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ZEMNÍ PRÁCE
základové pasy, bazény, jímky, 

dešťové svody, chodníky

Michal Beran
Všenory

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

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

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

přijme na pozici:
 POKLADNÍ / PRODAVAČ(KA)
jednosměnný provoz PO-PÁ, plný nebo zkrácený úvazek 

 SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí-pátek

 PRACOVNÍK VÝKUPU OBALŮ
cca na 6 hodin denně, vhodné i pro důchodce

všechny pozice mají 1x za 3 týdny
 sobotní směnu 6:30 - 13:00 

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

 Tel. 777 661 111, 608 777 977 po 14. hodině

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

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN
SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL 
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

F.L.Y. 24 / 8,9 kg

F.L.Y. 20
7,9 kg

vyrobeno v ČR

do 8 990 Kč

do 10 990 Kč

Kosmetický salon
Martina Janoušová

DÁRKOVÉ POUKAZY  
na kosmetické ošetření  

v hodnotě 1 000 Kč

k tomu dárek v hodnotě 100 Kč

Vánoční dárky můžete nakoupit na 
www.hildegardbraukmann.cz

nebo přímo v salonu
Palackého 453
Dobřichovice

Otevřeno bude přes celé vánoční 
svátky od rána do večera do doby 

než nás zase zavřou.

 603 172 875

ODVOZ SUTÍ  
A ODPADŮ 

KONTEJNERY
(3 m³ / 15 m³ / 17 m³)

DOVOZ ZEMINY, 
ŠTĚRKU,

PÍSKU, BETONU
Ekologická likvidace odpadů

včetně poradenství  
a evidence

 608 365 140 
e-mail: cernydaniel@centrum.cz

Děkujeme za Vaši přízeň
a přejeme Vám

klidné Vánoční svátky!
 

HOBBYMARKET ESO
Pražská 459, Lety

www.oclety.cz

OBCHODNÍ
CENTRUM LET Y
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Po patnácti letech bylo odbahněno a vy-
čištěno jezírko v poutním areálu na Skal-
ce.

Lhotečtí hasiči nejdříve odčerpali 
vodu a odstranili náletové porosty. Poté 
bagrovali bahno, které v některých mís-
tech dosahovalo hloubky přes půl metru.  

Do mělké vody při březích opět zasadili 
vodní vegetaci.

Během listopadu se začala dovážet 
voda z  retenční nádrže na  dešťovou 
vodu. Jezírko by mělo být znovu naplně-
no vodou do března 2021.

Všechny práce probíhaly pod odbor-
ným dohledem biologa a  se souhlasem 
orgánů ochrany přírody a  krajiny. Je-
jich cílem je zachování tohoto biotopu 
a  podpora výskytu chráněných druhů 
živočichů. Odborníci zde pozorovali na-
příklad čolka velkého, obecného či hor-
ského, ropuchu obecnou nebo skokana 
štíhlého.

Řevnická radnice plánuje rekonstrukci 
Rovinské ulice vedoucí od lávky směrem 
na Rovinu. 

Současně by zde měla vzniknout nová 
parkovací stání, kontejnerové stanoviště 
i přechod pro chodce. „Rekonstrukce má 
vyřešit bezpečnost chodců a  parková-
ní,“ uvedla místostarostka města Alice 
Čermáková s tím, že projekt by měl být 

hotov v lednu 2021. Nově zde po pravé 
straně ve  směru od  lávky vznikne 18 
podélných stání, která by měla sloužit 
i návštěvníkům relaxační louky. Pro-
jekt počítá s  manipulačním stáním 
pro nákladní dopravu s  odpadovými 
kontejnery, novým kontejnerovým 
stanovištěm na původním místě a na-
výšenou kapacitou.

Radní v Černošicích si nechali zpracovat 
studii, která má ověřit možnost výstavby 
městského viladomu s byty pro učitele.

Objekt by mohl stát na pozemku bývalé 
služebny městské policie na rohu Kladen-
ské a Školní ulice. Studii zpracovává ar-
chitektonický ateliér VAS. „Cílem projek-
tu je zvýšit atraktivitu černošické školy 
zejména pro mladší učitele, kteří v  Čer-
nošicích ocení pomoc se zajištěním byd-
lení,“ uvedl starosta Filip Kořínek. Právě 
v  letošním roce uplynulo 90 let od  zalo-
žení zdejší školy. Při této příležitosti byla 
u školy odhalena nová pamětní deska.

Černošice plánují 
byty pro učitele

U lávky vznikne přechod i parkování

V  Dobřichovicích právě probíhá sbírka 
pro lidi, kteří jsou ve velké finanční nou-
zi a nemají peníze ani na jídlo.

Iniciativy se chopila Martina Janou-
šová: „Ráda bych, aby lidé v  našem 
údolí měli možnost udělat radost sobě 
i  druhým, obdarovat souseda a  myslet 
na  druhé. Nabízím své služby. Spojila 

jsem se s  lidmi z  řevnické farnosti. Po-
máhají potřebným i v době ‚míru‘ a mají 
vytvořený systém terénních pracovníků 
a databázi potřebných. Prosím všechny 
další, kdo mají nouzi, přihlaste se a my 
se budeme snažit vám pomoci.“

Lidé potřebující pomoc se mohou ozvat 
na  tel. 603 172 875. Naopak své dary mů-
žete nosit do kosmetického salonu v Palac-
kého ulici č. 453 v  Dobřichovicích. Co je 
potřeba: trvanlivé a suché potraviny, veš-
keré konzervy, těstoviny, rýže, olej, čaje, 
cukr, všechna drogerie, vitaminy. Pokud 
budete chtít poslat dárek dětem, zabalte 
ho a napište na něj věk a pro koho je určen. 
Pod vánočním stromečkem určitě potěší. 

„Prosím, přineste pomoc v  krabicích. 
Můžete se se mnou spojit telefonicky 
nebo nechat krabici za vraty. Ráda bych, 
aby v brzké budoucnosti mohli lidé při-
spívat na charitu celý rok, a to na e-sho-
pu. Pomohou tak potřebným a na druhé 
straně podpoří místního malého ob-
chodníka. Pomáhejme si navzájem,“ do-
dává Martina Janoušová.

Sousedé pomáhají sousedům

Vyčištěné jezírko se plní vodou

Vznikl krajský registr 
dobrovolníků
Dobrovolníkům z  celého kraje je určen 
nedávno založený registr. Využije se 
v  případě zhoršení epidemické situace 
a chybějícího personálu v sociálních za-
řízeních.

„Cílem je vytvořit seznam, který bude-
me v případě potřeby využívat a možné 
pomáhající koordinovat a  s  poskytova-
teli propojovat,“ píší středočeští radní. 
Dobrovolníka  kontaktuje s  nabídkou 
možné spolupráce pracovník hygienické 
stanice. Společně proberou časové a dal-
ší možnosti a způsob propojení.

Registrovat se může-
te prostřed nictvím QR 
kódu. Pro dotazy jsou 
k dispozici telefonní čísla 
702 170 718 a 606 739 357.

Foto Petra Stehlíková

Foto Martina Janoušová
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„Sami, ale přece spolu.“ S touto myšlen-
kou si v  Dobřichovicích v  úterý 17.  lis-
topadu připomněli události tohoto vý-
znamného dne. Lidé se na  pár desítek 
minut „propojili“ prostřednictvím spe-
ciálního programu, který usměrnily 
vládní restrikce proti šíření koronaviru.

Pořádající Agentuře Gei-Ša se spolu 
s  Dobnetem podařilo kolem 18. hodiny 
online odvysílat kompilaci fotografií 
a  záběrů ze současných Dobřichovic. 
Lidé mimo jiné sledovali historické po-
hledy na  most, školu, centrum či řeku, 
a to díky ochotě a spolupráci paní Adám-
kové a  manželů Neubertových. I  když 
na  počátku některé vylekalo neočeká-
vané rušení signálu, šestým úderem 
věžních hodin už bylo vše v  pořádku. 
Zároveň se celé město ponořilo do tmy: 
zhasla nejen pouliční světla, ale také 
spousta místních domácností. Zazněla 
Modlitba pro Martu a na jejím konci pro-
běhla minuta tmy a ticha. 

Signál z věže dobřichovického zámku 
„odstartoval“ českou hymnu v  podání 
několika místních zpěvaček a  zpěváků 
tzv. na  dálku. Při ní se město i  domác-

nosti znovu rozsvítily a  opět prostřed-
nictvím online videa všichni zavzpo-
mínali na  místní sportovní, kulturní 
i společenské akce. Sestřih záběrů tento-
krát doprovázely děti z Kukadýlka s po-
pulárními písničkami z  pohádky Byl 
jednou jeden král. 

Závěr patřil ohlášenému překvapení 
u zámku. Na místo dorazilo několik de-
sítek lidí, které nadchl zámek nasvícený 
v barvách trikolory a okouzlilo červené 
srdce zářící z věže. Těch pár minut peč-
livě připravovala asi desítka lidí spolu 
s dvanácti pomocníky. Vskutku mistrov-
skou práci odvedl Josef Ježek, který hlav-
ně s  pomocí syna Vojty vše nasnímal, 
zpracoval a sestříhal. Mládež od Viktora 
Ježka se zasloužila o  to, že bylo možné 
Dobřichovice zhasnout i rozsvítit. A Petr 
Calda alias Peca vše korunoval nasví-
cením zámku a  výrobou srdce na  věži 
včetně instalace. 

„Možná se nám podařilo započít no-
vou tradici,“ doufají organizátoři, kteří 
už nyní přemýšlejí nad příštím rokem. 
A  možná nepůjde jen o  oslavu 17. listo-
padu.

17. listopad zhasl Dobřichovice

Autobusy budou součástí PID
Od 13. prosince začnou platit nové jízdní řády. Zásadní změny 
zažijí hlavně autobusové linky na Berounsku.

Spustí se zde totiž integrované doprava, kterou odsouhla-
sila Rada Středočeského kraje. Lidé se budou muset seznámit 
s novými linkami i  jejich názvy. Zavede se 23 nových spojů 
a šest stávajících se změní. Zruší se 43 linek mimo systém PID. 
Jednotlivé spoje se mezi sebou provážou, proto dojde k ploš-
nější a  efektivnější obsluze území. Lidé tak mnohdy ušetří 
na cestovném.

Každoroční obměna proběhne také ve vlakové dopravě. Změ-
ny ale budou spíše tzv. kosmetické.

Lidé si přejí plovárnu i gril
Do  participativního rozpočtu Černošic přišly první návrhy. 
Lidé si přejí vybudovat gril, workoutové hřiště i plovárnu. Ná-
vrhy do tzv. Černošické šance je možné zasílat do 18. prosince.

Zastupitelstvo uvolnilo pro první ročník jeden milion korun. 
Návrh projektu musí být dostatečně podrobný. „Kromě kon-
krétního umístění a podoby projektu je nezbytně nutné co nej-
přesněji specifikovat náklady,“ říká koordinátor Daniel Zejda, 
který pomáhá s podáváním návrhů.

Návrhy po Vánocích čeká posouzení proveditelnosti úřadem. 
O  těch, které postoupí, bude hlasovat veřejnost. Více najdete 
na webu cernosickasance.cz.

Nový informační radar upozorní řidiče 
na  aktuální rychlost při vjezdu do  Be-
rouna od Koněprus. Mít nohu nepřiměře-
ně na plynu se nevyplácí ani v Řevnicích.

Berounský radar je v Cajthamlově ulici 
na Jarově, v blízkosti sídla Charity. Kro-
mě informace o překročení rychlosti zob-
razuje také registrační značku vozidla. 
Město tak reagovalo na podněty Charity 
Beroun a obyvatel Jarova, kteří z důvodu 
bezpečnosti při přecházení na autobuso-
vou zastávku požadovali měření rychlos-
ti na této velmi frekventované silnici.

Městská policie Beroun měří rychlost 
ve  městě pravidelně. Při prvním říjno-
vém měření zaznamenali strážníci cel-
kem 13 přestupků. Největším hříšníkem 
byl řidič, jemuž radar naměřil rychlost 
78 kilometrů za hodinu v úseku se stano-
venou padesátkou.

Během podzimu se pro používání mě-
řicího radaru zaškolují také řevničtí 
strážníci. Na katastru Řevnic budou pra-
videlně kontrolovat dodržování povole-
né rychlosti na třech až čtyřech místech 
vytipovaných Policií ČR.

Pozor, strážníci  
měří rychlost

Foto archiv organizátora

Foto ICPonline.it
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PUSŤTE SI VÁNOČNÍ HUDBU DO SVÝCH DOMOVŮ
POMOCÍ STREAMU VÁNOČNÍHO KONCERTU

GAUDETE  RADUJTE SE
VÁNOCE V DOBŘICHOVICÍCH L. P. 2020

České a evropské liturgické a kolední písně zahrají a zazpívají: soubor Ludus musicus a hosté Sean Barry, Andrea Kudrnová.
Během koncertu promluví páter Jaroslav Konečný, starosta Petr Hampl a místostarosta Jiří Růžek.

SLEDUJTE

ONLINE
na zpravodajském webu

idobnet.cz/
gaudete

Premiéra z kaple
sv. Judy Tadeáše začíná

24.12. 
17:00

• 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

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

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.
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Jak vzpomínáte 
na ozdoby svého 
dětství
Zdobení stromečku patří k příjemné vánoční tradici, 
která otevírá vzpomínky. Na dětství, úsměvy, různé 
rodinné historky. Někdo je věrný výzdobě, kterou 
zažil jako malý, jiní jdou ruku v ruce s trendy. 
A někteří se po experimentech vracejí k tomu, co 
mají pod kůží z doby, kdy ještě věřili na Ježíška. 
Pojďte si přečíst příběhy svých sousedů.

www.idobnet.cz

Doma jsme vždy měli staré ozdoby. 
Ne plastové, ale skleněné. Mně 

se jako malé holce moc nelíbi-
ly, byla to taková všehochuť: 
barevné šišky, domečky, sně-
hulák z  korálků... Navíc se 
někdy stalo, že sklo u  otvoru 
s očkem prasklo, drátek vypa-
dával, a tak ozdoba nešla pově-
sit. Přidávali jsme ještě čokolády 
z  kolekce. Většinou se ale stalo, že je 
někdo z nás tří sourozenců snědl a nechal 
na stromečku viset jen papír, ovšem skvě-
le maskovaný jako plný. (smích) 

Když jsem byla starší, naučila jsem se 
jeden rok dělat jednoduchého andílka 
z kukuřičného šustí s korálkem jako hla-
vičkou. Učila jsem se i  ozdoby ze slámy. 

Pak se se slaměnými ozdobami roztrhl 
pytel, bylo jich všude plno. A  tak 

jsme několik let zdobili stromek 
slámou doplněnou červenými 
mašličkami. 

Je to pár let, co jsem se vrá-
tila k  původním skleněným 
ozdobám. Už mi nevadí, že je 

každá jiná. Naopak. Při zdobení 
vzpomínám na dětství a usmívám 

se. Hýčkám si je teď jako oko v hlavě. 
K nim přidávám staré lucerničky. Ty mám 
rovněž z  dětství. Mají úplně jiné barvy 
než ty současné neonově barevné. Úplně 
náhodou jsem je našla na webu a zjistila, 
že se znovu vyrábějí. Zdá se, že je víc lidí, 
kteří se chtějí vrátit k tradičním ozdobám.

 PAVLA NOVÁČKOVÁ, Řevnice

V době dětství mě a mé sourozence za-
jímaly na stromečku nejvíc čokolády 

z kolekce, které nám tam rodiče věšeli ka-
ždý rok. Tehdy si člověk nemohl moc vybí-
rat, měli jsme všechno, co se dalo zrovna 
sehnat. Výsledek byl hodně pestrý, každá 
ozdoba jiná a  mezi tím vším visely ba-
revné lucerničky. Ty mají rodiče dodnes. 
Občas se nějaká rozbije, ale tatínek si je 
naštěstí umí spravit. A do toho všeho byly 
na větvích stříbrné lamely a řetězy, takže 
stromek zářil do všech stran. 

Když jsem se odstěhovala a  začala 
s  vlastním zdobením, byly už možnosti 
mnohem větší. Ale zase měl člověk těžší 
rozhodování, co vybrat. Pár let jsem míva-
la slaměné ozdoby v kombinaci s červenou 
barvou včetně slaměných řetězů. Poslední 
dobou se mi zalíbilo modro-stříbrné ladě-
ní, které použiji i  letos. A  stromek z  dět-
ství? Ten mám každý rok stále u  rodičů, 
samozřejmě i s čokoládami. (smích) 

 DITA DVOŘÁKOVÁ, Řevnice

Vánoce mám moc ráda odjakživa, a to 
i přes fakt, že ne všechny v mém živo-

tě byly pěkné. Třeba první Vánoce s otcem 
mé dcery skončily tak, že jsem po  něm 
hodila bramborový salát, když po rozdě-
lení dárků pustil místo koled kapelu Tři 
sestry a ještě mi tvrdil, že to byl vánoční 
speciální koncert... Nejkrásnější Vánoce 
ale pamatuji, když byly děti malé a věřily 
na Ježíška, člověk se tak mohl stát součás-
tí toho velkého kouzla, které se na Štědrý 
večer pod stromkem událo. 

K Vánocům samozřejmě patří i všelija-
ké zdobení a krášlení. V dobách, kdy jsme 
byli malí my, bylo všeho méně. Možná 
proto to mělo daleko větší cenu (nemys-
lím finanční). Na  stromečku jsme mívali 
překrásné obrovské barevné koule, které 

jsme sice směli jako děti věšet, ale museli 
jsme s nimi přitom zacházet jako s nevy-
buchlou bombou z  druhé světové války. 
Byly neskutečně křehké. 

Vánoční zdobení podléhá módním tren-
dům, kterými se ale naše malá rodina 
neřídí. Máme stromeček barevný, jako 
za  mých dětských časů, a  zdobíme ho 
vždy se synem den před Vánoci. Pokaždé 
se rozněžním, když věšíme srdíčko, které 
v  roce a  půl prokousla moje dnes skoro 
třicetiletá dcera v domnění, že je to perní-
ček. Dojímá mě i prastará skleněná labuť, 
jež zbyla v mém prvním ještě studentském 
bytě po  staré paní, která v  něm bydlela. 
Nebo když dáváme na stromek ozdoby, co 
vytvořil syn ještě ve školce... 

 HELENA PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň
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U nás se stromeček pokaždé strojil už 
na  začátku adventu, takže vánoč-

ní atmosféru jsme měli už s  příchodem 
prosince. Zdobily jsme vždycky s mámou 
kouličkami decentně laděnými maximál-
ně do  dvou barev. Červeno-stříbrnými, 
červeno-zlatými nebo fialovo-stříbrný-
mi. Jedinou výjimkou byla moje koulička, 
kterou mi naši koupili, když jsem byla 
ještě ve školce. Ta musela viset bez ohle-
du na  to, jestli barevně ladila, nebo ne. 
(smích) Každý večer jsme na stromku za-
palovali svíčky. Nikdy jsme nedodržovali 
tradici, že by se měl likvidovat na Tři krá-
le. Naopak jsem vždy chtěla, aby vydržel 
až do mých narozenin na začátku února. 
To už z něj ale většinou bylo ohnuté opa-
dané koště. (smích) 

 LUCIE BOXANOVÁ, Svinaře

Našla jsem jednu retro fotku asi z roku 1981. Na stromečku je skleněná klasika a ně-
kolik kolekcí fasovaných u mamky v podniku. Na stole nesměl chybět předkrm, oblo-

žená mísa, bramborový salát, šunky, salámy, sýry... Na to všichni neustále vzpomínáme.
 KAMILA HOFBAUEROVÁ, Dobřichovice

Narodila jsem se začátkem sedmdesá-
tek a na našem stromečku bývaly tra-

diční skleněné ozdoby všech tvarů, barev 
i  věků: skleněné lesklé kapky a  kouličky, 
jakoby matné koule s ručním malováním, 
něžné zvonečky, ptáčci na pérko s pravým 
peřím, stříbrné řetězy, svíčky v těžkých 
mosazných držácích, bakelito-
vé elektrické svíčky, prskav-
ky a nezbytně i čokoládová 
kolekce, ovšem byla-li 
ten rok k mání. Většinu 
skleněných ozdob jsme 
měli ještě po  mých ro-
dičích. Některé kouličky 
byly začouzené, jiné po-
kapané nánosy vosku, ale 
postupně se rozbíjely i  mým 
přičiněním. A  jelikož v  normali-
začních dobách nebylo snadné sehnat sko-
ro nic, i náš stromeček postupně chudl. 

Bylo mi tak pět šest let, když se na našem 
stromku objevila neskutečná nádhera! Je-
žíškovi se někde pod rukou podařilo se-
hnat nové barevné koule s výřezem, ve kte-
rém byly přilepené různé umělohmotné 
figurky. Několik dnů po  Štědrém večeru 
u nás byli na návštěvě přátelé mých rodi-
čů. Zprvu distingovaná návštěva se jako 
obvykle překlopila v bujarou veselici. Spát 
se mi příliš nedařilo, protože moje mamka, 
když je v dobré náladě, směje se tak nahlas, 
že praská sklo. Jenomže tentokrát se tak 
dělo doslova. Když jsem ze svého pokojíč-
ku mezi halasným smíchem uslyšela první 
křupavou ránu, zbystřila jsem a vplížila se 
ke dveřím do obýváku. Jaké zděšení! Máti 
se ctihodným pánem, posilněni jistě domá-
cím vaječným koňakem či ostřejší vánoční 
specialitou, řádili u stromku, pod nímž už 

byly střepy a ulomená panenka s paraplíč-
kem zakutálená až ke dveřím! Lup! Koulič-
ka s pejskem letí na zem. (smích) Leč ne-
rozbila se. Křup! Dokonává dílo korkový 
dřevák mojí mamky. Lup! Se slzami jsem se 
zase odplížila do svého pokojíčku, vědouc, 
že není radno míchati se do zábavy dospě-

lých. Ráno jsem, přeplněna křivdou 
a výčitkami, dostala přednášku 

o  dobrém vkusu, umění, tra-
dici a kýči. Myslím, že od té 
doby mám rebelující vášeň 
pro vše třpytivě barevné, 
nevkusné a nepatřičné. 

Rodiče později dokoupili 
jednobarevné skleněné oz-

doby ve východním Německu. 
Vichr změn v  našich tradicích 

zavál počátkem devadesátých let, kdy 
se staré a omšelé nahrazovalo novým, ne-
boť najednou všechno bylo. Mamka se za-
koukala do jakéhosi katalogu a rozhodla 
se, že svou představu o dobrém vkusu pře-
nese na náš vánoční stromek. Nakoupila 
fungl nové ozdoby, a to pouze ve stříbrné 
barvě, k nim pak slaměné hvězdice a čer-
vené mašle. Vypadalo to sice krásně, přes-
to jsme jí to s tátou vybučeli. Každoročně 
strojím stromek s  obrovskou nostalgií. 
S každou historickou kouličkou se doslo-
va mazlím. K  naší zdobicí tradici přiby-
ly vánoční ozdoby, které jsme si přivezli 
ze všech koutů Evropy nebo které nám 
darovali přátelé. Máme tak typickou 
kouličku ze Skotska, ze Španělska, 
z Řecka, Holandska, ale také z In-
die či Keni. A náš stromek je nád-
herně přeplácaný neboli, jak se 
říká, každý pes, jiná ves.

 LUCIE KUKULOVÁ, Dobřichovice
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8 — INZERCE

Výběrovou kávu od malých farmářů pražíme každý den.
Nabídky káv měníme podle aktuální sklizně.
V tomto turbulentním roce jsme rozšířili výrobu o výběrové čaje.  
Směsi černých a zelených čajů ručně mícháme s českými bylinkami a sušeným ovocem.
Přejeme ať máte z našich káv a čajů příjemný zážitek.

Hezké vánoce a šťastný nový rok přeje pražírna Caffka.

Dopřejte si čerstvou kávu
z lokální pražírny

+420 728 944 483, 775 329 969  |   info@caffka.cz  |   w w w . c a f f k a . c z

E-mail: gardeo@gardeo.cz • www.gardeo.cz

PRVNÍ VÁNOČNÍ TRHY
V ČERNOŠICKÉ ZAHRADĚ

 řezané vánoční stromky a stromečky v květináči
 chvojí, jmelí, svíčky, stojany na vánoční stromky
 dekorace, věnce, štoly, závěsy, svítilny
 dřevěné, slaměné i skleněné ozdoby
 výběr led venkovních i vnitřních osvětlení
 pokojové rostliny (vánoční hvězdy, bramboříky…)

 dárkové poukazy (na zboží i služby…)

NAKUPUJEME OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

Zahradní centrum Černošická zahrada
U Vodárny 1450, Černošice (vedle Pneuservis Červený)

733 587 769                  CERNOSICKAZAHRADA   

Po – Ne 9:00 – 18:00 | otevřeno do 23. 12.

SLEVA15%
NA CELÉ BRÝLE
Herrmannova 120, Řevnice

tel.: 607 030 090
Kupon lze uplatnit pouze jednou.

Slevu z kuponu nelze sčítat 
s jinými slevami.

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021.

Herrmannova 120
252 30 Řevnice

Objednání:
Tel.: 607 030 090

Otevírací doba:
Po-Pá: 9:00 – 19:00

So: 9:00 – 16:00
Smluvní partner zdravotních pojišťoven.

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.

Knihkupectví LeAmos, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48, Řevnice
Otevírací doba: PO-PÁ 8:30-17:00    SO 8:30-11:30
www.knihyrevnice.cz

DĚKUJEME NAŠIM 
ZÁKAZNÍKŮM ZA PODPORU 
V UPLYNULÉM ROCE
a do nového roku 2021  Vám přejeme hodně 
zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

www.idobnet.cz
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První doložená zpráva o  ozdobeném 
stromku pochází z roku 1570 z Brém, ale 
se zdobením na území dnešního Němec-
ka a Pobaltí se začalo spíše až v 18. sto-
letí (když nepočítáme pohanský zvyk, 
během něhož lidé pod okrášlenými 
stromky tancovali a  oslavovali bohyni 
Slunce). Původně se stromy zavěšovaly 
nad stůl špičkou dolů a lidé na ně dávali 
ovoce, ořechy a  podobné plody, později 
také svíčky. 

Od přírodnin ke sklu 
Na  počátku se stromky zdobily tím, co 
lidé měli doma: sladkým pečivem, per-
níkem, jablky, hruškami, rozinkami 
nebo mandlemi. Používaly se také oře-
chy, jeřabiny, navlékané šípky, oplatky 
nebo křížaly. Postupně 
se přidávalo další (i  su-
šené) ovoce, papírové 
řetězy, sláma nebo jiné 
přírodní výtvory a  sa-
mozřejmě svíčky. Te-
prve ve  druhé polovi-
ně 19. století se začaly 
používat průmyslově 
vyráběné produkty, 
hlavně ze skla. V  naší 
republice se už sto let 
vyrábějí ručně foukané 
skleněné ozdoby nejrůz-
nějších tvarů a  barev, 
nejpoužívanější a  stále 
oblíbené i  v  zahraničí. 
Později se zdobilo také 
stříbrnou nebo zlatou fólií. 

Za  dob socialismu ve  většině domác-
ností převládaly barevné stromky plné 
rozmanitých skleněných dekorací a  čo-
koládových bonbonů doplněné barev-
nými řetězy či lamelami. Dnes je to vel-
mi různorodé. Někdo nostalgicky strojí 
stromek podobně jako v  dětství, další 
mají každý rok jiný stromek, podle módy 
a trendů. Dnes vlastně neexistuje nic, co 
by se nedalo sehnat a  použít, od  drob-

ností keramických přes krajkové, slamě-
né až třeba po perníkové. Záleží hlavně 
na chuti každého z nás. 

Oblíbené lucerničky 
Možná znáte barevné lucerničky zvané 
„světlušky“, rozvěšené a svítící na dlou-
hém kabelu. I naše rodina je měla doma, 
když jsem byla dítě. V roce 1968 je začal 
dělat jistý pan František v  jednom vý-
robním družstvu v  Praze, nejdříve pro 
své známé, pak jejich výrobu převzalo 
přímo zmíněné družstvo. 

Nakonec se produkce lucerniček pře-
sunula do slovenských Topoľčan, kde se 
udržela až do roku 1994. Bohužel po pri-
vatizaci se výrobní program i  raznice 
ztratily. Dnes se legendární světýlka 

znovu vyrábějí díky brat-
rům Daliborovi a  Marti-

novi Peklákovým, kteří 
v roce 2017 uvedli na trh 

novou firmu. 

První vánoční strom 
na náměstí 
Musíme se zmínit také 
o  vůbec prvním vánoč-
ním stromu v  Českoslo-
vensku instalovaném 
na  náměstí. Je to zají-
mavý příběh. Spisovatel 
Rudolf Těsnohlídek se 
22. prosince 1919 vy-
dal s  přáteli do  lesa pro 
stromek a  pod velkým 

smrkem našel skoro zmrzlou 17měsíční 
holčičku, kterou zachránil. Tento záži-
tek spisovatele přiměl k zájmu o životy 
opuštěných dětí. Po vzoru Kodaně prosa-
dil postavení a slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu na brněnském náměstí 
Svobody. Stalo se tak 13. prosince 1924. 
Zároveň Těsnohlídek inicioval sbírku 
na domov pro opuštěné děti. Díky němu 
tak byla založena tradice charitativních 
sbírek u vánočních stromků.
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Vánoční stromky  
pohlednicích 
Jindřich König z  Řevnic začal staré po-
hlednice sbírat před čtyřiceti až padesá-
ti lety. „Měl jsem k tomu nejspíš dva dů-
vody. Jednak staré rodinné pohlednice 
a  fotografie a  také mě před lety ovlivnil 
známý řevnický sběratel pohlednic Jiří 
Štefánek, který pravidelně jezdil do Pra-
hy na  sběratelské burzy. Můj vůbec nej-
starší pohled ve sbírce je Sněžka s česky 
psaným textem z roku 1891. Vánoční mo-
tivy na pohlednicích mám z let 1897–1898, 
psané převážně německy. Atraktivita po-
hlednic se snad řídí tím, co který sběratel 
preferuje. Sám se nejvíce zajímám o staré 
řevnické pohlednice a fotografie, dokon-
ce jsem o nich v roce 2014 vydal publikaci 
Řevnice na starých pohlednicích.“

Téma připravila: Lucie Hochmalová

Kde se stromky vzaly?
Nazdobená jedle, borovička nebo smrček 
rozhodně není stará vánoční tradice. Objevila 
se v Evropě až v 18. století a u nás teprve 
ve století devatenáctém. Rozšířila se však velmi 
rychle po celém světě a podlehl jí i náš region.
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Aňo, jak už přece jen s malým 
odstupem vnímáte, dovolím si 
pojmenování, covidový rok?
Covidový rok vnímám jako přelomový 
pro celou civilizaci. Koronavirus nám 
všem zasáhl do života, všechny nás 
ovlivnil, všichni jsme se museli něčemu 
přizpůsobit. Moc pozitivních změn to 
tedy nepřineslo. Ale v rámci 
naší rodiny se držíme dobře. 
Chráníme se a staráme o sebe 
navzájem, jak jen to jde.

Jak jste trávila dobu, 
která nás všechny nejvíce 
omezovala hlavně na jaře?
První karanténu jsem vlastně 
prožila úplně radostně. Právě 
jsem dotočila Boženu a vánoční 
pohádku a měla jsem napláno-
vané volno. Takže mě to nijak 
nezaskočilo a byla jsem spoko-
jená, že mám děti doma. Užívali 
jsme si společné chvíle a všech-
no se jevilo jako něco dobro-
družného. Tenhle pocit se ale 
vytratil a realita dnešních dnů 
je úplně jiná, stejně jako nálada 
všech. Nejvíc jsem si přála, aby 
nikdo neonemocněl.

Co vás překvapilo, potěšilo, 
zklamalo?
Potěšila mě solidarita a schop-
nost lidí společně čelit krizi 
a pomáhat i tam, kde selhal 
systém a vláda. Potěšila mě 
krátce stmelená společnost. Milovala 
jsem společné telefonáty s rodinou 
a s kamarádkami. Potěšilo mě i to, že 
moje děti během karantény samostatně 
našly svůj rytmus a řád učení a vlast-
ně se moc zlepšily. Nemůžu říct, že mě 
zklamala vláda, protože by to vypadalo, 
že jsem od ní snad něco očekávala. Bylo 

to a stále je absurdní divadlo a strašlivá 
tragikomedie, která bohužel pozname-
ná budoucnost našich dětí.

Je nějaká činnost, ke které jste se 
dostala jen díky letošním změnám?
Více pečeme.

Co vám opravdu chybí?
Cestování. Ale zase jsme letos trávili léto 
v takovém hezkém poklidu. Samozřej-
mě trpím bez kultury. Bez kin, divadel, 
galerií a kaváren. Kavárny považuju 
za kulturní instituty. To je strašná ztrá-
ta. A nenapravitelná mezera v růstu.

O jak velký zásah do kulturního  
světa jde? Jak mu pomoci?
Myslím si, že tohle nechá na duších 
jizvy. Nejen na duších tvůrců, ale 
i na straně diváků. Bez hudby, filmu 
a umění nežijeme plnohodnotný život. 
A i ti největší cynici a pragmatici to 
museli pocítit.

Nevím, jak umělcům jinak pomoci, 
než jim prostě zachovat přízeň a pod-
porovat je. Nakupuju knihy online, 
podporuju aktivity, jako byly Vstupen-
ky na nic, Neexistujici festival... Ale 
nejdůležitější je otevřít divadla a kina, 
jakmile to situace dovolí. A absurdita 
vyhlášení, že kina můžou být otevřená 

bez přítomnosti diváků, je 
naprosto do nebe volající. Jak 
pak chtít pomáhat ve státě, kde 
není dovolání a upřednostňu-
je se otevření supermarketů 
a obchodů se zbraněmi místo 
knihkupectví a galerií?

Přemýšlela jste, proč se 
letošní věci dějí?  
Jak vůbec přijímáte změny?
Trošku už mě unavuje o tom 
přemýšlet, mluvit, psát... A my-
slím, že už to unavuje všechny. 
Fascinuje mě, že civilizace, kte-
rá chce kolonizovat vesmír, se 
nakonec začne rozpadat kvůli 
novému typu koronaviru. Je 
pro mě překvapující, že se mu 
neumíme bránit.

Změny přijímám tak, jak 
přicházejí. A odcházejí.

Každá situace má dvě strany 
mince. Co je na těch vašich 
dvou stranách s ohledem 
na téměř uplynulý rok 2020?
Na jedné straně je toho bohu-
žel nepoměrně více než na té 

druhé. A je to ta horší strana. Vidím víc 
ztrát, zadluženosti, bezvýchodných si-
tuací. Je toho příliš. I to, že se kvůli viru 
odsouvají problémy, které tahle planeta 
má i bez něj. Neřeší se pomoc uprchlí-
kům, protože to najednou není zajímavé 
téma. Ale pozitivní možná bude to, že 
si lidé alespoň zčásti uvědomí pravou 

10 — ROZHOVOR

Bez kultury trpím
Jedna z nejobsazovanějších českých hereček Aňa 
Geislerová našla vysněný domov u Berounky. 
Letošní rok plný nečekaných změn v ní zanechal 
šrámy. Vidí ale i pozitivní stránky. Velmi se těší 
na blížící se Vánoce, které u nich doma ovládají 
tradice. Lpí na nich všichni včetně dětí.

— 
Aňa Geislerová (44)
•	Česká	herečka	a spisovatelka,	

držitelka	pěti	Českých	lvů.

•	Narodila	se	17.	dubna	1976.

•	Bydlí	v Dobřichovicích.

•	Je	vdaná,	má	děti	Bruna,	 

Stellu	a Maxe.
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hodnotu života, společenství. 
Dokážou třeba žít skromněji. 
Nevím... Tápu a mnoho pozi-
tivního nevidím.

Z pracovního pohledu jste 
nezahálela. Co vás bavilo 
nejvíce?
Loni jsem natočila Havla, 
Boženu a pohádku O vánoční 
hvězdě. Všechny tyto projekty 
byly fantastické. Pro mě úplně 
naplňující a radostné. A čím 
jsem starší, tím víc si svojí prá-
ce cením a užívám si ji.

Bydlení u Berounky 
miluju
Kde trávíte nejvíce času?
Doma. Na zahradě. V domečku 
na stromě. A hlavně s knihou 
v ruce.

Užíváte si bydlení 
u Berounky? Zapojujete se 
do místních aktivit?
Miluju to tady. Pro mě byly 
Dobřichovice jedinou mož-
ností k bydlení mimo Prahu. Já jsem 
městský člověk, ale miluju přírodu. 
A tady je všechno, co potřebuju 
z obojího. Kavárny, vinotéky, dvě jó-
gová studia, restaurace... A zároveň 
jsme u řeky a v lese do deseti minut 
pěší chůzí.

Zapojuju se zatím málo. Chtěla 
bych více, jen stále jsem napůl 
v Praze kvůli práci, a tak není tolik 
času, kolik bych si představovala. Ale 
aktivně jsme prožívali demonstrace pod 
lípou. Chodíme na trhy a na jaře nás 
čeká vynášení Morany, kde budu jako 
porotce. Těším se.

Měli jste šanci více prozkoumat okolí? 
Kde jste nejraději?
My jsme rádi kolem řeky. Oblíbená je 
trasa přes Kocoura do Řevnic pro ryby 
a rybí salát, kolem řeky po druhém bře-
hu do bistra v kempu na cider. A domů 
ke grilu.

A pak klasicky trasy na Mořinku, 
na Karlík...

Čím vás děti nejvíce překvapují?
Když se člověk rozhoduje, jestli bude 
mít děti, tak většinou přemýšlí o mi-
minku a batoleti. Nenapadá vás, jak asi 
bude vypadat váš život s adolescentem 
nebo dvěma. Ale já jsem nadšená z toho, 

co nám z těch mimin vyrostlo. Vidím 
zajímavé lidi, se kterými je radost 
trávit čas. Ale moc vám o nich neřeknu, 
protože všichni tři mi dali v podstatě 
zákaz. A já ho respektuju. Ale říkat, že 
je zbožňuju, mi zakázat nemůžou.

Jak moc se změnil váš pracovní svět 
v souvislosti s tím, jak rostou?
Tomu nerozumím. Můj pracovní svět se 
nijak neměnil, ani když byli malí, a ne-
mění se ani teď. Jsem prostě pracující 
člověk. Ale moje rodina i moje práce 
jsou moje lásky, takže je udržuju v rov-
nováze, aby spolu vycházely co nejlíp.

Bylo náročné nebo  
i zábavné učení na dálku?
No... Bylo to náročné i zábavné. A člověk 
leccos oprášil. Max studuje v angličtině, 

a tak jsem se vlastně i hodně 
naučila. Třeba stavbu těla 
hmyzu v angličtině.

Hodně rodičů říká, že jim 
doslova tekly nervy. Nastaly 
tyto situace?
Já to měla snadné v tom, že 
velké děti se už učí samostat-
ně. A opravdu to dělaly zodpo-
vědně. A na mě zbyl jen Max, 
se kterým mě to moc bavilo. 
Tedy, ne dohadování s ním 
a smlouvání o každý úkol, 
ale měla jsem radost z toho, 
jakým způsobem se učí podle 
anglických osnov.

Jak obecně vnímáte 
čas? Věk? Oslavy dalších 
narozenin?
Zatím dobrý. Ještě to tak nějak 
drží pohromadě. Ale cítím, že 
bude hůř. A to brzo. Nicméně 
když vidím moji mámu, vím, 
že život se dá radostně proží-
vat a užívat v každé fázi. Jen 
to člověk nesmí vzdát.

Jak budete trávit vánoční 
svátky a oslavu nového roku? 
Už na začátku prosince začaly 
přípravy?
Už jo. Zdobíme. Chystáme se a těší-
me. Budeme dělat všechno stejně 
jako každý rok. Klasika. A děti jsou 
vlastně konzervativní a na dodržo-
vání tradic trvají úplně neústupně. 
A to je hezké.

Jaké tradice dodržujete?
Koledy, šupinky pod talíř, prostřeno 
pro jednoho navíc, kapr... A nezbytná 
je i procházka na Kampě. To musí být, 
jinak to nejsou Vánoce.

Na co by Ježíšek rozhodně neměl 
zapomenout, aby vaše děti měly 
úsměv od ucha k uchu?
No, u Ježíška si objednaly pejska. Ale 
já si myslím, že letos bude mít Ježíšek 
těžké ho sehnat. Doufám. Jestli si rozu-
míme. Tak uvidíme.

A abyste úsměv měla vy?
Já budu šťastná, že jsme spolu. Že máme 
stromeček a rybí polévku. A pozor, letos 
poprvé můžu s dětmi koukat na pohád-
ku, kde i hraju. To by mohlo být zábav-
né. Ony se mi určitě posmívat nebudou. 

Liběna Nová

— 
„Koledy, šupinky pod talíř, 
prostřeno pro jednoho 
navíc, kapr... A nezbytná je 
i procházka na Kampě.  
To musí být, jinak to 
nejsou Vánoce.“

Foto archiv Ani Geislerové
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KRÁTCE 
Strom splní  
přání dětem z domovů 
Také letos probíhá v  Dobřichovicích 
každoroční akce Strom splněných 
přání. I  když tentokrát nemůže být 
strom s  obálkami umístěn tradičně 
v  restauraci Zámecký had, přání lze 
splnit na  webu https://stromprani.
uberounky.info/. Můžete si vybrat je-
den z  dárků a  po  domluvě ho donést 
do restaurace, a to až do 16. prosince. 
Pozornosti pak budou předány dětem 
z Dětského domova Lety a těm, o něž se 
stará OSPOD. Projekt Strom splněných 
přání organizuje Kristýna Pánková už 
od  počátku vzniku restaurace. V  tuto 
chvíli zbývá na výběr jen pár přání.

Pochod za Mikulášem  
zkuste letos netradičně
Letošní předvánoční čas nepřeje ob-
vyklým tradicím. Sedmý Pochod 
za Mikulášem se ale v Řevnicích přes-
to koná. Pořádá ho Mladý hlas Řevnic, 
protože nechce děti o zábavu připravit. 

Až do  neděle 6. prosince si rodiče 
s  dětmi mohou kdykoliv individuálně 
projít připravenou mikulášskou trasu. 
„Jediné, co budete k pochodu potřebo-
vat, je aplikace v  telefonu, která umí 
číst QR kódy. Ty vás odkážou na videa, 
která strašidla, čerti a Mikuláš pro děti 
natočili a kde jim zadají úkol. Nakonec 
dojdete až k mikulášské truhle s nadíl-
kou,“ zvou organizátoři všechny malé 
i velké zájemce. Úkoly jsou samozřejmě 
i na kartičkách u QR kódů, ale cílem vi-
deí je udělat pochod hezčí a autentičtěj-
ší. První QR kód je připraven u mostku 
pod kopečkem v ulici Na Stránce a vede 
dále směrem k parku.

Fotografie Petra Vápeníka 
Až do konce letošního roku je na zám-
ku v  Dobřichovicích instalována vý-
stava fotografií Petra Vápeníka. Pokud 
se situace stane příznivější, bude mož-
né domluvit si na telefonu 739 360 488 
individuální prohlídku s výkladem.

Knihovny v našem okolí od 23. listopa-
du znovu fungují. Knihy půjčují z  vý-
dejních okének po  předchozí online 
objednávce. 

Knihovna v  Dobřichovicích vydá-
vá knihy v  přístřešku na  své zahradě. 
„Není to sice plnohodnotná služba, 
ale aspoň něco. Knihy můžete i  vracet 
do připravené bedny. Vyberte si v našem 
online katalogu a využijte službu ‚odlo-
žit z poličky‘. Až budou knihy připrave-
né, pošleme vám e-mail a vy si je u nás 
jen vyzvednete,“ informuje knihovna 
na svých stránkách. Zájemci mohou také 
napsat na  e-mail seznam titulů, které 
požadují. Knihovna vydává objednané 
knihy každý všední den mimo pondělí, 
v úterý od 14 do 16 a od 18 do 20 hodin, 

od středy do pátku pak od 14 do 17 ho-
din. Vše najdete na webu dobrichovice.
knihovna.cz. 

Řevnická knihovna má podobný 
systém, vyberete si z  online katalogu 
na  knihovna.revnice.cz, pošlete e-mail 
s  požadovanými knihami a  vyzved-
nete je po  vzájemné dohodě z  výdejní-
ho okénka. Objednávat lze na  e-mailu 
knihovna@revnice.cz nebo telefonicky 
na 257 720 178. 

Každé odpoledne funguje také rozváž-
ková služba knihovny v Letech. Z webo-
vého katalogu na online stránce knihov-
na-lety.cz si vyberete potřebné knihy 
a  požadavek pošlete na  e-mail knihov-
na.lety@seznam.cz nebo zavoláte na te-
lefonní číslo 602 134 889.

Foto archiv Notiček

Dětská lidová muzika Notičky z  Řevnic nezahálí ani v  době, kdy kvůli koronavirové 
epidemii nemůže společně zkoušet ani koncertovat. Muzikanti ovšem i tak pilně cvičí 
a  nahrávají. Pro své fanoušky natočili ve  svých domovech oblíbenou píseň Rybníček 
včetně choreografie. Video poskládali Kiki Kolářová a Ondra Štarha. Kromě Rybníčku 
natočily Notičky v češtině také španělskou koledu s názvem Fum, fum fum, k níž stvořil 
hudební aranžmá Saša Skutil. Obě písně najdete na webu iDOBNET.cz v rubrice kultura.

Vánoční online koncert 
zazní 6. prosince od 19 ho-
din z  Karlštejna. Speci-
ální program připravují 
4  Tenoři ve  složení Pavel 
Vítek, Marian Vojtko, Jan 
Kříž a  Michal Bragagno-
lo za  doprovodu Unique 
Quartet. 

Koncert nazvaný Dí-
vej se, kdy chceš bude 

ke  zhlédnutí až do  20. prosin-
ce. Buď si můžete zakoupit 
vstupenky na premiéru 6. pro-
since a pak si koncert kdykoliv 
během následujících 14 dnů 
poslechnout, nebo si pořídit 
levnější vstupné a záznam mít 
ke  zhlédnutí od  8.  do  20.  pro-
since. Obě varianty jsou k dis-
pozici na  webu vstupenky. 
reenio.cz/cs

Knihy se půjčují z okének

Vánoční hudba na síti

Foto archiv organizátora

Foto archiv organizátora

Notičky připravily dárek
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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.

Stárnutí neprobíhá u  všech jedinců 
stejně. Ve stáří nemusí nutně docházet 
k úbytku schopností. „Úspěšné kogni-
tivní stárnutí“ je charakterizováno 
zachovanými funkčními schopnost-
mi, srovnatelnými s  takovými, jaký-
mi disponují osoby středního věku.

V  procesu stárnutí dochází přede-
vším ke  zpomalení psychomotoric-
kého tempa a v jeho důsledku k utlu-
mení výkonnosti. Jako problémové se 
jeví zejména zhoršení zpracování no-
vých informací a ustálení vzpomínek 
a jejich uchování. Hůře se také vyba-
vují dříve zapamatované informace.

V  rámci podpory zdravého stárnu-
tí lze uplatnit širokou škálu opatře-
ní. Důležité je zaměřit se na prevenci 
onemocnění, jako jsou ateroskleróza, 
cukrovka, zejména ve středním věku, 
kardiovaskulární onemocnění a  po-
škození cév srdce a  mozku. Hlavním 

nástrojem prevence je úprava živo-
tosprávy a stravovacích návyků. Pro-
spěšná je tzv. středozemní dieta, která 
zahrnuje vysoký příjem cereálií, ovo-
ce, ryb, luštěnin a zeleniny a snižuje 
riziko výše uvedených chorob.

Neméně důležitý je také ,,životní 
styl“ jedince. Je potřeba vést aktivní 
sociální život. V  oblasti psychosoci-
álních faktorů je prevence zaměřena 
na  individuální vzdělávání, udržo-
vání kondice paměti luštěním křížo-
vek, četbou, kulturními aktivitami, 
hrami apod. Vhodný je aktivní pobyt 
mezi lidmi, sociální vazby s  přáte-
li, rodinou, udržování vytvořených 
kontaktů a  vytváření nových. Pro 
podporu zdravého kognitivního stár-
nutí je doporučován kognitivní tré-
nink, aktivní procvičování paměti, 
zvyšování motivace, péče o fyzickou 
aktivitu, učení se novým věcem.

Co mohu udělat  
pro podporu zdravého 
stárnutí?

Z a j í m avá  m zd a  a  f i re m n í  b e n e f i t y.  Z avo l e j te  n á m  n a  7 7 4  7 7 4  0 8 8

Chcete pomáhat tvořit nový domov
klientům s Alzheimerovou chorobou?

Alzheimercentrum Černošice hledá

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

V PROVOZU

E-SHOP

V PROVOZU
WWW.KOLA-SPORT.CZ

Telefonujte, pište...
Jsme tu pro Vás!

DETAILNÍ INFORMACE NA:

WWW.KOLA-SPORT.CZ/
AKTUALNE/

VŠE V SOULADU S VLÁDNÍMI NAŘÍZENÍMI

SERVISPRODEJNA

V PROVOZU

WWW.ELEKTRICKEKOLOBEZKY.EU • 776 893 804

SKLADEM V HALOUNECH

ALPINE PRO OUTLET  
SPORTOVNÍ ODĚVY ZBRASLAV
OBCHOD S PÁNSKÝM, DÁMSKÝM A DĚTSKÝM ZNAČKOVÝM OBLEČENÍM, 
OBUVÍ A OSTATNÍM VYBAVENÍM PRO SPORT, 
VOLNÝ ČAS I BĚŽNÉ NOŠENÍ. 

OBLEČENÍ NA CELÝ ROK / OUTDOOROVÁ OBUV / BATOHY / ČEPICE / FUNKČNÍ PRÁDLO / SOFTSHELLOVÉ OBLEČENÍ / 
LYŽAŘSKÉ OBLEČENÍ / SLUNEČNÍ BRÝLE RELAX / IMPREGNACE / KARIMATKY / SPACÁKY … 
SKLADEM ZBOŽÍ NOVÝCH I STARŠÍCH KOLEKCÍ a to vše za skvělé ceny! 

OTEVÍRACÍ DOBA PO-PÁ 9:00 – 17:30 HOD 

KDE NÁS NAJDETE?

ALPINE PRO OUTLET

ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 431
156 00 PRAHA 5 - ZBRASLAV

(300 metrů od Zbraslavského nám.)

info@alpine-store.cz
www.alpine-store.cz 
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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

INSTALATÉRSKÉ 
A TOPENÁŘSKÉ

PRÁCE

DANIEL ČERNÝ
LITEŇ

INSTALACE,  
REKONSTRUKCE

A OPRAVY
MATERIÁLY: PLAST, MĚĎ

 608 300 512 
e-mail: black.dan@seznam.cz

Nabízíme dárkové 
poukazy na výuku  

a výcvik
 (+420) 730 147 200

 autoskolawerner@email.cz
www.autoskolawerner.cz
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Objednávejte telefonicky nebo online. 
PIVOVAR-REVNICE.cz   tel.: 702 265 782

NECHTE SI ZDARMA 
DORUČIT VÝBORNÉ 

JÍDLO A PIVO 
AŽ KE DVEŘÍM

Oblíbený seriál Kolo pro život (KPŽ) 
otevřel své brány pro sezonu 2021. Pro-
dej startovného a  permanentek zahájil 
1. prosince. A říká jasně: kdo dřív přijde, 
ten dřív jede.

Včasný nákup startovného nebo per-
manentky ušetří peněženku, a  navíc 
ošetří, že se závodu zúčastníte navzdo-
ry omezenému počtu míst. I  s  ohledem 
na letošní pandemickou situaci mají zá-
vodní trasy A, B a C kapacitní limity tak, 

aby byly komfortně propustné a v areá-
lech se netísnila hlava na hlavě. 

Příští sezonu odstartuje KPŽ v našem 
regionu 24. dubna závodem Praha–Karl-
štejn Tour. Zázemí bude v  Dobřichovi-
cích. Čtrnáct dní nato se jezdci a fanoušci 
přesunou do  Berouna na  Bikemaraton. 
Z  celkem 15 závodních víkendů ještě 
zblízka zažijeme 17. července Trans 
Brdy se zázemím na Dobříši. Celý kalen-
dář najdete na webu kolopro.cz.

Skokanky sviští i v běžeckých botách
Advent přinesl naději na  opětovné tré-
ninky v tělocvičnách. Obrovsky se na ně 
těší Rebels O.K., dívky od Berounky, je-
jichž skoky přes švihadlo proslavily náš 
kraj daleko za hranicemi. V době opatře-
ní propadly běhu.

Trenérka Olga Kepková prozradila, 
že v  tuto chvíli má reprezentační tým 
naběháno kolem čtyř tisíc kilometrů. 
„Jsem si ale jistá, že se už všichni těší 
na  standardní tréninky s  rytmem hud-
by, a především za zvuku svištících švi-
hadel,“ dodala Kepková.

V ropeskippingovém týmu platí osvěd-
čené pravidlo, že pohyb je nejlepším re-
ceptem na  psychickou pohodu a  pocity 
štěstí. Stačí k  tomu jen 10 minut denně. 
„Naše holky ale musí zvládnout trochu 
více, aby si udržely celkovou fyzickou 
kondici a opět se mohly pustit do přípra-
vy na soutěže. Každý týden se musí zhostit 
zadaných úkolů od všech trenérek Rebels, 
naběhat či nachodit několik desítek kilo-
metrů týdně, procvičit a  posílit všechny 
svalové skupiny těla, protáhnout se a vše 
pečlivě natočit a  poslat trenérkám zpět 
k vyhodnocení,“ popsala Olga Kepková.

Kromě nejzkušenějších a  nejstarších 
skokanek nezahálejí s  plněním dobro-
volných úkolů ani mladší děti. Jezdí 
na kole, inlinech či koních, běhají, učí se 
nové triky, cvičí jógu. „Zejména u mlad-
ších patří velké poděkování i  rodičům, 
kteří je podporují, motivují a  povzbu-
zují. Věřím, že právě v  našich skokan-
kách z  Minirebels je ohromný potenci-
ál českého rope skippingu a že o těchto 
skokanských nadějích ještě hodně usly-
šíme,“ věří nejlepší trenérka Středočes-
kého kraje za loňský rok. Vedení týmu se 

snaží děti motivovat k  pravidelné akti-
vitě i v této online době. Počítá s tím, že 
život za počítačem, tabletem a telefonem 
brzy pomine a všichni se vrátíme do při-
rozenějšího režimu.

„Za  celý trenérský tým Rebels O.K. 
přeji všem hodně zdraví. Těšíme se 
na  shledání v  novém roce, a  pokud by 
někdo chtěl přijít mezi nás a  zkusit si 
nový sport, své odhodlání neodkládejte 
a  udělejte to hned, jak nás pustí do  tě-
locvičen,“ s  úsměvem vyzývá trenérka 
Kepková.

Bikeři, další sezona už volá
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Foto Petra Stehlíková
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V  této trochu divné době v  přírodě 
naštěstí vše běží tak, jak má. Svět-
lo vystřídala tma a  ta nás dovedla 
až k  bráně adventu. Advent by měl 
být obdobím, kdy obracíme pozor-
nost ke  svému nitru, prozkoumává-
me ho, uklízíme v  něm. Měl by být 
časem, kdy si ještě o  trochu víc než 
v jiných částech roku říkáme, jak se 
máme rádi, a myslíme na potřebné. 
Neměl by být obdobím shonu a  na-
kupování. V Jednom stromě je spojen 
s  mnohými zvyky a  rituály. Jedním 
z  nich je andělské požehnání, kdy 
jsou rodiny provázeny adventní spi-
rálou, na jejímž konci si mohou při-
pálit své rodinné svíce, aby jim jejich 
plamínky prozářily cestu tmou až 
k Vánocům. I přes různé překážky se 
letos podařilo andělské požehnání 
uskutečnit. Děti i jejich rodiče se tak 
mohli na  chvíli zastavit a  zažít po-
cit jistoty, že některé věci jsou stále tady 
a nemění se. 

Na koho se mohou 
těšit naši budoucí 
prvňáčci?
Pro většinu rodičů je důleži-
té vědět, kdo bude učitelem je-
jich dítěte při nástupu do základní školy. 
Proto si dovolujeme představit vám bu-
doucí třídní učitelku prvňáčků, kteří se 
rozhodnou nastoupit do  ZŠ Na  dvoreč-
ku/Komunitní školy Jeden strom od září 
školního roku 2021/2022, Míšu Mikulen-
kovou.

Míša je dobrou duší Jednoho stromu, 
začínala jako pedagog v Lesní MŠ Na dvo-
rečku, vedoucí lesní družiny pro naše 

školáky i  kroužku environmentální vý-
chovy, aby posléze učila jako třídní peda-
gog v naší škole. Její působení na nějaký 

čas přerušily radostné mateřské 
povinnosti a nyní je opět zpátky. 
A co by vám o sobě chtěla sama 
říct? Úcta k přírodě, dětem, přáte-
lům a  férovému jednání, to je to, 
co je mi blízké, to, co nacházím 
v Jednom stromě, a zároveň to, co, 
jak doufám, do prostředí Jednoho 
stromu přináším i  já. Vystudo-
vala jsem sociální pedagogiku 
a  učitelství pro 1. stupeň, něko-
lik let jsem učila na 1. i 2.  stup-
ni praktické školy a  na  základ-
ní škole, jako pedagog volného 
času jsem komunitně pracovala 
s  žáky 2. stupně a od roku 2004 
pořádám letní dětské tábory. 
Práce s  kolektivem dětí (i  v  ko-
lektivu) je něco, co mě opravdu 
baví a naplňuje, protože vím, že 
z dětí jednou vyrosteme my, do-
spělí. A  mají-li dospělí jednou 

za něco stát, je třeba, aby o ně jako děti 
bylo dobře postaráno.

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

Advent v Jednom stromě  
a LMŠ Na dvorečku

Pojďte se vzdělávat, objevovat a hrát si!
Přednášky, besedy, workshopy pro pedagogy, rodiče a širokou veřejnost
I když není v současné době jednoduché něco plánovat, dovolujeme si pozvat vás na akce:

Datum a čas Název akce Lektor Místo konání 

7. 1. 
2021 17:00

Beseda pro zájemce o 1. třídu  
Školní rok 2021/2022

KC Jeden strom,  
Černošice, Karlštejnská 253

9. 1. 2021
9:00–14:00

Agrese je O.K.
Zážitkový seminář zaměřený 
na proaktivní práci s agresí dětí

Liga 
otevřených 
mužů

Centrum Jeden strom 
Lipence – Dolní Černošice 
Na Bluku 426

20. 1. 2021
16:00–19:00

Excel  
Práce s tabulkami, workshop 
pro veřejnost

Ing. Radka 
Halodová

KC Jeden strom
Černošice, Karlštejnská 253

Přihlášky na https://jedenstrom.webooker.eu/

LMŠ NA DVOREČKU NABÍZÍ
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

pro děti ve věku 3 až 6 let.
Zájemci mohou volat na tel.: 739 455 534

	 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
PRODEJ AUTOBATERIÍ AKUMA
RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO 
KERAMICKÁ OCHRANA LAKU

AKCE	SE	VZTAHUJE	POUZE	NA	VOSKY,	NANO	A	KERAMICKÉ	OCHRANY	LAKU.

Ak
ce
	p
la
tí	
do
	3
1.
	1
2.
	2
02
0.

AKCE-15 %
Vítova 8, Dobřichovice 
(u křižovatky na Karlík) 
) 722 615 032 
www.vinoalahudky.cz

Originální
dárkové koše
V A Š E  F A N T A Z I E
N Á Š  S O R T I M E N T



dobnet  12/2020

TIP NA VÝLET — 17

Většina z  vás už nejspíš někdy viděla 
mramorové sochy stojící u  křižovatky 
nedaleko parku v  Dobřichovicích. Mož-
ná ale nevíte, že nejsou jen ojedinělou 
sochařskou výzdobou města. Tady u ba-
rokního sousoší Piety totiž začíná zají-
mavá turistická i umělecká cesta, která 
vede podél silnice až do Karlíku. 

Cesta mramoru 
Sochy se zde objevují od roku 2004 díky 
iniciativě akademického sochaře Petra 
Váni z Karlíku. Ten od roku 2003 pořádá 
v  Dobřichovicích sochařská sympozia 
nazvaná Cesta mramoru, během nichž 
vznikají jedinečná umělecká díla zná-
mých českých i  zahraničních sochařů. 
„Pojďme ukázat zvláštní kouzlo našeho 
místa. Krajiny, kde je v  kopcích kámen 
jménem mramor. Pojďme zkusit oživit 
tradici práce s tímto kamenem. Zkusme 
dát prostor k tomu, aby z tohoto našeho 
kamene mohly rozkvést v  krajině so-
chy,“ přiblížil Petr Váňa myšlenku zalo-
žení sympozia v roce 2002. 

A sochy v krajině od té doby přibýva-
jí. Když vyrazíte Karlickou ulicí z  Do-
břichovic směrem na  Karlík, už navíc 
nemusíte po  silnici. Po  pravé straně 
můžete jít asi kilometr dlouhou cestou 
na  kraji pole a  během nich obdivovat 
zmíněná umělecká díla. Poslední tu při-
byla roku 2018 a  od  ní už je na  dohled 
karlický kostel. 

Karlický kostel 
Pokud nejste zkušení chodci, můžete se 
od  poslední sochy vrátit zpět do  Dobři-
chovic. Byla by však škoda minout sa-
motný Karlík, takže vám doporučujeme 
delší procházku až ke  kostelu svatého 
Martina a Prokopa. A klidně i dále přes 
Krásnou stráň do Vonoklas. 

Karlický kostel má dlouhou historii. 
Původně na  jeho místě stála románská 
rotunda svatého Martina, postavená už 

ve 12. století údajně za vlády krále Pře-
mysla Otakara I. Další přestavby pro-
běhly v  18. a  v  19. století. Zajímavý je 
také přiléhající hřbitov. 

Krásná stráň 
Po krátké zastávce u kostela můžete pro-
jít obcí směrem na Karlické údolí. Cestou 

uvidíte na  levém chodníku dvoumetro-
vou černou šachovou figurku s  králov-
ským znakem. Patří do  série Karlštejn-
ské šachy (další figurky jsou rozmístěné 
po celém našem regionu). 

A  poté vás čeká poněkud náročnější 
část. Na  první křižovatce se dejte pod-
le ukazatele doprava na Krásnou stráň. 
Po  zelené turistické značce dojdete až 
do Vonoklas, což jsou sice pouze dva ki-
lometry, ale lesní cestou vedoucí po ro-
vince i  do  kopce. Námaha však stojí 
za  to. Čekají vás překrásné výhledy, 
například z  Karasovy vyhlídky budete 
mít Dobřichovice i  část údolí Berounky 
jako na  dlani. A  navíc je v  lese krásně 
i v zimě. 

Pokud si na  výpravu vyhradíte do-
statek času, dojdete až do Vonoklas, pří-
padně ještě dál do Černošic, vzdálených 
od Karlíku necelých šest kilometrů. Od-
tud je možné dojet zpátky vlakem. Zdat-
ní turisté si jistě rádi projdou také nauč-
nou stezku Okolím Vonoklas. Měří osm 
kilometrů a  nabízí další zajímavosti. 
A ti, co příliš chodit nechtějí, mají mož-
nost se kdykoliv vrátit zpět do  Karlíku 
a Dobřichovic. Lucie Hochmalová

Procházka kolem soch 
na Krásnou stráň
Zima se blíží a občas nám již ukazuje svou sílu. 
Ale i tak nás určitě čeká ještě mnoho krásných 
dnů, které můžeme využít k procházkám. 
Tentokrát vás zveme na krátký pěší výlet 
za přírodou i uměním kolem Karlíku.

Foto Pavla Nováčková



www.idobnet.cz

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o poukaz na konzumaci v hodnotě 500 Kč
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• Redakce si vyhrazuje právo upravit dodané texty • Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce • Nevyžádané rukopisy se nevracejí 
• Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno

Vyluštěnou tajenku zasílejte na  adresu krizovka@dobnet.cz nebo na  adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252  29 Dobřichovice, a  to 
nejpozději do 16. prosince 2020. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Výherce obdrží poukaz na konzumaci v restauraci Stará Bárka v hodnotě 500 Kč.
Vylosovanými luštitelkami křížovky z  listopadového vydání se staly: paní Barbora Píše, Dobřichovice; paní Zlata Štréblová, 
Dobřichovice; a paní Hana Červená, Černošice. Každá z nich vyhrává limitovanou Míšinu čokoládu k výročí listopadové revoluce.

Správná tajenka z minulého čísla: oblast Bundibugyo v Ugandě.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 12/2020, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Stará Bárka vám přeje 
pohodu a...
(dokončení v tajence)
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Pracoviště ČERNOŠICE

REFERENT/KA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Náplň práce:
• pořizování územně plánovacích dokumentací a územně 

plánovacích podkladů ve správním území obce s rozšířenou 
působností Černošice

• zpracování závazných stanovisek pro vydání rozhodnutí 
nebo jiného úkonu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve správním 
území obce s rozšířenou působností Černošice

• výkon dalších činností úřadu územního plánování podle 
stavebního zákona

Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody

• zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek / konec pracovní 
doby, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sickdays), 

MĚSTO ČERNOŠICE

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na pracovní pozici: 

Úplně znění vč. podmínek pro zařazení do výběrového řízení najdete na www.mestocernosice.cz v sekci  
Úřad – Volná pracovní místa, nebo kontaktujte personální oddělení: marketa.jandova@mestocernosice.cz, tel. č. 602 342 655. 

stravné ve výši 100 Kč za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání 
a volnočasové aktivity aj.

• pracoviště Černošice (13 minut vlakem ze Smíchovského nádraží)

Požadujeme:
• kvalifikační předpoklady a praxe:

 1) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru  územní  
 plánování výhodou nebo

 2) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro  
 autorizaci v oboru územní plánování výhodou nebo

 3) vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením výhodou

• zvláštní odborná způsobilost v územním plánování případně 
autorizace v oboru výhodou

• orientace v problematice územního plánování výhodou

• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič výhodou

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 19. 12. 2020.
Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením Výběrové řízení – referent odboru územního plánování.
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Zavolej hned: 277 001 111
www.dobnet.cz/servis

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!


