara; Matěj Černý, kontrabas; Marek Urbánek, bicí). 
A na 1. listopadu od 19 hodin je připraven dvojkon-
cert Jenifer Kamikazi a Elisabeth Lohninger Quartet.
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Po velké rekonstrukci a letní pauze se opět 
otevře kino v Řevnicích. První promítání je 
v plánu v pátek 4. října od 20 hodin, kdy ná-
vštěvníci uvidí film Deštivý den v New Yorku. 

Kino bude hrát většinou ve středu, v pátek 
a sobotu, na říjnové neděle jsou pak připraveny 
zajímavé koncerty. V neděli 13. října od 19 ho-
din můžete zhlédnout představení s názvem 
Up and Down Symphony, což je novocirku-
sová báseň o andělech a lidech v doprovodu 
symfonického orchestru. 

Na úspěšnou jarní část koncertů naváže 
pořadatelka Lucie Kukulová i na podzim. Cla-
rinet Factory zahrají 29. října od 19:30 hodin, 
zvýhodněné vstupenky jsou už nyní v prodeji 
za 350 korun. Od vzniku souboru uplynula 
více než jedna dekáda, během níž se kvarteto 
snažilo interpretovat nejrůznější žánry a expe-
rimentovat na poli klasiky, jazzu, elektronické 
hudby či etna. V listopadu se můžete těšit 
na jednu z nejzajímavějších českých kapel 
Lanugo.

Černošické Club Kino pro vás nachystalo hu-
dební lahůdku. Nenechte si ujít velmi šťavnatý 
jazz plný blues, funku a živelné improvizace 
na světové úrovni! Slyšet ho můžete v pátek 
11. října od 20 hodin. 

Darren Heinrich je přední australský jazzový 
varhaník, žák takových mistrů tohoto nástroje, 
jakými jsou Dr. Lonnie Smith či Tony Monaco. 
Díky svému rozsáhlému studiu hry na Ham-
mond B-3 varhany zvláště v oblasti jazzových 
improvizací dokonce získal doktorský titul 
na konzervatoři v Sydney. Na svém prvním 
českém turné spojí síly s neméně erudovanou 
dvojicí hudebníků: s naším předním jazzovým 
kytaristou Liborem Šmoldasem, s nímž se 
seznámil během Liborových četných austral-
ských výletů, a s uznávaným irským bubení-
kem Stephenem Keoghem, který doprovázel 
kromě mnoha jiných hvězd například Breda 
Mehldaua. Více informací najdete na webu 
Dazzjazz.com.

Řevnické kino znovu promítá 

Nenechte si ujít šťavnatý jazz Darrena Heinricha 

Dětské bazary se blíží 
Podzimní bazary oblečení a dětských 
a sportovních potřeb se chystají v Letech 
i v Řevnicích. Pokud potřebujete cokoliv 
prodat nebo koupit, máte možnost 5. října 
od 9 hodin v Sokole v Letech nebo 19. října 
od 9 hodin v jídelně řevnické základní školy. 
K dispozici budou kromě oblečení a bot 
také sportovní potřeby, knihy, kočárky či 
lyže. Informace k letovskému bazaru získáte 
na e-mailu petra.bublova@seznam.cz nebo 
na telefonu 728 319 583, k řevnické burze 
pak na čísle 728 872 422.

Jak používat ruce? 
Velmi zajímavá beseda na téma rukou se 
koná ve středu 9. října od 18 hodin v dobři-
chovické knihovně. Tématem vás provede 
Clara Lewitová. Pohovoří, jak používat ruce 
a předcházet potížím, které si sami můžeme 
způsobovat, aniž bychom to věděli. Bese-
dovat se bude také o tom, jak souvisejí ruce 
a nohy, proč při slabém trupovém svalstvu 
mohou bolet ruce a proč si rukou vůbec 
všímat. Pořadatelem je Nadační fond Karla 
Lewita a místa lze rezervovat na telefonu 
602 176 778.
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Divadelníci budou soutěžit ve Vysokém
Město Vysoké nad Jizerou přivítá 

ve dnech 11. až 19. října amatérské 
divadelníky z celé republiky na sou-

těži Krakonošův divadelní podzim 2019. Mezi 
soubory bude také Dobřichovická divadelní 
společnost (DDS) s komedií Je úchvatná! 

Hra Je úchvatná! měla premiéru letos v břez-
nu a Dobřichovičtí se s ní do Vysokého nad Ji-
zerou probojovali z krajské přehlídky v Sadské. 
Držte jim tedy palce 17. října od 19 hodin, ať 
na jubilejní 50. národní přehlídce venkovských 
divadelních souborů uspějí. 

Ve Vysokém je vždycky příjemná tvůrčí 
atmosféra podpořená místními, kteří tímto 
divadelním svátkem celý týden žijí. Zdejší 
legenda pak praví, že kdo obejde třikrát kostel, 
zase se do Vysokého vrátí. A něco na tom asi 
bude: divadelníci z Dobřichovic tu měli úspěch 
před dvěma lety s komedií Brouk v hlavě, 
tehdy kostel obešli a vyplatilo se, nyní se sem 
vracejí s další hrou. 

Z Krakonošova podzimu je možné postoupit 
na vrchol amatérského divadelního soutěžení, 
Jiráskův Hronov, který letos v létě pořádal už 
devadesátou přehlídku. 

Ještě před soutěží zahraje DDS komedii 
o nejhorší zpěvačce všech dob v pražském 
divadle Rokoko, a to v neděli 6. října od 19 

hodin. Lístky jsou v předprodeji v Městských 
divadlech pražských nebo na webu  
divadlodds.cz.
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Kulturní centrum Dobřichovice připravuje na ří-
jen pestrý program ve sklepních prostorách 
zámku, které od jara provozuje společnost 
Bear place. Čekají vás tu zajímavé koncerty, 
besedy i promítání. 

V zámeckém sklepě probíhaly kulturní akce 
již dříve, a tak mohou být milovníci kultury po-
těšeni, že se v této tradici pokračuje. A na co 
se v nejbližší době můžeme těšit? Ve středu 
9. října od 19:30 tu zahraje skupina Dura & 
Blues Club, kterou v základní sestavě tvoří 
známí slovenští hudebníci Juraj „Dura“ Turtev, 
Erich „Boboš“ Procházka a Štefan Longyel. 
Současný koncertní repertoár tria vychází 
z novinkového alba „Buterfláje lecá“, doplněný 
úspěšnými skladbami z minulých let. V se-
skupení působil do své předčasné smrti také 
legendární slovenský baskytarista Fedor Frešo, 
na kterého se bude vzpomínat. 

Nenechte si ujít besedu Hadí řekou za po-
lární kruh, připravenou na 17. října od 19:30 
hodin, a koncert Josefa Klímy a kapely 
Na vlastní uši band. Ten vás čeká ve čtvrtek 
31. října rovněž v 19:30 a hostem bude Andrea 
Kudrnová. Předprodej na akce je v dobřicho-
vickém Infocentru.

Julia Šupíková 
zahraje na kytaru 
Město Černošice zve na koncert kytarist-
ky Julie Šupíkové v neděli 20. října od 18 
hodin v městském sále na Vráži. Julia 
Šupíková je původem z Kyrgyzstánu, hu-
dební vzdělání získala v Biškeku, poté po-
kračovala roční stáží v Praze u prof. Ště-
pána Raka. Věnuje se interpretaci hudby 
klasických i současných skladatelů až 
po avantgardu i ruských a kyrgyzských 
autorů 20. století. V roce 2006 vydala 
své první sólové album, na němž najdete 
skladby od baroka až do 20. století. 
Mimo jiné se můžete těšit na tvorbu sou-
časných skladatelů věnovanou stromům, 
dětským hračkám a múzám.

Na zámku se otevřelo kulturní místo
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Slaví se havelské posvícení 
Tradiční havelské posvícení pořádá Obecní úřad Zadní Třebaň 
12. října od 14 hodin na návsi před Společenským domem. 
Během odpoledne vystoupí děti z místní základní a mateřské 
školy, proběhnou dětské soutěže, tvořivé dílny a také klání 
s názvem Balíčkova vařečka o nejlepší donesený posvícen-
ský koláč, staročeský vdolek či jiné sladké pečivo 
(koláč, závin, buchty a podobně). Tato 
soutěž nese jméno zesnulého bývalého 
starosty Stanislava Balíčka. Odpole-
dnem provede moderátor a DJ Olda 
Burda. Potěší vás i stánky, projížďky 
na koních, pivo, víno a další dobroty. 
V 18:30 hodin začne ve Společenském 
domě koncert skupiny Nextband.
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Aktuální rozvrh OLYMPIA WELLNESS platný od října 2019
Kdy a kde 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Po VELKÝ
SÁL

Zdravotní 
cvičení MÍŠA

10:30 – 11:30 
Fresh Workout Michaela

AC OLYMPIA  
mladší přípravka   

KATKA

AC OLYMPIA  
mladší příprav-

ka   KATKA

TRX  
MÍŠA

Box pro dospělé  
PETR

Út

VELKÝ
SÁL

Jóga pro zdravá 
záda JITKA

TRX 
Míra

Fit Box pro děti   
HONZA

Fit Box kruháč   
GÁBINA

Bodystyling  
GÁBINA

MALÝ
SÁL

Box pro dospělé  
PETR

St

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Jóga
ALENA

Box pro děti  
PETR

Kickbox pro 
dospělé  PETR

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

posi-
lovna

Junioři v posilovně
MÍRA

Čt

VELKÝ
SÁL

TRX 
Míra

Dynamická jóga 
JITKA

Cvičení před  
a po porodu 

MÍŠA

AC OLYMPIA  
mladší přípravka   

KATKA

AC OLYMPIA  
mladší přípravka 

KATKA

Fresh Workout 
PETRA

Box pro dospělé  
PETR

MALÝ
SÁL

Pohybový rozvoj 
pro děti   HONZA

Pá VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Jóga
Alena

So VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

Ne

VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

Trampolínky 
PETRA

TRX 
PETRA

MALÝ
SÁL

Spinning 
Lucka

RANNÍ CROSSFITOVÉ TRÉNINKY S RADKEM: úterý a čtvrtek od 7:00 (Nutné předem telefonicky objednat.)                                                    Naleznete nás na   Olympia Fitness
 OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31     257 711 071    olympiafitness@seznam.cz www.olympia-wellness.cz

Pražská 559
Obchodní centrum
vedle supermarketu
BILLA
Po–Pá 7:00–13:00
270 003 267

Táborská 2025
Poliklinika Vráž
naproti supermarketu 
TESCO
Po–Pá 7:00–11:30
270 003 279

•	 Odběry	krve	 
pro	laboratorní	vyšetření,	
příjem	biologického	
materiálu

•	 Bez	objednání,	bez	čekání,	
pohodlné	parkování

•	 S	žádankou	od	lékaře	
BEZPLATNĚ

•	 Výsledky	osobně	nebo	
elektronicky KVALITNÍ SERVIS

perfektní předprodejní příprava kol

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

POSEZONNÍ SLEVA 
NA SERVIS 30 %!

• ELEKTROKOLA
• kola horská
• trekingová
• silniční
• dětská
• koloběžky
ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)
po-pá 8-18 | so 8-12
www.kola-sport.cz
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Organizátor připravil dvě trasy. 
První „Masters“, určená těm 
opravdu nejlepším, měřila 49 kilo-
metrů a měla převýšení 1 150 m. 
Druhá kategorie pro hobby 
cyklisty byla dlouhá 28 kilometrů 
s převýšením 423 m. V prostoru 
zázemí závodu ještě vedla trasa 
pro ty nejmenší, tedy chlapce 
a děvčata od 1 roku do 10 let.

O nejvyšší stupně se ve třídě 
Masters poprali Matěj Průdek 
a Milan Vopat. Oba patřili do nej-
mladší kategorie mužů od 19 

do 29 let. Průdek byl nakonec 
o 26 sekund rychlejší a bral ab-
solutní zlato. Na bedně je doplnil 
třetí Pavel Linet. Mezi ženami této 
nejsilnější třídy jasně dominovala 
Jitka Čábelická, která svoji nej-
bližší soupeřku Hanu Rippelovou 
porazila o dlouhých 20 minut.

Celkové prvenství ve třídě 
Hob by si pohlídal Michal Ma-
tějka, který na druhého Jakuba 
Jánského získal více než minuto-
vý náskok. Ten ale stříbro bránil 
zuby nehty až do cíle – od třetího 

Jana Kubáta ho dělila pouhá de-
setina sekundy! „Hobby“ ženám 
kralovala Michaela Riegerová 

před Miroslavou Humlovou, 
která cílem projela o šest minut 
později.

DOBNETSPORT 

Cyklisté rozproudili podzimní Beroun

Seriál běhů do kopce v Praze a okolí se blíží 
k závěru. Poslední a zároveň profilově nejtěžší 
klání letošního seriálu vede z Dobřichovic 
na Šraňk. Poslední body se rozdají v neděli 
20. října.

 Registrace je na místě, konkrétně na křižo-
vatce ulic Krajníkova a Generála Pellé od 9:30 
do 10:45. V 11 závod startuje. Trať měří 3,7 km 
a převýšení je 280 m. Prvních 500 metrů vede 
po asfaltu, ale pak se běží hlavně v terénu, 
a proto si rozhodně neberte tretry.

O vítězích seriálu není ještě rozhodnuto v ka-
tegoriích M20-39, M40-49, a hlavně v kategorii 
M70+, kde teď sice Igor Tausinger vede o bod 
před Honzou Svobodou, ale ten ještě může pří-
padnou výhrou na Šraňku vše srovnat bodově 
i ve vzájemných soubojích a díky poslednímu 
kritériu (lepší výsledek v posledním závodě) vy-
hrát i celkově. V ostatních kategoriích jsou sice 
už vítězové jasní, ale ještě se bude rozhodovat 
o umístění na dalších pozicích. Půjde tak opět 
o napínavou podívanou, kterou fanouškům 
ani běžcům nemohou zkazit případné rozmary 
počasí. Všechny propozice najdete na webu 
Behydokopcu.cz.

Atletický klub ASK Dipoli zve rodiče i děti 
na závody k zakončení atletické sezóny. 
Proběhnou v neděli 13. října od 12 do 17 hodin 
na černošickém ovále a společně s dětmi se 
jich aktivně zúčastní i rodinní příslušníci.

Děti (členové ASK Dipoli) narozené v letech 
2008 – 2013 budou soutěžit s rodinnými pří-
slušníky v těchto disciplínách: skok daleký, hod 
medicinebalem, běh na 50 metrů, štafetový 
běh 2 x 250 metrů. Výkony dítěte a rodinných 
příslušníků se budou sčítat.

Atleti narození v letech 2003 – 2007 změří 
síly (dívky proti klukům) ve skoku do výšky, vrhu 
koulí, běhu na 100 metrů i 600 metrů a štafeto-
vého běhu 2 x 250 metrů. Přihlášku je třeba vy-
plnit do 12. října na webu Askdipoli.cz/zavody.

Soustředění pro děti 
a tréninky pro všechny
Atlety černošického klubu dále čekají pod-
zimní soustředění v Sušici. Žactvo zde bude 
od 25. do 30. října a přípravky od 28. listopadu 
do 1. prosince 2019. Děti zažijí dny plné sportu, 
ale i dobré zábavy a hravého soutěžení. Ještě 
je pár volný míst, stačí se přihlásit na webu.  
Ti, kdo se již nemohou dočkat soustředění, 
mohou využívat doplňkových tréninků, které 
se konají o víkendech. Díky nim mají mož-
nost vyzkoušet si i jiné sporty, jako například 
basketbal, beach volejbal, gymnastiku, plavání, 
bruslení či bouldering na lezecké stěně.

Členem atletického klubu je možné stát i bě-
hem školního roku. Atletická školka v Černoši-
cích (pro ročníky 2013 – 2014) je již naplněna, 
ale několik volných míst ještě zbývá v atletické 
školce v Dobřichovicích.

O tréninky projevili zájem i hobby spor-
tovci, většinou z řad rodičů malých atletů. 
Pro ně jsou určeny pravidelné podvečerní 
středeční tréninky. Příjemným doplňkem 
atletických tréninků pro malé i velké atlety je 
kompenzační cvičení, které je důležité pro 
celkové protažení těla a osvojení správných 
pohybových návyků a držení těla. Vše najde-
te na webu Askdipoli.cz.

 Město Beroun

Po několikaleté pauze se do Berouna úspěšně vrátil bike 
maraton. Navázal na tradici původního proslulého berounské-
ho závodu. Na start se o slunečné neděli 22. září postavilo 

rekordních 650 závodníků.

Ve čtvrtek 26. září proběhla na zim-
ním stadionu SK Černošice akce 
s názvem Pojď hrát hokej. Děti mo-
hou na stadion přijít v průběhu celé 
sezony, ale dvakrát ročně, vždy v září 
a v lednu, je to s plnou parádou 
v rámci celorepublikového Týdne ho-
keje. Letos v září se se svými rodiči 
přišlo podívat 15 nových dětí, což 
je obvyklé. Tentokrát však dorazilo 
i hodně těch nejmenších, čtyřletých 
capartů. Všichni se už těší na první 
společné tréninky stejně jako organi-
zátoři tohoto dne. Ti zároveň děkuji 
všem, kteří se na akci podíleli.  SK Černošice

„Vrchaři“ 
uzavřou sezonu 
v Dobřichovicích

Rodiče si zazávodí spolu s dětmi
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ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 
VČETNĚ DEMOLIC
▯	Výkopy	základů	rodinných	domů,	inženýrské	sítě	(plyn,	voda,	kanalizace),	
plotů,	sklepů,	jímek,	bazénů,	zámkové	dlažby	a	příjezdové	cesty.

▯	Demolice	objektů	hydraulickým	kladivem	včetně	naložení	a	odvozu.

▯	Upravujeme	také	rovné	i	svahovité	terény	včetně	dovezení	zeminy	 
či	substrátu.

▯	Přistavení	kontejnerů	3	až	12	tun	na	stavební	suť,	betony,	zeminu	 
a	biologický	odpad.	Převoz	sypkého	materiálů,	paletové	zboží,	 
přeprava	vody	v	cisterně	či	auta	na	platě.

▯	Vlastní	deponie	na	uložení	zeminy,	biologického	odpadu	a	stavební	sutě.

▯	Prodej	písku,	kamene,	zeminy	a	substrátu.

  737 216 666
kontaktní osoba Martin Kocman

www.hostinecurysu.cz

PŘIJME:
ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU

POMOCNOU KUCHAŘKU
Na HPP i brigádně

Životopis zasílejte: hostinecurysu@seznam.cz
Bližší informace na tel.: 723 667 624

Jak uvádí Wikipedie: Dětská skupina je 
formální název a vymezení pro specifickou for-
mu péče o děti ve věku od 12 měsíců do 6 let 

věku. Rozsahem pokrývá jak období jeslí, tak 
mateřské školy. Je hybridním instrumentem 
sociální a vzdělávací politiky.

Tolik základní odborné informace o dětských 
skupinách. Určitě vás ale, milí čtenáři, zajímá, 
jak taková dětská skupina funguje. Od roku 
2017 jsme založili už 3 dětské skupiny, a tak 
nám dovolte několik postřehů z jejich „soukro-
mého života“. 2 dětské skupiny se nacházejí 
v Řevnicích, jedna v Říčanech. V Řevnicích je 
najdete buď přímo na náměstí Jiřího z Podě-
brad 42, kde máme děti především do 2 let, 
anebo naproti poště, ulice Komenského 1100 
pro starší děti.

Výhodou obou dětských skupin je na prv-
ním místě malý počet dětí. K 7–8 dětem 
máme v každé skupině 2 kvalifikované chůvy, 
které pečují o dětičky od 7:30 do 15:30 ka-
ždý den. Věková kategorie dětí je od 1 roku. 
Maminky přivádějí děti podle toho, kdy 
potřebují. Docházka může být i nepravidelná. 
Náš program pro dětičky je velmi podobný 
programu v mateřské škole, pouze je při-
způsobený věku a děti se pouze vychovávají 
a učí základním dovednostem. Takže paci, 
paci pacičky, krátké protažení tělíčka, pak 
nějaké tvoření, písnička a hurá na procházku. 
Po procházce dobré papání, spinkání a pak 
už si jenom hrajeme a hrajeme až do přícho-
du rodičů.

Druhou velkou výhodou je velmi přijatelná 
cena. Jelikož celý projekt dětských skupin je 
dotovaný z Evropského sociálního fondu, je 
cena spíše symbolická.

Neváhejte a přijďte se k nám podívat 

nebo volejte 724 137 404.

Dětské skupiny  
v Řevnicích – Bambilíny

Dne 29. 11. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon upravuje podmín-
ky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání 

oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovat službu péče o dítě 
v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. 
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Vstupné: 
• děti do 130 cm: zdarma, viz měřítko u dveří
• děti do 15 let: 50 Kč
• ostatní: 100 Kč

Web:
• Novavespodplesi.cz/muzeum-trabantu

V muzeu je k dostání pivo z Kytínského pivovaru 
a drobné občerstvení.

Z médií známé trabanty najdete zaparkované 
v někdejší samoobsluze u hlavní silnice, na tuto 
jedinečnou expozici byla přebudována před 
dvěma lety. Už z dálky na ni upozorňuje žlutý 
trabant zaparkovaný na střeše domu. Originální 
prdící smrdící trabanty, jak Přibáň vozy nazývá, 
se tak po strastiplných cestách světem vrátily 
do míst, odkud v minulosti vyrážely na dob-
rodružné expedice. Nedaleko se totiž nachází 
dílna hlavního automechanika a duchovního 
otce muzea Miloslava Fouknera. Ten v něm pro 
změnu zaparkoval svého fialového závodního 
trabanta, s nímž dlouhé roky soutěžil.

Když vejdete dovnitř, ocitnete se rázem 
v jiném světě. Stroje jsou umístěny v ku-
lisách připomínajících například africkou 
poušť s pyramidami nebo prales. Procházíte 
mezi nimi a stovkami nádherných fotografií 
z jednotlivých výprav. Navíc je tu i simulátor 
trabantu s obrazovkou a originálními sedač-
kami. Zaboříte-li se do nich, promítne se vám 
před očima sestřih nejlepších záběrů z čelních 
kamer. Na chvilku se tak můžete stát jedním 
z devatenácti členů expedice, kteří projeli 
Hedvábnou stezku, Afriku, Jižní Ameriku 
i Austrálii.

„Seděli jsme v hospodě a plánovali cestu. 
Dokonalou cestu. Přejedeme Afriku Land Ro-
verem, světla na střeše, mapa na kapotě a ob-
laka prachu ve zpětném zrcátku… Přes celý 
černý kontinent, od severu k jihu. Skvělý plán. 
Když byl hotov, ukázalo se, že má trhlinu: Ne-
máme Land Rovera ani peníze na něj. A tehdy 
jsem přišel s nápadem za všechny prachy: Po-
jedeme trabantem,“ připomíná jedna z mnoha 
žlutých cedulí nápad Dana Přibáně. V muzeu 
jsou k vidění i další suvenýry z cest: například 
kus asfaltu z amazonské džungle nebo lebka, 
kterou měli cestovatelé připevněnou na střeše.

Žlutá část muzea je doplněna historickými 
trabanty a trabanty přestavěnými na závodní 
nebo tuningové speciály. Ve venkovní části na-
jdete i wartburg, Fiat 126 „maluch“, Jawu 250, 
ČZ 175 a další. Nechybí ani vitríny s náhradní-
mi díly a příslušenstvím, které mnozí pamatují 
jako běžné pomůcky z dob dovolených.

Všichni návštěvníci se navíc mohou zúčastnit 
zajímavé soutěže – hledání šesti cestovních 
pasů, které jsou ukryty mezi exponáty. Kdo je 
najde, odnese si domů hezký suvenýr.

V říjnu je otevřeno každou sobotu a neděli 
od 10 do 18 hodin. V pracovní dny, kdy se mů-
žete přiblížit do Mníšku pod Brdy autobusem 
z Dobřichovic a pak pokračovat šest kilometrů 
pěšky, je muzeum přístupné jen po telefonické 
domluvě. Po zimní pauze se veřejnosti znovu 
otevře v květnu.

!/  Pavla Nováčková

Trabanty „světoběžníky“ 
najdete za kopcem
Díky jednomu úžasnému nápadu procestoval Dan Přibáň 
během devíti let čtyři kontinenty. S kamarády najeli 
ve žlutých trabantech přes 71 tisíc kilometrů. Muzeum 
zachycující tuto unikátní výpravu se nachází za kopcem 
v Nové Vsi pod Pleší. A ještě v říjnu je o víkendech 
otevřeno pro veřejnost.
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Poslední volná místa

MŠ Ottománek
+  Akreditace MŠMT
+  Plavecký výcvik ve vlastním bazénu 

2× týdně v ceně školného
+  Možnost nepravidelné docházky
+  Angličtina s českým lektorem 

i s rodilým mluvčím 4× týdně
+  10letá tradice

MATEŘSKÁ 
ŠKOLA
OTTOMÁNEK

www.ottomanek.cz 603 745 576

INFORMACE

MŠ Ottománek
Střední 2121
Černošice

Pondělí
až pátek

7–17 hodin

FIRMA DRŮBEŽ
NABÍZÍME
v říjnu a listopadu

VYKRMENÉ KRŮTY
A KROCANY

Živé – pouze Libečov
Chlazené, opracované

Chrustenice 128
POUZE NA OBJEDNÁVKU

Jiří Dvorský
 311 672 358
Zuzana Prečanová
 605 805 223

LÁZNĚ POD KRÁSNOU STRÁNÍ
UMĚLECKO-TERAPEUTICKÉ STUDIO Dobřichovice

PÉČE
O TĚLO
A DUŠI

masáže, celostní 
medicína, zpěv

BARBORA
VALENTOVÁ

724 745 956

Zahradnictví
Podbrdy
Provozní doba:
Út – So 13 – 17 hod

●Podzimní, dušičkové,  
a adventní věnce

● Podzimní hrnkové květiny 
(vřesy, hebe...)

tel.: 775 266 688 Podbrdy 3
zahradytomaskova@seznam.cz

KERAMIKA
S TRADICÍ  

ZŠ DOBŘICHOVICE

KURZY PRO DĚTI  I  DOSPĚLÉ 
Další příležitost se setkat a zkusit něco nového.  

Těšíme se na vaše skvělé nápady a věříme, že se při jejich 
realizaci pobavíte a také se toho hodně naučíte. 

Pravidelné kurzy:

DĚTI A MLÁDEŽ
Út 13:20 – 14:50 | 15:15 – 16:45

St 13:20 – 14:50 | 15:00 – 16:30 | 16:40 – 18:10
Čt 13:20 – 14:50 | 15:00 – 16:30

DOSPĚLÍ
Út 18:00 – 20:00

Čt 16:45 – 18:15 | 18:15 – 19:45 | 19:45 – 21:15
V úterý a ve čtvrtek je zajištěno vyzvedávání dětí z družiny ZŠ Dobřichovice.

Další aktivity:
Tradiční keramické dílny pro seniory s vánoční  

a velikonoční tematikou. Tvoření s dětmi prvního stupně  
ZŠ Dobřichovice v rámci hodin výtvarné výchovy. 

Více informací o kurzech a přihlašování:
Mgr. Radoslava Vrabcová

tel.: 721 843 006, e-mail: r.vrabcova@gmail.com 

Lucie Janášová
tel.: 602 278 377, e-mail: luciejanasova@seznam.cz
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Nejenom pro odstranění bolesti, ale i proto, aby-
chom si přestali nevědomě ubližovat, je klíčové 
odhalit skutečnou příčinu a spouštěč bolesti 
zad. Někdy je to tak trochu detektivní práce. 
Velmi často se bolesti vrací, někdy v pravidel-
nou dobu nebo po nějaké činnosti. Někdy to 
může být po práci na zahrádce, jindy pro změnu 
po spánku v posteli. A tady by mělo začít naše 
pozorování, protože pokud pravidelně děláme 
něco, co nám způsobuje bolest a nechceme 
danou činnost ani na přechodnou dobu, než se 
dáme opět dohromady, vynechat, tak si připra-
vujeme živnou půdu pro mnohem větší a později 
i mnohem hůře odstranitelné problémy. 

Čím dříve se nám podaří najít příčinu, tím 
větší šanci na návrat ke „šťastné páteři“ máme. 

A tak první věc, kterou můžeme začít dělat, 
je pozorovat, po čem nebo v jakou denní dobu 
se nám problém vrací. 

Pojďme se nyní trochu blíže podívat na krční 
páteř. Z hlediska psychosomatiky nám problé-
my s krční páteří naznačují naši tvrdošíjnost, 
tedy to, že neústupně trváme na svém stano-

visku a odmítáme se na věci podívat i z jiného 
úhlu pohledu. Za bolesti v oblasti krční páteře 
může velmi často dlouhodobě nevhodná polo-
ha hlavy, která způsobuje přetížení svalů v okolí 
páteře a nesprávné nastavení obratlů. V tomto 
případě může velmi účinně pomoci terapie 
Dornovou metodou, jejíž efekt je většinou oka-
mžitý a bolest zmizí jak mávnutím proutku. 

V noci nám bolest může způsobit obyčejné 
spaní nebo i průvan v místnosti, pokud jsme 
na něj citliví. Polštář a jeho nesprávná výška či 
tvrdost jsou velmi častou příčinou zablokování 
krční páteře. Ani „anatomický zdravotní polštář 
s paměťovou pěnou“, pokud není vybrán právě 
pro vás na míru, nemusí být zárukou dobré 
polohy hlavy při spaní. Větší službu může často 
udělat jen správné podložení krční páteře 
dekou, a to takovým způsobem, aby nedochá-
zelo k tlaku na jednotlivé obratle. 

Tip pro krční páteř:
Zkuste během dne, při různých aktivitách, 
sledovat a vědomě vnímat, jakou zaujímáte 
polohu hlavy. Možná vykonáváte nějakou 
činnost, při které hlavu neustále předkláníte. 
To se často děje například při dlouhodobém 
sledování mobilního telefonu nebo při práci 
na notebooku. Možná si při čtení nebo sledo-
vání televize vleže rukou podpíráte hlavu nebo 
hlavu zakláníte či se natahujete, abyste lépe 
viděli, případně máte hlavu dlouho otočenou 
pouze na jednu stranu.

Během stání a sezení zkuste prodlužovat 
krční páteř směrem vzhůru za temenem hlavy. 
Představte si, jako byste se hlavou chtěli 
dotknout stropu nebo jako by vás někdo lehce 
tahal za vlasy směrem vzhůru. Také si můžete 
vleže hlavu podložit tence srolovanou dekou, 
uchopit hlavu rukama za hlavové klouby tak, že 
prsty jsou pod hlavou a palce směrem k obli-
čeji a poté hlavu vytáhnout do dálky směrem 
od trupu. Tím si opět prodloužíte krční páteř 
a ulevíte jejímu přetížení.
 www.studiomandala.cz

Staňte se vědomým 
pozorovatelem
Napadlo vás někdy, že si bolesti zad můžeme skutečně způsobovat my sami? 

Mnohdy nejde jen o nesprávné nastavení těla a fyzický problém jako takový, ale 
velmi často se jedná i o psychosomatickou záležitost. Záda nás mohla začít bolet 

například po hádce nebo po chřipce a od té doby se nás bolest drží. V tomto případě 
bych doporučila klasickou homeopatii, která si s tím poměrně rychle poradí.

Kosmetický salon
Martina Janoušová

Výhradní dovozce německé bylinné kosmetiky Hildegard Braukmann.
Prodej celého sortimentu a poradna s výběrem péče pro vás a vaše blízké.

Dárkové balíčky a poukázky. 
Hyporalergenní kosmetika bez parfemace a alergenů. Záruka spokojenosti.  

v dobré cenové hladině pro celou vaši rodinu s 50letou tradicí na trhu.

E-shop: www.hildegardbraukmann.cz
Kosmetická ošetření na míru, vyslechneme a nabídneme řešení Vašeho problému. Ošetření v cenových relacích  
od 500 Kč pro mladé, dotované ošetření 2 000 Kč, speciální masky či kombinace použití přístrojové techniky.  

Velká výhoda je, že jste u výhradního dovozce, jste u zdroje. Vše je na skladě a za výhodné ceny.

Přístrojová technika:
• Diamantová mikrodermobraze
• Laserová ošetření biostimulačním laserem, trvalé depilace a odstranění 

pigmentových skvrn IPL
• Ošetření akné a problematické pokožky
• Antiage ošetření, radiofrekvence, IPL, biobotox ošetření, biostimulace pleti
• Elektrokauter a odstranění bradaviček

Palackého 453, Dobřichovice | tel.: 603 172 875 | e-mail: marjan@centrum.cz | IČ: 64558827
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Pro mnohé děti je září měsícem, 
kdy poprvé v životě opustí kruh 
rodiny a stanou se z nich „školkáči“. 
Je to možná malý krok pro lidstvo, 
ale velký krok pro jedince a jeho 
rodinu. Tato změna s sebou přináší 
množství pocitů a vnitřních stavů: 
strach, úzkost, radost, očekávání, 
bezmoc, nedůvěru. A právě posled-
ní zmiňované slovo je častým ka-
menem úrazu v rámci adaptace dí-
těte na školkové prostředí. Z vlastní 
praxe víme, že důvěra či nedůvěra 
ve schopnosti dítěte a ve školku, 
kam bude dítě docházet, tvoří hlav-
ní pilíř průběhu adaptace. Pokud se 
rodič rozhodne, že jeho dítě vstup 
do školky zvládne, stane se tak. 

Pokud má pochybnosti, není si jistý, 
tyto nejistoty na dítě přenáší, nastá-
vají problémy. Dítě následně reaguje 
při vstupu do školky neadekvátně. 
Nelze paušalizovat, ale ve většině 
případů tomu tak skutečně je. 
Víme, že adaptační fáze má několik 
stále se opakujících prvků. Platí o ní 
několik pravidel:
� Čím kratší docházka dítěte 
v týdnu, tím delší adaptační fáze 
(u dětí, které docházejí do školky 
například jen 2–3 dny, může adap-
tace trvat i více než 3 měsíce).
� Adaptační fáze jsou dvě. První 
při vstupu dítěte do školky a druhá 
obvykle po zhruba 3–4 měsících. 
Dítě v té době může opět začít 

Adaptace na školkové 
prostředí

vstup do školky odmítat. Mluvíme 
o tzv. syndromu definitivy, kdy se 
teprve dítěti rytmus docházení 
„usadí v těle“ a ono si uvědomí, že 
už to „nikdy nebude jinak“.
� Důvěra rodičů v dítě i instituci 
dává dítěti pocit jistoty a bezpečí.

Kromě pohybu, lásky, dobré 
stravy, rytmu a spánku potřebují 
děti ještě důvěru svých rodičů v je-
jich schopnosti. Tak jim ji dejte. 

Co jsou koleje?
Koleje mohou být různé, želez-
niční nebo třeba vysokoškolské. 
V Komunitní škole Jeden strom 
jsou to vzdělávací skupiny dětí 
napříč ročníky, které se scházejí 
1x měsíčně, aby se v průběhu 
celého roku věnovaly společnému 
tématu. Ačkoli se děti v Komunitní 

škole učí po ročnících, jsme zvyklí 
na společné projektové dny a nově 
i na systém fungování kolejí. Děti 
mají v průběhu září možnost vybrat 
si, do které se přihlásí. Koleje jsou 
zaměřené na propagaci, klima školy 
i budování jejího společného života. 
Najdete u nás kolej knihovníků, 
zahradníků, správců, reklamních 
agentů, rádců nebo třeba kronikářů. 
Výhodou fungování kolejí je větší 
motivace, zvyšování odpovědnosti 
dětí za místo, ve kterém se vzdě-
lávají, sociální učení a vrstevnická 
podpora. Každou z kolejí má na sta-
rosti jeden z pedagogů, a i když se 
kolej schází pouze 1x za měsíc, děti 
na společných tématech mohou 
samostatně pracovat i v mezidobí 
a jednotlivé kroky s vedoucím koleje 
konzultovat. Mgr. Alena Laláková

Jeden strom, z. ú., a LMŠ Na dvorečku

Jeden strom a LMŠ Na dvorečku zvou:
19. 10. | Kurz první pomoci pro rodiče a pedagogy ZDRSEM 
MAMA / Centrum Jeden strom, Dolní Černošice

12. a 26. 11. | Ochutnávka Mindfulness I a II / Komunitní škola 
Jeden strom, Černošice

19. 11. | 17:00 Setkání zájemců o 1. třídu v Komunitní škole JS 
na šk. rok 2020/2021 / Komunitní škola Jeden strom, Černošice, 
není třeba se přihlašovat
Přihlášky na přednášky a kurzy a bližší informace na www.jedenstrom.webooker.eu
Upozorňujeme, že předběžné přihlášky do našich škol můžete vyplnit on-line 
na nástěnce našeho webu www.jedenstrom.cz kdykoli. Tak neváhejte.
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Výpadová

OC Nájemníkovi s.r.o.
BARVY-LAKY | DROGERIE | ŽELEZÁŘSTVÍ

Namícháme tisíce
odstínů barev
� fasádní a interiérové nátěrové 

hmoty, barvy na beton i střechy, 
autolaky, lazury, štětce, válečky

� tónování a míchání všech 
druhů nátěrových hmot

� železářské zboží

Osobní přístup, proškolený personál
OC Nájemníkovi – Vaši specialisté na barvy

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
 284 828 702 / 736 773 276 / 734 382 170   najemnikovi@seznam.cz

ŘÍJEN

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.

so 8–12 hod.
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Do Velké Británie odjela čtrnáctiletá Margita 
s o tři roky mladší sestrou Lenkou 31. 5. 1939, 
a to poměrně narychlo. O cestě za kanál 
La Manche dopředu nevěděly. Jejich jména 

dokonce nebyla vedena ani ve Wintonových 
seznamech. „V Anglii byli velmi hodní lidé. Ta 
paní, co si mě a moji sestru vzala, byla hrozně 
hodná ženská. Vzít si dvě cizí děti, které navíc 
neumějí anglicky, to byla odvaha. A moje 
sestra tam u ní zůstala celou válku,“ vzpomí-
nala Rytířová v roce 2014 ve školním projektu 
Příběhy 20. století. Už od patnácti let pracovala 
v Anglii jako chůva a pomocnice. Když jí bylo 
sedmnáct a půl, mohla se přihlásit k letectvu. 
Ani chvíli neváhala. „Chtěla jsem něco dělat 
pro vlast, protože jsme k tomu byli vedeni. Byli 
jsme hrdí na to, že jsme Češi,“ přiznala v pro-
jektu Příběhy 20. století. Nastoupila k WAAF 
– Women’s Auxiliary Air Force neboli k žen-
ským pomocným silám letectva. Hrdinkám 
v šedomodrých uniformách se říkalo waafky. 
I když o to mnohokrát usilovala, k českoslo-
venské 310. peruti byla převelena až po válce, 
v červnu 1945.

Když přišel konec války, dostala Margita tři 
dny volna. „Angličané se rozprchli domů. Byla 
jsem smutná. Oni se ptali proč. Já říkám, že 
u nás v Praze se ještě bojuje. Večer za mnou 
přišli, že ani v Praze se už nebojuje. Pojď 
s námi, půjdeme do hospody. Já na alkohol ni-
kdy moc nebyla. Jednoduše řečeno, byla jsem 
tak opilá, že mi bylo tři dny špatně,“ uvedla 
v rozhovoru, který poskytla v rámci projektu 
Paměť národa obecně prospěšná společnost 
Post Bellum.

Dne 2. prosince 1945 se Margita vrátila 
do vlasti. S rodiči se již neshledala. Otec 
zemřel na tuberkulózu v roce 1942, maminka 
zahynula v plynu v Osvětimi. Po válce praco-
vala paní Margita díky skvělé znalosti angličti-
ny na ruzyňském letišti. Zločinný komunistický 
režim se ale všem bojujícím na západní frontě 
krutě odvděčil. Mnozí skončili na šibenici, jiní 
v uranových dolech. Ušetřena nebyla ani Mar-
gita. V roce 1951 na naléhání odešla z práce, 
manžela pak vyhodili. Dlouho nemohla najít 
slušné zaměstnání. Později pracovala na poš-
tě, pak jako korektorka angličtiny v naklada-
telství.

Podobný osud potkal i paní Věru Gissin-
govou, rozenou Diamantovou, s níž jsem 
měla možnost se osobně sejít v 90. letech 
v Anglii. Autorka knížky Perličky dětství žila 
tehdy sama v malém městečku Henley on 
Thames. Také ji a její sestru Evu vyslali rodiče 
z obavy o jejich život v roce 1939 do Británie. 
„Večer před odjezdem jsem od tatínka dostala 
krásnou, v kůži vázanou knihu. S překvape-
ním jsem zjistila, že má prázdné stránky. Byl 
to deník a já jsem do něj začala zapisovat 
všechny události,“ říkala mi tehdy. Byla to Věra 
Gissingová, která svou knihou inspirovala reži-
séra Mateje Mináče k pátrání po siru Nicholasi 

Wintonovi a později i k natočení filmů Síla 
lidskosti a Nickyho rodina. A byla to stejná 
žena, která v přímém přenosu legendárního 
pořadu televize BBC seděla vedle svého 
záchránce a jako první mu mohla poděkovat 
a obejmout ho. 

Na rozdíl od paní Margity se Věra po úno-
rovém komunistickém převratu rozhodla 
odejít za sestrou do Anglie a zůstat tam. 
„Na život v Anglii jsem si rychle zvykla, byl 
to můj druhý domov. Nevrátila jsem se 
jako cizinec, připadalo mi, že sem patřím,“ 
vyprávěla autorka několika dalších dětských 
knih a spoluautorka knihy Nicholas Winton 
a zachráněná generace.

Post Bellum (latinsky po válce)

• Nezisková organizace založená v roce 2001 
novináři a historiky, kteří si uvědomují, jak 
podstatné je zaznamenat osobní vzpomínky 
na druhou světovou válku a komunismus. 

• Stěžejním projektem je Paměť národa. Čítá 
tisíce zpracovaných vzpomínek pamětníků 
a jako internetový archiv je přístupná široké 
veřejnosti. ! Pavla Nováčková  Archiv

Wintonovy děti
Osmdesát let letos uplynulo od jízdy legendárních 
Wintonových vlaků, které zachránily životy takřka sedmi 
stovek převážně židovských dětí. Britskému makléři siru 
Nicholasi Wintonovi vděčily za svůj život i Věra Gissingová 
či Margita Rytířová ze Zadní Třebaně. Ta by v prosinci 
oslavila 95. narozeniny. Bohužel 31. srpna zemřela.

Věra Gissingová v roce 1995 na procházce 
v Henley on Thames.  Pavla Nováčková

Margita Rytířová v roce 2014 během rozhovoru 
pro školní projekt Příběhy 20. století.

Obal knihy Perličky dětství.

Margita Rytířová za mlada.
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,  
a to nejpozději do 20. října 2019. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon. Děkujeme.

Ceny pro tři vylosované luštitele se správnou tajenkou jsou: 1. cena sleva 10% na jakoukoliv elektrokoloběžku 
z nabídky www.elektrickekolobezky.eu / 2. cena univerzální helma na elektrokoloběžku v hodnotě 1 800 Kč  
/ 3. cena brašna na elektrokoloběžku v hodnotě 800 Kč. Cenu věnoval obchod Elektrické koloběžky, Halouny.

Vylosovaným výhercem křížovky ze zářijového vydání je pan František Tůma, Řevnice. 
Získává poukaz na večeři pro dvě osoby v hodnotě 1 500 Kč v restauraci a hotelu Panská Zahrada v Dobřichovicích.

Tajenka z minulého čísla: Vynikajícím šéfkuchařem.

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 10/2019, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček

I N F O @ E L - K O . C Z  •  7 7 6  8 9 3  8 0 4

NOVÁ ECO
GENERACE
NENÍ TŘEBA
ŘIDIČSKÝ
PRŮKAZ

www.elektrickekolobezky.eu

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY PRO 3 VYLOSOVANÉ VÝHERCE
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Pohodlí na cestách zažijete vždy s novým vozem 
ŠKODA KAMIQ 
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se
o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ
5. DVEŘE

VYHŘÍVANÝ VOLANTPARKOVACÍ ASISTENT

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5 -Radotín
Tel.: 242 406 328
www.femat.cz

již od Kč379 900

   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ

Budete si rozumět

Untitled-614   1 13.9.2019   15:14:10



Internetové připojení zajišťuje DOBNET, z. s. Službu DOBNET TV technicky zajišťuje SledováníTV.cz.

Užijte si klidné Vánoce bez starostí s přechodem na DVB-T2.

Více informací na tel. 277 001 111
www.dobnet.cz

S rychlým internetem DOBNET teď můžete sledovat
158 televizních kanálů 2 měsíce za 0 Kč.

Dívejte se na 2 měsíce zdarma.

Konečné poplatky za kalendářní měsíc včetně DPH. Nabídka je spojena s uzavřením smlouvy na internetové tarify DOBNET Zajíc, 
Puma nebo Sokol a platí do 30. 11.  2019 nebo do vyčerpání kvóty 100 televizních balíčků. Rozšiřující balíček MAXI + HBO GO nebo 
oba balíčky můžete v průběhu prvních dvou měsíců kdykoliv bezplatně zrušit. Stačí nám zavolat nebo poslat e-mail. V opačném 
případě vám od 3. měsíce začneme k internetovému tarifu účtovat i poplatek za TV balíček nebo balíčky, které jste si ponechali. 

START
Základní balíček s českými 

a zahraničními televizemi doplněný 
o sportovní, hudební, filmové 

a zahraniční stanice a česká rádia.

75 kanálů / 48 v HD

0 Kč

1. a 2. měsíc

100 Kč

od 3. měsíce

MAXI + HBO GO
Volitelné rozšíření o stanice 

zaměřené na filmy, dokumenty, 
sport. Součástí balíčku je také 

filmotéka.

+83 kanálů / 45 v HD

0 Kč

1. a 2. měsíc

699 Kč

od 3. měsíce

Televizní balíčky


