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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

ZEMNÍ PRÁCE
základové pasy, bazény, jímky, 

dešťové svody, chodníky

Michal Beran
Všenory

tel.: 774 973 575
www.zemniprace-beran.cz

SPADIA
Nově otevřené 
odběrové 
pracoviště
	odběr	krve	 
pro	laboratorní	vyšetření
	možnost	vyšetření	 
pro	samoplátce
	provádíme	oGTT

ul. 5. května 15
Dobřichovice
(Centrum komplexní péče)

Po – Pa 7.00 – 10.30

704 969 887
Těšíme se na vaši návštěvu, 
zaměstnanci SPADIA LAB, a.s.

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách
půjčovna plošin 

ODTAHY
nákladních a osobních vozidel,
pracovních strojů, bagrů atd.

PŮJČOVNA 
DODÁVEK

Jaromír Kubánek
 728 416 413

kubanek.jar@tiscali.cz
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V  současné době není jednoduché při-
pravit a  zorganizovat důstojné připo-
menutí odkazu 17. listopadu. Přesto je 
nám proti srsti překročit ten významný 
svátek, pro nás a řadu našich vrstevníků 
jeden z  nejvýznamnějších za  celý rok, 
bez jakéhokoliv upozornění či pokusu 
alespoň na chvíli zapojit co nejvíce z nás 
do společné připomínky.

Pokud bude vše alespoň trochu možné 
a  schůdné, pozveme vás ke  společnému 
prožitku. Každý si ho může připravit sám 
se svým nejbližším okolím, ale s pocitem 
společného sdílení. V den státního svát-
ku v úterý 17. listopadu zazní Dobřicho-
vicemi Modlitba pro Martu, neformální 
hymna listopadových událostí roku 1989 
od  Marty Kubišové, a  pak i  státní hym-
na v  podání dobřichovických zpěvaček. 

Stane se tak večer. Všichni budou moci 
poslouchat na  balkonech nebo u  ote-
vřených oken. Kdo bude chtít, připojí se 
do virtuálního prostoru, kde Tato píseň 
bude i  ve  virtuálním prostoru spolu se 
sestřihem věnovaným Dobřichovicím.

S prvním úderem věžních hodin ozna-
mujících 18. hodinu se všechny ulice 
ponoří do  tmy. Prosíme naše spoluob-
čany, aby zhasli i  ve  svých 
domovech a  v  kancelá-
řích a  v  nastalé ně-
kolikaminutové tmě 
věnovali své myšlen-
ky hodnotám, za  něž 
jsme tehdy zvonili klíči 
a jimž je tak moc v sou-
časné době ubližováno. 
Hodnotám se společným 

jmenovatelem, kterému říkáme SVOBO-
DA. Ty chvíle nás mohou obohatit o pocit, 
že ve svých myšlenkách nejsme sami, a že 
světélko na  konci tmavého tunelu stále 
plápolá. Světlo přijde pár okamžiků poté. 
Na  světelný signál se Dobřichovice opět 
rozsvítí a my se těšíme, že se k rozsvěcení 
připojíte a tmu ze svých domovů vyženete 
co největším počtem rozsvícených světel, 

pokojů, altánů a tak podobně.
Velmi věříme, že po vašem loň-
ském zapojení do  akce Nechce-

me zpátky se opět setkáme 
s aktivním přístupem co nej-
širší veřejnosti a  že se nám 
společně podaří si Den boje 

za  svobodu a  demokracii dů-
stojně připomenout.

Kateřina Filla Věnečková a Jiří Geissler 

Ve  dvacátém ročníku krajského kola 
soutěže Zlatý erb 2020 o nejlepší webo-
vé stránky a elektronické služby měst 
získala Hlásná Třebaň cenu poroty.

První místa v  jednotlivých kategoriích 
ve Středočeském kraji obsadily Odolena 
Voda (města), Chrášťany (obce) a Rožmi-
tál pod Třemšínem (elektronické služby 
a  projekty Smart City). Zvláštní cenu 
poroty za výborně zvládnuté kritérium 
Použitelnost webu, jeho ovládání, na-
vigace a  přehlednost stánky si odnesla 
obec Hlásná Třebaň. „Nový web vytvo-

řil zcela zdarma Tomáš Hanč, který se 
ve svém profesním životě právě tvorbou 
webů a  on-line marketingem zabývá. 
Obec tak jednak ušetřila desítky tisíc ko-

run a má správu nového webu plně pod 
kontrolou. Tomáš věnoval velké úsilí ne-
jen formě, ale také obsahu nového webu 
– aktualizoval a  do  srozumitelnějších 
formulací přepsal mnoho stran textů,“ 
uvedl místní zpravodaj. Z našeho regio-
nu se prosadil také Karlštejn, který byl 
třetí mezi obcemi.

V  rámci letošního ročníku krajského 
kola soutěže bylo ve  Středočeském kraji 
přihlášeno celkem 43 projektů, soutěžilo 
7 měst, 14 obcí a 22 projektů v kategorii 
elektronických služeb a  projektů Smart 
City.

Hlásná Třebaň získala cenu za svůj web

Opravy povrchu ulic pokračují

Zdroj KÚSK

Deset minut pro 17. listopad

Dobřichovičtí prodlužovali chodník se 
sousedním Karlíkem. „Cesta“ pro pěší 
vede až na hranici katastru města, vybu-
dování další části je tedy na obci Karlík. 
Kromě vydláždění zhotovitelé instalova-
li několik laviček a  odpadkových košů. 
Přidali i  lampy veřejného osvětlení. 
V příštím roce by chodník měly doplnit 
další sochy vytvořené během oblíbeného 
sochařského sympozia Cesta mramoru.

V  Dobřichovicích aktuálně rekon-
struují Randovu ulici. Práce začaly 
i  v  Anglické ulici, která byla ve  velmi 

špatném stavu. Na  její rekonstrukci se 
městu podařilo získat dotaci z Minister-
stva pro místní rozvoj. Do  konce roku 
bude opraven úsek od lávky po křižovat-
ku s Březovou. Další etapa po křižovatku 
s Pražskou by měla pokračovat v příštím 
roce a skončit koncem dubna.

Nový povrch získá také Srbská ulice 
v Černošicích. Omezení by měla skončit 
ještě do konce letošního roku, konkrétně 
do 17. prosince. V ulici nelze parkovat. Je 
umožněn přístup k domům a objektům, 
ale příjezd automobilem je z obou stran 

omezen a umožněn jen po dohodě s tech-
nickým dozorem stavby nebo stavby-
vedoucím. Vše záleží na  postupu prací, 
například mimo pokládku nové obrusné 
vrstvy. Lidé by tak měli parkovat v při-
lehlých ulicích a pouze v jednom pruhu, 
aby automobily neomezovaly průjezd.

Podzim je ve  znamení stavebních prací. V  Dobřichovicích opravují ulici 
Randova, v Černošicích pracují na novém povrchu Srbské ulice.

Foto ICPonline.it

POZVÁNKA
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Panská Zahrada vaří speciální menu a peče italskou pizzu
ROZVOZ 10:30 – 19:00 hod.  OBJEDNÁVKY na tel. 226 230 930 www.panskazahrada.cz

Městská policie Černošice už nebude 
vykonávat hlídky v  některých okol-
ních obcích. Zastupitelstvo vypově-
dělo smlouvy o  činnosti strážníků 
na území Dobřichovic, Karlíka a Řitky.

„Zejména kvůli neochotě Dobřichovic hra-
dit reálný podíl na skutečných nákladech, 
tedy navýšit dosavadní částky,“ komentoval 
rozhodnutí starosta Černošic Filip Kořínek 
s tím, že město vyzvalo tyto obce k ukončení 
spolupráce dohodou k 31. prosinci.

Současně zastupitelstvo schválilo do-
datky smluv s obcemi Třebotov a Kosoř, 
které nastavují mechanismus podílení se 
na rozpočtu MP pomocí zálohových pla-
teb a následného přesného zúčtování dle 
reálných nákladů za uplynulý kalendář-
ní rok.

Sousední Městská policie Řevnice se 
v září přestěhovala do nově vybudované 
služebny v  nejvyšším patře zdejší rad-
nice. Aktuálně hledá posily a  chystá se 
na opětovné měření rychlosti.

Černošičtí strážníci už nebudou hlídat Dobřichovice

Náruč funguje dvacet let

Na webu jsou odběrová místa i dotace
Mapový portál Středočeského kraje má 
dvě novinky, které souvisejí s  šířením 
nového typu koronaviru. Aktuálních dat 
se dočkaly také kotlíkové dotace.

Na  portálu (https://kusk.maps.arcgis.
com) přibyly dvě zcela nové vrstvy: vrst-
va odběrových míst pro testy na covid-19, 
kterou portál přejímá od Ústavu zdravot-

nických informací a statistiky ČR, a vrst-
va školských zařízení určených pro péči 
o děti a mládež zaměstnanců integrova-
ného záchranného systému (IZS). Tyto 
údaje vycházejí z rozhodnutí hejtmanky 
Středočeského kraje o  vykonávání péče 
o děti a mládež za nouzového stavu.

Provozovatelé aktualizovali také mapo-
vou aplikaci Kotlíkové dotace – III. výzva. 
Ta nabízí základní přehled o  aktuálním 
stavu přijatých žádostí. Zároveň obsa-
huje prostorovou analýzu odpovídající 
na otázku, jaký podíl obyvatelstva za obec 
má zájem o dotaci. V mapě je možné zjis-
tit např. tzv. prioritní obce nebo oblasti 
se zhoršenou kvalitou ovzduší. Uživatel 
si přes nástroj Vybrat může zobrazit po-
drobnější informace i za konkrétní obec.

in
zerce

Na  začátku listopadu oslaví spolek Ná-
ruč dvacáté narozeniny. Nezisková or-
ganizace, založená lékařkou Vlaďkou 
Hejmovou, podporuje a  vede lidi s  růz-
ným typem zdravotního znevýhodnění 
ke spokojenému a samostatnému životu.

Aktuálně provozuje dva sociální pod-
niky, které vytvářejí pracovní příležitos-
ti pro více než 25 zaměstnanců se zdra-
votním postižením: Centrum sociální 
rehabilitace v  Dobřichovicích pomáha-
jící dospělým lidem převážně s  dušev-
ním onemocněním v návratu do běžné-
ho života po  dlouhodobé nemoci nebo 

hospitalizaci a kavárnu Modrý domeček 
v  Řevnicích, která se stala oblíbeným 
podnikem pro zákazníky z širokého oko-
lí Řevnic a návštěvníky Brd. V minulém 
roce přibyla výrobna cateringu a exklu-
zivní čokolády pod značkou Choco Lady, 
kterou budou moci zájemci ochutnat 
v kavárně už letos o Vánocích. 

Práce pomáhá zaměstnancům posilo-
vat zdravotní stav i sebevědomí, a tak se 
postupně stávají soběstační. „V současné 
době Náruč omezily, stejně jako mno-
hé další, vládní restrikce kvůli pande-
mii. Za dvacet let jsme ale čelili mnoha 

výzvám. Věříme, že nám ještě spoustu 
energie zůstala a  že tuto nepříznivou 
dobu se všemi zaměstnanci, klienty, 
podporovateli, přáteli a věrnými zákaz-
níky zvládneme,“ dodala ředitelka Ná-
ruče Zuzana Dudáková.

Beroun předá 
ceny nejspíše 
v listopadu
Součástí slavnostního večera 
k  výročí vzniku samostatného 
Československa mělo být také 
předání cen města Beroun. Kvůli 
aktuálním vládním restrikcím se 
ale termín posunul. Náhradním 
datem je 25. listopad v kulturním 
domě Plzeňka. Pietní akt pořáda-
ný k oslavám 102. výročí vzniku 
ČSR byl zrušen. Měl proběhnout 
28. října. Město pouze položilo 
symbolický věnec k  pomníku 
padlým na Husově náměstí.
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JEČNÝ
OPRAVY

ELEKTROMOTORŮ
VŠERADICE

Prodej čerpadel
www.jecny-elektromotory.com

tel.: 603 719 056, 311 684 340 | e-mail: jecny@email.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

M

AN
 IN TREE

KÁCENÍ STROMŮ
▸  zdravotní, bezpečnostní 

a redukční řezy
▸ kácení se zachytáváním do lana
▸  spolupráce s arboristou 

certifi kovaným ETW

PÉČE O ZELEŇ
▸ stříhání živých plotů
▸ sekání trávy
▸ řez ovocných stromů 
▸ výsadba nových stromů

MAN IN TREE
T: 739 544 487
David Novák, Svinaře
mit.novak@seznam.cz

 mitnovak

Pečující osoba
do dětské skupiny

Beránek
D O B Ř I C H O V I C E

Informace o pracovním místě:
Do dětské skupiny Beránek hledáme pečující osobu  
na 3 dny v týdnu (hlavně ranní směna).
Jsme dětská skupina s maximálním počtem dvanácti dětí 
ve věku 12 měsíců až 5 let.

Požadujeme:
• Středoškolské vzdělání – předškolní a mimoškolní pedagogiku
• Kurz chůvy (kód 69-017-M)
• VŠ pedagogického směru

Nabízíme:
• Příjemné prostředí se zahradou
• Nástup možný po domluvě (možné ihned)
• Práce na DPP

Randova 451, Dobřichovice
beranek@orangery.cz   DSBERANEK

 602 181 458

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

Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Zahoďte své starosti, nabízím:
�� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
�� Zajištění účinné inzerce na největších 

realitních serverech
�� Férové a profesionální jednání
�� Právní servis přes certifikovanou advokátní 

kancelář
�� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
�� Předání nemovitosti novému majiteli
�� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti
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I  když po  takzvané první vlně pande-
mie v Česku v některých firmách dávali 
výpovědi, k  hromadnému propouštění 
prakticky nedošlo. Velký zásah dostala 
například gastronomie. Mnoho podniků 
využilo čas na to, aby v co nejlepší kva-
litě rozjely prodej přes okénko a rozvoz. 
Za cenu ztrát, ale zachování práce svých 
zaměstnanců. Mnohé restaurace se pus-
tily do  rekonstrukce, jiné se zamyslely 

nad koncepcí podniku a hledaly vhodné 
cesty zviditelnění a  udržení se na  trhu. 
Část z  nich udělala i  cílené personální 
změny, které podnikání prospěly. Ale ne 
všechny povinné uzavření přežily. Hlav-
ní vlna uzavírání se teprve čeká.

Většina bojuje za existenci. Přístup „pře-
ce to nevzdáme“ zaujala Tereza Mahlová, 
majitelka restaurace a  penzionu Chalu-
pa Rovina (restaurachalupa.cz). Od  11 
do  14:30 mají otevřené výdejní okénko, 
v  tu dobu také rozvážejí po  okolí. „Vydá-
váme obědy, alespoň si můžeme ponechat 
některé zaměstnance. Budeme se s  tím 

muset poprat. Zcela nezavřeme, pojedeme 
dál, protože je to náš jediný hlavní příjem. 
Děláme maximum, abychom přežili.“

Stejně jako další podnikatelé i ona cítí 
rozdíl mezi jarem a podzimem. „Na jaře 
to bylo lepší, v  první vlně uzavření se 
nás lidé snažili podporovat. Teď je to 
slabší. Zřejmě protože jsou v  provozu 
všechny okolní restaurace, což na  jaře 
nebylo. A lidé možná i více šetří.“

Z pultů na web
Výrazný pokles příjmů zaznamenal 
také maloobchod. Všichni, kteří moh-
li, využili aplikací a  své zboží nabízejí 
online. Oblíbené knihkupectví LeAmos 
v  Řevnicích má zavřeno od  14. října. 
„Rozmístili jsme informace, že nadále 
funguje náš e-shop knihyrevnice.cz, 
případně telefon 604  127  824, kde mo-
hou lidé knihy objednávat. Ve  výdejně 
na  řevnickém náměstí po  předchozí 
dohodě zazvoní a zboží si mezi dveřmi 
vyzvednou,“ uvedla majitelka Zuzana 
Drhličková.

I když se snaží dívat do budoucna op-
timisticky, jde o  velký zásah do  jejího 
podnikání. „Jarní zavřenou dobu jsme 
přežili, ale jaro je v  prodeji vždycky 
slabší. Knižní trh má obecně dlouhodo-
bé problémy a je závislý hlavně na třech 
podzimních měsících před Vánoci, a to je 
zrovna teď. Každý den přicházíme o vel-
ké tržby, které e-shop nikdy nenahradí. 
Nedokážu říct, co bude, snažíme se něco 
prodat a  všechno ustát, nezkrachovat. 
Uděláme maximum, a buď to vyjde, nebo 
ne. Knihkupectví jsem se vždy hodně vě-
novala a jsem ochotná ještě přidat. Pokud 
to nebude stačit, osobně to přežiji. Každý 
teď má spoustu problémů, nechci si moc 
stěžovat. Je to život. A  ten není vždycky 
veselý,“ dodala majitelka obchodu, kde 
svůj čas rádi trávili malí i velcí čtenáři.

Dolní Poberouní je kraj vyhledávaný 
turisty, a tak se do ztráty dostaly i další 
služby s tím spojené, například cestovní 
ruch či poskytovatelé ubytování. V  ne-
lehké situaci je rovněž kultura a návaz-
né obory. Lidé více pracují z  domova, 
a  jak ukazují nejrůznější průzkumy, ví-
tají to oni sami i  jejich zaměstnavatelé. 
Jenže pro řadu dodavatelů a poskytova-
telů služeb může být tento stav likvidač-
ní. Najednou je totiž potřeba méně obě-
dů v  restauracích, papíru do  tiskáren 
nebo formálního oblečení.

Kdo uspěje
Podle generální ředitelky Manpower-
Group Jaroslavy Rezlerové dochází 
od  března k  největší proměně pracovní 
síly a poptávky po dovednostech od dru-
hé světové války. „Změna je navíc velice 
rychlá. Krize posiluje poptávku po tech-
nických a měkkých dovednostech, na něž 

Foto Petra Stehlíková

 

Trh práce  
se mění. A vy?
Nový typ koronaviru zasáhl pracovní trh 
a v nejistotě je široké spektrum oborů. Na druhou 
stranu vznikly nové pracovní příležitosti.
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jsme se již nějakou dobu zaměřovali a je-
jichž potřebu jsme předpovídali. Akutní 
nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
se týká zejména oblasti technologií. Ne-
ustále roste poptávka po  odbornících 
na  kybernetickou bezpečnost, vývojá-
řích softwaru a  datových analyticích. 
Komunikace, přizpůsobivost, empatie, 
iniciativa a spousta dalších měkkých do-
vedností jsou v době rychlých změn a ve-
liké nejistoty důležitější než kdy dřív.“ 

Žádaní jsou také lidé pro distribuci 
a komunikaci se zákazníky v e-shopech 
a  návazný marketing. Posily hledají 
i  logistické firmy, přepravci a  řetězce, 
zatím otevřené nejvíce, tedy potraviny, 
drogerie a  lékárny. Volné pozice jsou 
ve stavebnictví, ochuzeném o zahranič-
ní pracovníky. A  stálý nedostatek hlásí 
zdravotnická zařízení, potýkající se 
s návalem nemocných. 

Mění se přitom nejen nabídka práce, 
ale také požadavky lidí, kteří práci shá-
nějí nebo si ji chtějí udržet. „Zaměstnan-
ci se shodují v tom, co si v budoucnosti 
přejí: udržet si práci, být zdraví, učit se 
a  rozvíjet dovednosti a  už se nevracet 
ke starému způsobu práce. Při bližším 
pohledu vidíme, že pravděpodobně 
dojde k  ještě výraznějšímu rozdělení 
pracovní síly. Ti, jejichž dovednosti 
jsou vyhledávané, mohou požadovat 
zvýšení mzdy a  práci na  dálku, díky 
níž nemusejí dojíždět. Jsou flexibilnější 
a mohou si nastavit rodinný a pracovní 
život podle svého. Oproti tomu zaměst-
nanci, kteří mají méně vyhledávané 

dovednosti a  dojíždějí na  pracoviště, 
jsou vystaveni větším rizikům (snížení 
mzdy, propouštění, poslání „na překáž-
ky“). Zároveň mají omezenější možnost 
práce z domova, nižší flexibilitu a v dů-
sledku toho nižší rovnováhu mezi osob-
ním a  pracovním životem,“ vysvětlila 
Rezlerová.

Pokud usilujete o  nové zaměstnání, ze-
ptejte se svých přátel. Firmy oslovte i přímo. 
Zapojte se do pracovních online sítí. A podí-
vejte se na weby pracovních portálů. Mnoho 
z  nich má návod, jak se co nejlépe připra-
vit, a  pomohou vám také s  výběrem nové 
pracovní pozice. Je dost dobře možné, že 
tzv. na dálku povedete i pracovní pohovor. 

Proměna na  pracovním poli je viditelná nejen v  našem regionu 
a v okolí, ale i v Praze, kam z okresu Praha-západ denně míří mini-
málně dvacet tisíc lidí. Míra nezaměstnanosti v České republice 
se již třetí měsíc drží na relativně nízkých 3,8 %. Z pohledu probí-
hající koronakrize jde stále o dobrý výsledek. Jenže původně avi-
zovaná vlna velkého propouštění se podle odborníků přesunula 
na přelom roku. „Počet nezaměstnaných velmi pravděpodobně 
časem dále poroste, neboť za  současnými poměrně dobrými 
čísly stojí do velké míry vládní programy, které budou postupně 
končit,“ předpovídá Jakub Seidler, hlavní ekonom ING ČR.

Nezaměstnanost ve  středních Čechách podle posledních zve-
řejněných údajů ČSÚ v září stagnovala, zůstala na hodnotě 3,3 
procenta. Úřady práce zde evidují zhruba 31 500 uchazečů o za-
městnání, o 183 více než na konci srpna. Konkrétně z okresu Pra-
ha-západ jde o 2 659 lidí oproti 2 595 v srpnu, v okrese Beroun 
2 231 (v srpnu 2 268). Nezaměstnanost v Praze v září opět mírně 
stoupla, setrvale roste od března. Proti srpnu se zvýšila o dese-
tinu procentního bodu na 3,4 procenta, bez práce bylo 31 056 
lidí, o 500 více než v předchozím měsíci.

Foto ICPonline.it
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Restaurace a pension Chalupa
Rovinská 64, Hlásná Třebaň (Rovina) restaurace a pension

ROZVOZ JÍDLA ZDARMA
Kam rozvážíme?
Dobřichovice, Lety, Karlík, Řevnice, Hlásná i Zadní Třebaň,  
Karlštejn, Mořinka i Mořina – objednávka nad 300 Kč zdarma

Všenory a Černošice – objednávka nad 500 Kč zdarma
(poslední objednávka pro rozvoz do 14:00 hod.)

Otevřeno každý den formou výdejního okénka 11–14:30 hod.
Těšíme se na vás!

WWW.RESTAURACECHALUPA.CZ   722 728 771

Anežky České 1119, roh parku a ulice Za Parkem (Dobřichovice)
Petr Horčík |  776 081 648 | www.dogtor.cz

Na stejném místě i veterinární ordinace MVDr. V. Veverky.

poštaplyn
bouda

zámek

plyn
bouda

NABÍZÍME ROZVOZNABÍZÍME ROZVOZ
776 081 648 776 081 648 (zavolejte si)

syrové i vařené maso, antiparazitika, 
kvalitní suchá krmiva, výživové 
doplňky a mnoho dalšího...
Otevírací doba za nouzového stavu:
Po-Pá 9-12 h., 14-17 h. | So 8:45-12:30 h. 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

KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

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

PRODEJNA A SERVIS 

V OMEZENÉM PROVOZU

• ELEKTROKOLA
• kola horská
• trekingová
• silniční
• dětská
• koloběžky
VEŠKERÉ INFORMACE NA
www.kola-sport.cz/
aktualne/

HLEDÁME
BRIGÁDNÍKY

na pravidelný roznos
měsíčníku DOBNET

 605 205 755
Vhodné pro studenty, maminky 
na mateřské i zdatné důchodce.

JÍDELNA
DOBŘICHOVICE

VÝDEJNÍ OKÉNKO  
DO VESTIBULU PRODEJNY COOP

OTEVŘENO

PO-PÁ 10 až 14 hod
TEL. OBJEDNÁVKY
 737 616 190

od 8 do 11 hod.
JÍDELNÍ LÍSTEK 

 JÍDELNA DOBŘICHOVICE
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Jak moc se změnila situace během 
letošního roku?
V mém oboru, tedy v cestovním ruchu, 
opravdu dramaticky. Ještě v lednu byl 
předprodej na léto rekordní, pak přišel 
koronavirus a vše od základů změnil. 
Lidé nejdříve zjišťovali podrobnosti, 
poté zájezdy ve velkém rušili. Osobně je 
chápu.

Jaké jste měl na jaře pocity?
Nejprve to byl pocit marnosti. Když 
vidíte, kolik vaší práce je najednou 
ztraceno, není to příjemné. Pak jsem 
ale nabral sílu a rozhodl se maximál-
ně pomoci svým klientům při rušení 
zájezdů, získávání peněz od cestov-
ních kanceláří a hledání co nejlepšího 
řešení v situaci, kterou nejen cestovní 
ruch nepamatuje. Myslím, že se  
nám to společně povedlo, což mě  
velmi těší.

Připravoval jste se,  
že „to“ znovu přijde?
Upřímně, asi nikdo nečekal, že se pan-
demie vrátí s takovou silou. Ano, připra-
voval jsem se, ale tak, že jsem pracoval 
na nabídce ještě lepších služeb a servisu 
pro své stávající i nové zákazníky.

V čem konkrétně se změnila vaše 
práce? Čeho úplně ubylo a co naopak 
děláte nově?
Práce se změnila zcela od základů. Dříve 
jsme se zákazníky řešili výběr ideálního 
hotelu a destinace. Dnes debatujeme 
o tom, kam klient smí cestovat, zda musí 
mít test nebo být po návratu v karan-
téně, jaká potvrzení s sebou potřebuje. 
Navíc se situace ze dne na den mění, co 
platilo včera, je dnes úplně jinak. Je to 
práce v obrovské nejistotě. Řada hotelů 
vůbec neotevřela, řešili jsme změny 
ubytování i letů na poslední chvíli.  

Pro zákazníky, kteří se rozhodli cesto-
vat, bylo nepříjemné čekání, jestli jim 
v noci před odletem přijde formulář, bez 
něhož by je nepustili ani do letadla.

Napadlo vás někdy, že změníte profesi?
To mě naštěstí nikdy nenapadlo. Svou 
práci mám doopravdy rád a budu ji 
dělat, dokud to jen trochu půjde. V okolí 
jsem jediný, kdo tento typ služeb nabízí, 
a věřím i na základě reakcí zákazníků, 
že moje podnikání v našem krásném 
údolí má smysl.

Mají vaši zákazníci snahu vám v těch-
to těžkých časech nějak pomoci?
Jednoznačně ano. Dostal jsem celou 
řadu zpráv a vzkazů, kde mi vyjadřují 
podporu a těší se, až zase budou moci 
vycestovat. Někteří už čekají na za-
hájení předprodejů na léto 2021, aby 
se mohli těšit na moře, které jim letos 
chybělo. Právě jejich podpora je mým 
hnacím motorem do další práce. Věřím, 
že pandemii i díky vakcinaci brzy pře-
konáme a bude možné opět svobodně 
a bez omezení cestovat.

Co je ve vašem oboru nejhorší?
Nejhorší je nejistota. Nikdo neví, co bude, 
a když už prodáme zájezd třeba na listo-
pad, cestovní kancelář ho velmi pravdě-
podobně buď zruší, nebo posune termín. 
Každý, kdo podniká nebo je zaměst-
nancem, ví, že pracovat v nejistotě je 
opravdu těžké. Když ale otázku otočím, 
nejlepší na mé práci jsou moji zákazníci. 
Opravdu mám velké štěstí na skvělé lidi. 
Touto cestou jim děkuji za přízeň, přeji 
sílu do dalších dnů a měsíců, a hlavně 
zdraví pro všechny. A vzkazuji jim, že 
rozhodně nekončím a na všechny se 
těším v lepším roce 2021.

Plánujete novinky?
Ano, a velmi zásadní. Jako jedna z mála 
cestovních agentur v České republice 
budu velmi úzce spolupracovat s největší 
cestovní skupinou ve střední Evropě. 
Pro mé klienty to ponese celou řadu 
výhod. Vše je zatím v přípravě, detailní 
informace zveřejním později. Připravuji 
také propagační video o výhodách náku-
pu v agentuře. Jan Veselý, Lucie Hochmalová

 

Je to práce v nejistotě.  
Ale zákazníci jsou skvělí
Petr Kadeřábek je osobní poradce z cestovní agentury 
KD Tour. Také on zažívá smršť nových nařízení a s ní 
spojených „hurikánů“, které poměrně často zasáhnou 
jeho činnosti. Přesto si zachovává kus optimismu.

Zdroj KD Tour
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Jan Jícha má opravdu mnoho 
aktivit a zájmů. Které jsou pro něj 
aktuálně nejdůležitější?
„Teď zrovna jsou to moje děti. Mám 
čtyři, jsem s nimi doma a zjišťuji, že 
mi to velmi vyhovuje. Asi se ve mně 
ozval mateřský instinkt.“

Proč to tak je?
Moje žena odjela učit do rumun-
ského Banátu, byl to její dávný sen. 
Pěkně se to snoubí s tím, že teď 
beztak nemám kde hrát, takže se 
realizuji jen v Naší škole a doma.

Zmínil jste Naši školu. Jak v Litni 
vznikla a kdy jste se v tomto pro-
jektu začal angažovat?
Založili ji rodiče, kteří chtěli pro 
své děti jiný, modernější a lidštější 
způsob vyučování. Když vyběhali 
registraci a vyhlásili konkurz na ře-
ditele, přihlásil jsem se.

Jak nyní probíhá výuka na dálku?  
Co všechno jste museli zařídit?
Už na jaře ji moji kolegové zvládli obdi-
vuhodně. Hned v prvních dnech po za-
vření škol prozkoumali možnosti dis-
tančního vzdělávání, takže když přišel 
pokyn učit děti dál, měli jsme v podstatě 
náskok. Na jaře bylo ale vše dobrovolné 
a flákače nešlo nijak postihovat. Proto 
jsme jim alespoň volali a zjišťovali, proč 
se nepřipojují. K jednomu žákovi jsme 
zajeli i domů a měli jsme vážný hovor 
s rodiči. Nešlo o vyhrožování, na dětech 
nám opravdu záleží.

Před vedením Naší školy jste dvanáct 
let učil na pražském Gymnáziu Jana 
Keplera. Proč jste zatoužil po změně? 
Už vás to tam nebavilo?
Na gymnáziu jsem získal učitelské 
ostruhy. Byl jsem několikrát třídním, 

vymyslel jsem řadu úspěšných pro-
jektů, nikdo mě nevyháněl. Ale máte 
pravdu, že mě už trochu nebavilo učit 
pořád totéž samé extrémně nadané 
žáky. Abych ze sebe vydal to nejlepší, 
potřebuji překonávat překážky a tam 
už žádné nebyly. Tak jsem si šel zkusit 
ředitelování, protože to jsem neuměl. 
A také je pravda, že už na gymnáziu 
jsem podvědomě tíhl k alternativě, 

kdy je žák považován za hodnotného 
člověka. Studentům jsem třeba kromě 
známek psal i slovní hodnocení formou 
dopisů. Nějak jsem chtěl vyjádřit, že 
jsou pro mě zajímavějšími bytostmi než 
jen „z češtiny za jedna“.

Stejně jako škola k vám patří hudba. 
Jaký žánr je vám nejbližší?

Vyučil jsem se u táboráků a ani dnes 
neumím o mnoho víc, takže folk.

Kdy jste začal psát písně?
Zbytečně brzy, řekl bych. Takovou 
tu ubrečenou lyriku nebo naivní 
ekosongy. Až za pár let mi došlo, že 
víc mi jde sranda. Sepsal jsem pár 
hravých hudebních špásů, které už 
se daly hrát i veřejně.

V písních se často vyjadřujete 
také k současným problémům 
a politice. Je těžké takové písně 
skládat?
Právě že to jde tak hanebně samo, 
až mě to už také nebaví. Nevím, co 
ještě písní sdělovat nového. Zatím 
poslední je asi Burešovo blues 
nahrané na foťák doma u kompostu. 
Už několik let mi naše politické dění 
nestojí za to, abych platil za studio.

Víte, která vaše píseň  
má největší úspěch?
To vím bezpečně – Hlas pro Schwarzen-
berga, amatérská agitka na podporu 
knížete. Získala statisíce zhlédnutí. Ale 
úspěch písně se nedá měřit jen počtem laj-
ků. Pro mě je třeba vrcholným uznáním, 
když si moje verše notuje pár žáků nebo 
se některá sentimentálka líbí mé ženě.

Zkoušel jste vystupovat také 
na Portě? Jaké máte zážitky?
Ano, byl jsem tam několikrát. Dvakrát 
i ve finále v Řevnicích. Portu jako tra-
diční fenomén a žánrový symbol velmi 
ctím, i když vím od nedávných vítězů, 
že pro rozvoj hudební kariéry mnoho 
neznamená.

Koncertujete rád?
Samozřejmě. Nedokážu si představit 
písničkáře, který by to dělal z donucení. 
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Jan Jícha: Školu jsme založili  
pro lidštější způsob vyučování
Je těžké si představit optimističtějšího člověka, než 
je Jan Jícha z Všeradic. Sám život je pro něj inspirací. 
Stále hledá nové výzvy a to, co přijde, bere s humorem, 
což se odráží v jeho knihách, básních a písních. A také 
v pozici ředitele soukromé Naší školy v Litni.

Kdo je Jan Jícha?
• Jan Jícha (40) je gelototerapeut 

(gelototerapie je léčba smíchem), 
spisovatel, scenárista, překladatel, 
pedagog, muzikant a otec. Bydlí 
ve Všeradicích, učí v Litni a hraje, kamkoli 
ho pozvou. Z ničeho si moc nedělá 
a tento svět miluje jako dosud žádný.

Zdroj: archiv Jana Jíchy
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	 Lety,	Pražská	454	(budova	tenisové	haly)
 774 310 296 / 603 399 560
	 automotodetailing@seznam.cz
	 AutoMotoDetailing

otevírací	doba
po–pá	8–18
so	 8–12:30

RUČNÍ MYTÍ  
A VOSKOVÁNÍ AUT

ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ 
INTERIÉRU

RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO 
KERAMICKÁ OCHRANA LAKU
AKCE	SE	VZTAHUJE	POUZE	NA	VOSKY,	NANO	A	KERAMICKÉ	OCHRANY	LAKU.
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tí	
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	3
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AKCE-15 %

 
STAVEBNÍ - NESTAVEBNÍ POZEMKY
Znáte skutečný potenciál svého pozemku?

Díky našim 20letým 
zkušenostem v oboru, 

rádi přijímáme i ty
nejkomplikovanější

výzvy

umíme zhodnotit a profesionálně
připravit k prodeji.

 Pomůžeme vám k dosažení maximální
možné prodejní ceny pozemku!

 

Auditpozemku.cz

www.auditpozemku.cz        
Zavolejte nám pro nezávaznou schůzku zdarma!

730 806 398

PROVĚŘÍME - OCENÍME - ODKOUPÍME 

Moje písně jsou založené na textech, 
buď vtipných, nebo k zamyšlení.  
Takže hrát jako hudební pozadí 
do proudícího davu pro mě moc 
není. Zato klubový koncert pro třicet 
soustředěných posluchačů si užiji 
skvěle. Naposledy jsem hrál pár no-
vinek v týpí, pro tři lidi. To už bylo 
teď, za covidu.

A jak zvládáte dobu, kdy nemůže-
te vystupovat? Pomůže to podle 
vás zmírnit dopady epidemie?
Boj proti covidu považuji spíš za útěk 
před ním, včetně zákazu koncertů. 
Léta se zabývám zdravovědou a mám 
dost konkrétní představu o tom, jak 
si má člověk budovat imunitu, aby 
ho neohrozily ani nové viry. Je to ale 
menšinový přístup, neprosaditelný 
uprostřed dnešních standardů. Takže 
mi nezbývá než nasadit roušku a če-
kat, až to přejde. Pauzu v hraní ale zvlá-
dám v pohodě, nejsem na muziku nijak 
jednostranně fixovaný. Jakýkoli výpadek 
v některé své aktivitě vítám, protože pak 
stíhám něco jiného.  

Třeba když byla na jaře zrušena všechna 
moje vystoupení a ubylo i ředitelských 
povinností, dodělal jsem zahradní 
železnici. V létě jsem si napsal učebnici 
češtiny použitelnou i na dálku, kterou 
teď zkouším na žácích. Začal jsem také 
víc kreslit vtipy na Facebook, vždy mě 

to bavilo, ale nebyl čas. Mě kdyby bouře 
vyvrhla na pustý ostrov, nejspíš začnu 
modelovat z mořské pěny.

Kde si mohou lidé poslechnout  
vaše písně?
Na youtubovém kanálu Honza Jícha 
se najdou věci příležitostné a většinou 
ne moc cizelované. Seriózní kousky 
jsou zejména na naší druhé desce Love 
zdar!, kterou jsme natočili v zimě. Kvůli 
epidemii jsme už dvakrát odložili její 
křest, takže o ní nikdo moc neví. Je pře-
vážně o lásce. Ale ani ta se nemusí brát 
jen vážně, ne?

Kromě hudby se věnujete také psaní 
knih. Jsou velmi úspěšné, některé 
vyprodané. Můžete nám svou tvorbu 
ve zkratce představit?
Ty nejúspěšnější jsou často autobio-
grafické. Prevít na studiích o zážitcích 

z vysoké, Srbský deník o mém roce 
u krajanů na Balkáně nebo Dva roky 
bez prázdnin, v níž jsem závažné 
rodinné téma nemoci pojal tak, jak 
pojímám vždycky všechno – s hu-
morem. Zatím poslední je satira 
na české školství Ředitel a hydra. 
V rodinách mých žáků má úspěch 
také jediná moje knížka pro děti Co 

vyprávěl netopýr. 

Co vás v životě nejvíc baví?
Všechno. Miluji dřinu i meditaci, každá 
nejbanálnější činnost je mi inspirací. 
Když jsem jednou rozvážel po záhonech 
hnůj, napadla mě píseň Youtuber. V je-
jím klipu hraje hnůj nemalou roli.

Letos jste oslavil čtyřicetiny, moc 
gratulujeme. Co jste si k jubileu přál?
Narozeniny ani svůj věk moc neproží-
vám. Takže žádný milník ani velká přá-
ní. Ale nadělil jsem si zatím největší kon-
cert. Trval tři a půl hodiny a hráli jsme 
i ukázky z našeho kabaretu Showflík.

Chtěl byste něco říct čtenářům?
Aby se dokázali smát, i když tomu okol-
nosti moc nepřejí. Smích prodlužuje 
život víc než každá vakcína.

Lucie Hochmalová



www.idobnet.cz

12 — KULTURA

Kulturní dění mohou zájemci najít 
hlavně na  Facebooku a  na  Youtube. 
Mnoho zajímavostí se objevuje napří-
klad na  facebookové stránce Kultura 
online, kde jsou k vidění aktuální kul-
turní nabídky. 

Novinky zveřejňují na  svém profilu 
také hudebníci, kteří žijí v našem okolí. 
Zpěvačka Ewa Farna z  Všenor nabíd-
la fanouškům novou píseň v  polštině.  
„… protože poslední dobou moc koncer-
tů není. Příspěvek. Pouze zpěv a kytara. 
Poprvé takhle ve dvou. Krásný akustic-

ký poslech, drazí,“ napsala na stránkách 
www.facebook.com/ewafarna a  přidala 
svou píseň. 

Podobně se svými fanoušky komuniku-
je zpěvák Tomáš Klus, žijící v Mníšku pod 
Brdy. Svou novou píseň nazvanou Loc-
kdown publikoval na www.facebook.com 
/TomasKlus. Na  současné situaci vidí 
i  pozitivní věci: „Tohle je taky dopad 
doby. Máme možnost vidět a  žít nablíz-
ko s bližními, nejbližšími a projasňovat, 
vysvětlovat, poznávat a být ještě a  ještě 
blíž, být jedním, jedněmi,“ sdělil své po-
znání u fotky s manželkou Tamarou. 

Své podzimní plány musel přehod-
notit i  zpěvák Pavel Vítek z  Karlštejna. 
„V  listopadu jsem měl naplánovaných 
sedm koncertů se 4 tenory, bohužel 
všechny jsme přeložili na příští rok. Děje 

se tak ve  jménu zachování zdraví nás 
všech, takže to chápu a  věřím, že tuto 
dobu všichni přečkáme,“ doufá zpěvák. 
Nyní organizuje první online koncert 4 
tenorů, který se uskuteční v neděli 1. lis-
topadu od  19 hodin. „Užijte si písničky 
z našeho alba pěkně v bačkorách, z tepla 
domova. Moc se těšíme. Vstupenky jsou 
právě v  prodeji zde: https://www.invi-
ton.cz/e-11463/4-tenori-stale-s-vami,“ 
zve k poslechu Pavel Vítek. 

Řevničan Ondřej Hejma napsal nedáv-
no nejen písničku Evropanka Blanka, je-
jíž klip se točil před Modrým domečkem 
v Řevnicích, ale nově také moderuje po-
řad v rámci kanálu Xaver Live na Youtu-
be. Večer Ondřej Hejma ŽIVĚ, kde muzi-
kant odpovídá na otázky diváků, můžete 
sledovat každé pondělí. 

V  obcích je nyní ticho a  klid. Společen-
ské sály a  prostory jsou prázdné. Všu-
de ale doufají, že se situace brzy změní 
a už v  listopadu se lidé společně sejdou 
na kulturních akcích.

„Na jaře jsem byl jeden z mála, kdo měl  
ještě v poslední možný den koncert. Když 
to pak bylo opět možné, udělal jsem ho 
po urgenci pana starosty až po zrušení 
krizového stavu čili o týden později, než 
nám akce povolili. Lidé to ocenili,“ říká 
Pavel Blaženín z černošického městské-
ho úřadu. Musel zrušit všechny koncerty 
zahraničních hvězd, které byly na  šňů-
ře po  Evropě, a  jiné koncerty přeložit. 
„Na  listopad plánuji Bluesový festival 
a byl bych nerad, kdyby se neuskutečnil. 
Když Pán a  ministr zdravotnictví dají, 
tak bude,“ dodal Blaženín.

Mezinárodní bluesový festival Bio 
Blues se v  případě příznivé situace 
odehraje 20. listopadu od  19 hodin 
v  Club Kině. Vystoupí Lubomír Bužma 
Khýr (ČR), Max & Veronica (Itálie) nebo 

WBand (ČR, SR). O den později, 21. listo-
padu od 20 hodin, by se pak v Club Kině 
konal koncert kapely Junior Robinson 
Band. Těšit se můžete na  jazz a  gospel 
z Londýna a Jamajky.

Městys Karlštejn letos vzhledem 
k  opatřením neplánuje kulturní pro-
gram v rámci adventu. „Loni měl advent 
velký ohlas a jednu z největších návštěv-
ností v  historii, bohužel letos budeme 
muset oželet anděly na chůdách i sboro-
vý zpěv, protože nevíme, zda bude mož-
né hromadné akce pořádat. Pokud budou 
povoleny, rozsvítíme stromek s  místní-
mi občany. Ale není jisté, že například 
děti ze školy zazpívají. Na  návštěvnost 
turistů se letošní Karlštejnský advent 
nebude nijak zaměřovat,“ sdělil Janis Si-
dovský z úřadu městyse Karlštejn.

Kultura ožívá na internetu

Listopadové akce jsou nejisté, ale plánují se

Nouzový stav a zákaz 
všech akcí opět 
narušily záměry 
pořadatelů kulturních 
a společenských událostí. 
A také plány umělců, 
kteří nyní nemohou 
živě vystupovat před 
publikem. Mnozí z nich se 
tak snaží využít alespoň 
prostředí internetu 
a své aktivity přinášejí 
fanouškům online. 
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NOVÁ PRODEJNA

Výrobna a prodej
RADOTÍN

Výpadová 1676/4a, Praha 5 – Radotín 

Po – Pá 8 – 18 hodin
So 9 – 12 hodin

 606 407 137
www.cerstve-testoviny.com

P O R A D N A  P R O  Z D R A V É  S T Á R N U T Í
Proč se ptát odborníků 
na demence 
Alzheimerovou chorobou a dalšími demen-
cemi je v Česku postiženo více než 150 000 
občanů a odhaduje se, že během následují-
cích dvaceti let stoupne jejich počet na více 
než 300  000. Alzheimerova demence je 
charakteristická plíživým začátkem, který 
bohužel často uniká pozornosti okolí. 

Pokud jste na  pochybách, zda se u  blízkého 
příbuzného či známého jedná o  přirozené 
projevy stárnutí, nebo o  příznaky počínají-
cí demence, zašlete dotaz do  naší poradny 
na www.alzheimercentrum.cz/poradna.

Ptejte se na cokoliv 
Nebojte se jakékoliv otázky. Metodikové pro 
danou problematiku poradí všem, kteří mají 
podezření, zda u jejich blízkých nemůže být 
důvodem zapomínání, zmatenosti a podob-
ných příznaků právě Alzheimerova choroba 
či jiné demence. Pokládejte otázky ze so-
ciální, zdravotní či z  ošetřovatelské oblasti. 
Odborníci pomohou také s výběrem vhod-
ného zařízení, zprostředkují testování pamě-
ti, což je první krok v řadě vyšetření k určení 
diagnózy.

Stáří je spojeno s  přirozeným úbyt-
kem mentálních schopností. Včasné 
rozpoznání demence tedy není vždy 
snadné. Senior si mnohdy nedokáže 
spojit své potíže s  možnou nemocí 
nebo se za  ně stydí a  snaží se je za-
maskovat. Mírné kognitivní* po-
ruchy okolí toleruje, protože jsou 
vzhledem k  věku přiměřené či ak-
ceptovatelné, avšak i  závažnější po-
tíže jsou nezřídka mylně považovány 
za projevy stáří. 

Narušených kognitivních schop-
ností si můžeme všimnout již při 
rozhovoru. Napoví nám nepřesnosti, 
logické chyby ve výpovědích, kompli-
kované hledání slov při komunikaci, 
ztěžka se vybavující události a údaje. 

Některé schopnosti, jako je slovní zá-
soba nebo nabyté vědomosti, zůstá-
vají neměnné.

Pacienta s  kognitivním deficitem 
většinou přivádějí k  lékaři potíže 
s  pamětí a  myšlením, na  něž často 
upozorní rodina nebo přátelé. Nemoc 
může postupně změnit celou osob-
nost, přičemž primární poruchou 
bývá zhoršení poznávacích procesů, 
především inteligence a paměti. Do-
chází i ke změnám emočního ladění 
a chování. 

 

*	 Prostřednictvím	 kognitivních	 funkcí	
člověk	vnímá	svět	kolem	sebe,	jedná,	
reaguje,	zvládá	různé	úkoly.

Je zapomínání 
v seniorském věku 
normální?

PSYCHOTERAPIE 
při chůzi na čerstvém 
vzduchu (s kočárkem 
či se psem), po Skypu 

či telefonu.

Působím jako psychoterapeut 
a adiktolog již mnoho let 

v Praze, aktuálně však 
z domova – Černošice a okolí.

774 196 184
 rephana@gmail.com

w w w. r e p ov a . c z

• účetnictví a daňová evidence
• mzdové účetnictví a personalistika
• účetní a daňové poradenství
• daňová přiznání
• auditorské služby
• likvidace společnosti
• ekonomické poradenství
• zastupování na úřadech

daně a účetnictví
Praha, Dobřichovice

s rámečkem bez spadu

lukkaro s. r. o. 
Anežky České 1119, 252 29 Dobřichovice | 739 039 551 | 734 300 274 | hanak@lukkaro.cz | www.ucetnictvi-lukkaro.cz

Nabízíme poctivé  
dorty na míru, zákusky  
i slané kanapky.
Dortíčky vám za malý poplatek navíc 
rádi přivezeme domů. Dobřichovice, Lety,  
Řevnice a Černošice doručujeme zdarma.

Těšíme se opět na Vaše objednávky
vánočního cukroví cena: 760 Kč/kg

  Village Bakery s.r.o., K Nouzovu 1, P4 Komořany, 143 00
 724 128 605    mala_pekarna
 malapekarna@malapekarna.cz malapekarna.cz
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Abychom vám přiblížili její činnost, 
zeptali jsme se majitelky a provozova-
telky Anny Buchalové na pár věcí, které 
by vás snad také mohly zajímat.

Nade dveřmi vaší nové provozovny 
visí zajímavý štít. Připomíná tak 
trochu dávno minulé časy řemesel, 
která mívala „zlaté dno“. Jaký vztah 
máte k tradici svého řemesla?
Pro mě řemeslo představuje 
něco tradičního a poctivého, 
čemu se lidé věnují, protože 
opravdu chtějí a mají to rádi. 
Dříve si lidé předávali řemes-
lo v rodině a provozovali ho 
třeba po celé generace, vše 
se dělalo ručně. Dnes už 
většinu prací dělají stroje 
a vzácné znalosti a doved-
nosti upadají v zapomnění... 
Já bych se ráda držela tradice 
cukrářského řemesla ve smys-
lu ruční výroby v malé produkci, 
použití kvalitních a poctivých surovin 
a „domácího“ prostředí. 

Můžete to, prosím, více rozvést 
a uvést na nějakém příkladu, jak 
se liší výroba třeba vašeho koláče 
nebo dortu od toho, který si můžeme 
běžně koupit v supermarketu nebo 
cukrárně? Co znamená kvalitní, 
poctivé a domácí?
Snažím se používat suroviny té nejlepší 
kvality, které, kromě toho, že chut-
nají lépe, také berou ohledy na naše 
prostředí a přírodu a samozřejmě 
i na naše zdraví. Peču výhradně z bio 
mouky vyrobené z plodin pěstovaných 
bez chemie, šetrně k přírodě a bez 
genetické modifikace, jíž prošla většina 
pšenice… Mléko a tvaroh používám 
z místní farmy v Bělči, citronovou kůru 
do koláčů strouhám jen z bio citronů, 
povidla kupuji z Moravy, jsou vyrobená 
pouze ze švestek a z cukru. Momentál-

ně upouštím od bílého cukru a plánuji 
zařadit přírodní nerafinovaný český 
cukr, který není chemickou cestou 
zbaven přírodních šťáv obsahujících 
živiny. 

Abych se ještě vrátila k vysvětlení poj-
mu „domácí“ prostředí. Mám na mysli 
především ruční výrobu konkrétním 
člověkem. Na rozdíl od koláče koupené-
ho v supermarketu, který byl vyroben 
„anonymně“ buď člověkem, nebo stro-
jem, následně zmrazen a v příslušné 
prodejně rozmrazen a upečen, jsou mé 
koláče připravovány čerstvě přímo 
na místě, kde je můžete každou sobotu 
od 8 do 11 koupit. 

To zní moc zajímavě, ale neznamená 
to, že jsou vaše výrobky pro většinu 
lidí cenově nedostupné?
Myslím, že ne. Mé ceny pochopitelně pa-
tří spíše mezi ty vyšší, ale určitě nejsou 
tak vysoké, aby si většina lidí nemohla 
dovolit produkty koupit. Spíše jsou to 
ceny, na něž lidi nejsou zvyklí. Průmy-
slová výroba a používání všelijakých 

náhražek a emulgátorů pro zvýšení 
trvanlivosti umožnily prodávat potra-
viny za minimální ceny, úplně se tím 
ale pokřivila zdravá ekonomika gastro-
nomie. Lidé podnikající v gastronomii 
často velmi tvrdě dřou a uchylují se 
k různým ústupkům, aby zvládli udržet 
krok s uměle stlačenými cenami. Cena 
ale musí být složená ze všech nákladů, 
což jsou ingredience, práce, provozní 
náklady podniku a veškeré povinné 
odvody státu. Není kde slevit.
Osobně preferuji kvalitu nad kvantitou 
a myslím, že pokud si člověk nemůže 
dovolit koupit koláček za „vyšší cenu“ 
každý den, může si ho dopřát jednou 
za čas s tím, že zná jeho původ a kva-
litu. 

A na co se mohou vaši  
zákazníci těšit?
Především na dorty a dezerty na ob-

jednávku, dále také pořádám volný 
prodej čerstvého pečiva bez před-
chozího objednání pravidelně v so-
botu od 8 do 11 hodin. Pro zvláštní 
příležitosti připravuji speciální 

akce, například svatomartinské 
rohlíčky na sv. Martina, cukroví a vá-

nočky na Vánoce, dezerty na Silvestra, 
dortíky na sv. Valentýna, Velikonoce...
Každý týden je také akce na dezerty, 
kdy je možné objednat krabičku s men-
ším množstvím zákusků, než obvykle 
připravuji.

Jak je možné vámi nabízené  
produkty objednat?
Objednávka je nejlepší prostřednic-
tvím e-mailu anna@buchalova.name, 
případně telefonicky na čísle  
+420 730 152 480. Nabídka je k nahléd-
nutí na Facebooku (Výrobna Anna) 
nebo na Instagramu (vyrobna_anna), 
kde rovněž najdete aktuální informace 
o speciálních akcích a sobotním prodeji 
čerstvého pečiva. Informace o aktuální 
nabídce je také vždy napsána na tabuli 
vedle dveří provozovny.
Pokud mají zákazníci nějaké otázky 
nebo třeba speciální požadavek, mohou 
se na mne obrátit. Budu se snažit vyjít 
jim vstříc.

 

Ráda bych navázala  
na tradiční poctivé řemeslo
Výrobna Anna – zakázkové cukrářství a pekařství 
je nová služba, kterou můžete najít v Litni 
ve Společenském domě, hned vedle pošty.
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Rebels O.K. jsou  
nejlepším 
mládežnickým týmem

Na černošickém krytém sportovišti změ-
řili síly atleti ASK Dipoli i pozvaní hosté: 
profi závodníci v hodu koulí a ve skoku 
vysokém. A  právě oni mají na  svědomí 
nový zápis.

Atletické závody Černošice Meeting II 
se původně měly konat na  venkovním 
sportovišti a  na  jaře. Pandemie je pře-
sunula na  konec září a  vytrvalý déšť 
do  haly Věry Čáslavské. „Bylo to napí-

navé, tedy hlavně spíše dost stresující, 
na poslední chvíli měnit místo celé akce. 
Ale přece jsme nemohli dopustit, aby 
všechny ty děti, které se na závody těši-
ly, seděly kvůli dešti doma. Naštěstí jsme 
vše zvládli a akce se konala, i když v ‚in-
doorové‘ podobě,“ oddechl si Tomáš Vo-
dička, šéftrenér pořádajícího ASK Dipoli.

Nejmenší závodníci si vyzkoušeli ví-
ceboj ve  čtyřech všestranných disciplí-
nách (skok z  místa, hod medicinbalem, 
člunkový běh a  překážková dráha). 
Ve skoku do výšky se o nejlepší výkony 
„prali“ žáci a  žákyně z  místního klu-
bu. Zvítězily Klára Zbožínková, 146 cm, 
starší žákyně; Eliška Koukalová a  Bar-
bora Karasová, 119 cm, mladší žákyně; 
Mikuláš Mutinský, 149 cm, starší žáci; 
Ondřej Hlaváč, 143 cm, mladší žáci.

Po  strhujících výkonech nejmladších 
atletů následovaly exhibiční závody 
profi sportovců. Jeden z  nich, skokan 
do výšky Vojtěch Říha z ASK Praha, do-
kázal i  díky mocnému povzbuzování 
diváků, „dosáhnout“ na  202 cm, což je 
nový rekord černošické haly. Fandil mu 
také mladý a  slibný sprinter na  400 m 
Matěj Krsek, který společně s  výškaři 
rozdával autogramy.

Ocenění za všechny Rebels O.K. převzala 
jedna z  reprezentantek Vendula Plazze-
rová na konci září na pražském Strahově.

Připomeňme, že rok 2019 byl pro Re-
bels velmi úspěšný. Skokanky i trenérka 
potvrdily vynikající formu na  mistrov-
ství světa v  Norsku. Skvělou přípravu 
dokázaly zúročit i v Číně na mezinárod-
ním šampionátu. A koncem roku se tre-

nérka Olga Kepková umístila na druhém 
místě v celostátní soutěži Díky, trenére.

„Pro celý tým byl rok 2019 pestrý a urči-
tě si ocenění pro poctivou práci zaslouží!“ 
s  uznáním říká manažerka týmu Šárka 
Plazzerová a  pokračuje: „Pokud byste se 
chtěli i vy stát součástí našeho týmu, přijď-
te mezi nás. Situace je teď sice o  trochu 
komplikovanější, ale sledujte naše webové 

stránky rebelsok.cz, a až budou tělocvičny 
zase otevřené, těšíme se na vás.“

V roce 2020 chtěly dívky od Berounky 
navázat na  úspěšnou sezonu. Ale jejich 
plány překazil koronavirus. Mnoho sou-
těží bylo zrušeno, včetně závodů v Kana-
dě. Na rok 2021 se chystá specialita – vir-
tuální soutěž v rope skippingu. A půjde 
rovnou o mistrovství světa.

Děvčata soutěžící v rope skippingu 
vybojovala titul Nejlepší sportovní klub 
mládeže okresu Praha-západ za loňský 
rok. Velkého úspěchu dosáhla také jejich 
„šéfka“ Olga Kepková. Stala se nejlepším 
trenérem mládeže.

Volejbalistky  
na úvod bodovaly
Mladší žákyně volejbalového Soko-
la Dobřichovice vítězně vstoupily 
do  krajského přeboru. Při prvním 
turnaji na půdě Kunic si tým ve slo-
žení Markéta Burešová, Nela Če-
řovská, Tereza Jágrová, Kristýna 
Nešporová, Lucie Pivokonská, Tere-
za Stanjurová, Laura Vlčková a  Ve-
ronika Vladařová připsal tři výhry 
2:0 a s plným bodovým ziskem vede 
tabulku své skupiny.

Další výhru si do  tabulky připsa-
ly i  starší žákyně, jež hrály v  Dob-
řichovicích. Tým zkombinovaný ze 
starší a  z  mladší kategorie porazil 
v prvním zápase 2:0 na sety Brandýs 
nad Labem. Ve druhém duelu se mu 
už tolik nedařilo a prohrál 0:2 s Be-
nátkami nad Jizerou. „Během tohoto 
zápasu se nám nedařilo plnit úkoly, 
které jsem holkám zadal. V prvním 
setu se to sice na stavu neprojevilo, 
ale ve druhém již ano. Je to pro naše 
děvčata ponaučení a pro mě návod, 
jak s  nimi trénovat,“ zhodnotil tre-
nér Aleš Nečesaný. (kab)

V hale padl rekord ve skoku do výšky

Vendula Plazzerová přebírá cenu za tým.
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Zdroj: archiv ASK Dipoli
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Chcete pomáhat tvořit nový domov
klientům s Alzheimerovou chorobou?

Alzheimercentrum Černošice hledá

ZDRAVOTNÍ PERSONÁL

Státní oblastní archiv v Praze

NABÍZÍ VOLNÉ SLUŽEBNÍ MÍSTO
ODBORNÉHO REFERENTA – ARCHIVÁŘE

PRO PRACOVIŠTĚ V DOBŘICHOVICÍCH

Nabízíme volné služební místo v 8. platové třídě na pozici archiváře,  
s možným nástupem od 1. prosince 2020 nebo dle dohody.

Místem výkonu služby budou Dobřichovice.
Podávat žádosti lze do 9. listopadu 2020.

Podrobnější informace naleznete na úřední desce Státního oblastního archivu v Praze 
(http://www.soapraha.cz/urednideska/) nebo na telefonním čísle 974 847 372.

Rozvoj estetického  
vnímání dětí
V současné době je těžké odvrátit pozor-
nost od  koronaviru k  jiným věcem. My 
ve školkách ale fungujeme dál a důleži-
tou součástí naší práce je zajistit dětem 
v  předškolním věku pocit bezpečí. Nej-
lépe to jde přes pravidelnost, rituály, lás-
kyplný respektující vztah a také prostor, 
v němž výuka probíhá. 

Pro nás je tím prostorem les, který je ote-
vřenou knihou a nepřebernou studnou in-
spirace. Pro práci s dětmi v rámci předškol-
ního vzdělávání je ideální učebnou. Děti 
v něm mohou zažívat proměny v koloběhu 

roku na vlastní kůži, a  tím zvyšovat svou 
schopnost adaptace na přírodní prostředí, 
přirozeně rozvíjet své pohybové dovednos-
ti bez nutnosti tréninku. Učí se zde oriento-
vat v prostoru a čase, překonávat překážky, 
což vede k jejich větší samostatnosti, sebe-
důvěře a spokojenosti. Les se tak stává zá-
zemím pro budování pozitivního vztahu 
k sobě i ke svému okolí, a nepřímo tak pod-
poruje i tvorbu etického postoje k přírodě. 

Neméně důležitou součástí výchovy 
a  vzdělávání dětí je podpora jejich es-
tetického vnímání. Otázka estetiky je 
v mateřských školách opomíjenou oblas-
tí, na níž se často zapomíná již při tvor-

bě prostoru školky. Tento problém v lese 
odpadá, a to především na podzim, kdy 
je paletou plnou barev. Prostor se tak 
rázem otevírá pro land art, jednoduchá, 
ale efektní umělecká díla v  přírodním 
prostředí a z přírodnin. 

Jak si na podzim s rozvojem svého es-
tetického vnímání poradili pedagogové 
a  děti ze ZŠ a  z  LMŠ Na  dvorečku, mů-
žete sledovat na našem fcb profilu (LMŠ 
Na  dvorečku, škola Jeden strom, Jeden 
strom) nebo na Instagramu Jeden_strom, 
na_dvorečku. Zde budete mít umělecká 
díla a informace vždy z první ruky.

Mgr. Alena Laláková, ředitelka, Jeden strom, z. ú.

POZVÁNKA DO ŠKOLY
19. 11. zveme od 17:00 na besedu  
pro zájemce o 1. třídu ve školním 

roce 2020/2021.
Chcete vědět, jak to chodí  

v ZŠ Na dvorečku, v Komunitní škole 
Jeden strom? Jak funguje léty ověřená 

praxe nejen výuky v terénu?  
Potřebujete odpovědi na svoje otázky? 

Tak přesně vám je beseda určena. 

Zatím s termínem počítáme.  
V současné nejisté době však může dojít ke změně.  

Pro aktuální informace sledujte
www.jedenstrom.cz

 Jeden strom  Instagram Jeden_strom.

 
Střípky z Jednoho stromu

P e n z i o n  U   T u l á k a  s . r . o . ,  R a n d o v a  9 7 5 ,  D O B Ř I C H O V I C E

NABÍZÍME
domácí, ručně vyráběné,
máslové vánoční cukroví

15 druhů v mixu     560 Kč/kg

Objednávky, prosím, nejpozději do 27.11. 2020
p. Švábová, tel.: 733 738 825, nebo info@penzionutulaka.cz

ilustrační foto
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K řece Vltavě do Štěchovic je to od nás jen 
dvacet pět kilometrů. A přece je to úplně 
jiná řeka než naše Berounka, alespoň 
v  úseku mezi přehradami Štěchovice 
a Slapy. Právě tady se skrývá devět kilo-
metrů dlouhá Naučná stezka Svatoján-
ské proudy. Vede ze Štěchovic do Třebe-
nic po zelené a modré turistické značce 
a můžete vyjít na obou stranách. Zpátky 
se vrátíte buď pěšky, nebo se svezete au-
tobusem z jedné obce do druhé.

Než vznikly přehrady
Dnes vede naučná stezka po pěšině mezi 
skalami nad vodou Štěchovické přehra-
dy. Jak ale tato místa vypadala ještě před 
devadesáti lety, než slavná betonová 
vodní díla změnila původní krajinu?

Vltava tu dříve byla hodně divoká, 
plná peřejí, zákrut a  skalisek. Přesto 
sloužila pro přepravu dřeva, kamene či 
soli z  Německa a  ze Šumavy do  Prahy. 
Nákladní lodě a  voraři, kteří tudy jez-
dili, měli z vodních proudů a úzké řeky 
obavy. Často se stávalo, že lodě narazi-
ly na  skálu a  jejich posádka zahynula. 
O splavnění řeky se zasloužil císař Fer-
dinand v roce 1643, což dodnes připomí-
ná barokní Ferdinandův sloup.

V roce 1722 byla vedle sloupu postavena 
ještě socha sv. Jana Nepomuckého, patro-
na plavců, na památku utonulých vorařů. 
A  proudům se začalo říkat Svatojánské. 
Mimochodem obě sochařské památky 
dnes spatříme nedaleko budovy elek-
trárny na začátku Štěchovické přehrady. 

Tu vybudovali v  letech 1937 až 
1945 a z divoké řeky zbyla jenom 
malá, horní část peřejí, kterou 
o  pár let později zatopila ještě 
přehrada Slapská (1949 až 1954).

Naučná stezka
U Svatojánských proudů vznik-
la vůbec první pěší turistická 
trasa Klubu českých turistů, 
když 11. května 1889 „označo-
vací družstvo“ spojilo Štěcho-
vice a  Svatojánské proudy čer-
venou značkou. Po  turistech si 
řeku oblíbili také trampové, 
kteří si zde mezi dvěma světovými vál-
kami vytvořili mnoho osad.

Naučná stezka má celkem 15 zastave-
ní. Dobrodružný je úsek pod Bílou ská-
lou, kde půjdete po chodníku vysoko nad 
vodou a budete procházet dvěma tunely 
nebo po  lávce. Připomínkou trampingu 
a vodáků je pak osada Ztracenka (dříve 
Údolí ztracené naděje), která je nejstar-
ším kempem v republice, založeným už 

před první světovou válkou. Původně 
byla osada hned u břehu vltavského zá-
krutu, ale kvůli výstavbě přehrady se 
musela přemístit výše.

Stezka je plná interaktivních prvků. 
Je na  ní několik odpočívadel a  naučné 
cedule informují i pomocí QR kódů, kde 
si můžete prohlédnout mnoho fotografií 
nebo poslechnout trampské písně.

Dnešní krajina sice vypadá úplně ji-
nak, ale krása přírodních výtvorů ne-
zmizela. Ze stezky vedoucí podél pře-

hrady jsou překrásné výhledy na  řeku, 
skály i barevné stromy. Na několika mís-
tech na levém břehu Vltavy je chodníček 
hodně úzký a vyžaduje obratnost, proto 
se sem vypravte spíše se staršími dětmi 
a bez kol nebo kočárků. Ideální to není 
ani v deštivém počasí, mokré cesty mo-
hou být nebezpečné.

Jinak jsou ale Svatojánské proudy vel-
mi zajímavé a v současné době tu skvěle 
zrelaxujete. 

 Lucie Hochmalová, foto Petra Stehlíková

 
Krásná a dobrodružná stezka 
na Svatojánské proudy

Listopad je měsíc plný barev. Kam jinam byl měl 
vést výlet než do přírody, k řece obklopené lesy 
a skalami… Teď na podzim je Naučná stezka 
Svatojánské proudy opravdu kouzelným místem, 
kde můžete načerpat tolik potřebnou energii.

Informace o naučné stezce
Celková délka: 9 kilometrů (jeden směr)
Trasa: Štěchovice–Třebenice
Počet informačních tabulí: 15
Terén: rovina i mírné kopce
Typ stezky: pro pěší
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o Míšinu čokoládu k výročí listopadové revoluce
Tmavá čokoláda 65 % z bio bobů z Tanzanie je ručně ozdobena bílou čokoládou s českými šípky.
Čokoláda byla letos oceněna nejvyšším oceněním soutěže Great Taste Awards 2020 v Anglii.
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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 16. listopadu 2020. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Každý ze tří vylosovaných luštitelů se správnou tajenkou obdrží Míšinu čokoládu.
Vylosovanými luštiteli křížovky z říjnového vydání se stali: pan Jiří Szebinovský, Rovina; pan Vladimír Mareš, Dobřichovice; 
a paní Božena Tichá, Řevnice. Každý z nich vyhrává přednabitý čip na 500 Kč do automyčky Ehrle, Dobřichovice.

Správná tajenka z minulého čísla: Nestyďte se, návod na straně 18.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 11/2020, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Odkud pocházejí kakaové 
boby, které používáme v jedné 
z nových Míšiných čokolád?
(dokončení v tajence)

Limitovaná 
edice

info@misinacokolada.cz

www.misinacokolada.cz
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Servisní technik
Elektromechanik | Elektrikář
Jste schopný elektrikář nebo máte odborné zkušenosti s čerpadly?
Máte-li zájem o technologii čerpadel, pak je tato práce určená právě pro vás. Díky internímu školení 
budete vyškoleni, abyste se stali nezávislým mechanikem pro opravy a údržbu čerpadel Hidrostal. 
Práce probíhají převážně u našich zakazníků, ale i v naší domovské dílně.

POŽADUJEME: 
 Dokončené učňovské vzdělání  Řidičský průkaz skupiny B a ochotu jezdit
 Zkušenosti  s podobným zaměstnáním jsou výhodou  Příjemné vystupování

CO NABÍZÍME?
Atrakti vní a všestranná práce na plný úvazek v mladé a dynamické společnosti . Možnost rozvíjet se, 
absolvovat školení a získávat nové zkušenosti . Odměna je závislá na schopnostech a dovednostech zaměstnance. 

ZAUJALA VÁS TATO NABÍDKA? 
Pošlete svůj životopis a krátký moti vační dopis na adresu kontakt@hidrostal-bohemia.com

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462, 252 29 Lety u Dobřichovic
Tel.: +420 226 804 411

Tomáš Hnátnický
Podbrdské kamnářství
Člen Cechu kamnářů ČR

+420 777 110 888
 tomashnatnicky@seznam.cz

www.podbrdskekamnarstvi.cz

PODBRDSKÉ
KAMNÁŘSTVÍ
TOMÁŠ HNÁTNICKÝ

stavby a rekonstrukce
krbů, kamen, sporáků, grilů
vložkování a frézování komínů
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Hrčí, vrčí, je pomalý, zamrzá, dlouho se probouzí, je horký, zničehonic se restartuje?
Bere ti čas na práci a zábavu? Hoď ho servisákům z Dobnetu. 

Než zjistíme, co mu je, nic neplatíš.
Pak se rozhodneš. To je fér.

Nenech ho krást tvůj čas.

Není tvůj počítač
ve své kůži?
Hoď to na nás!


