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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.

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

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách
půjčovna plošin

 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
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Pomáhají seniorům s dopravou i doprovodem
Zelený ostrov nabízí novou službu, 
trefně pojmenovanou Přibližování. 
Jde o  osobní dopravní servis, tzv. se-
nior taxi, které vás doveze k  lékaři, 
na nákup nebo na úřad. Nabízená akti-
vita zahrnuje i pomoc klientovi z bytu 
k vozidlu a zpět či při nástupu do auta, 
doprovod k lékaři do čekárny nebo od-
nos nákupu.

V  regionu Dolní Berounka jsou lékaři, 
lékárny, ale i úřady často ve velké vzdá-
lenosti od místa bydliště a cestování vla-
kem i  autobusem může být pro cílovou 
skupinu obyvatel velmi náročné. Zastáv-
ky hromadné dopravy bývají navíc da-
leko a špatně dostupné. Tyto skutečnos-
ti vedly k  myšlence založení dopravní 
služby, která by pomohla seniorům nebo 
hendikepovaným lidem „přiblížit se“, 
kam potřebují. Jednou týdně by mohli 
jezdit i na vzdálený hřbitov.

Službu je možné realizovat díky veřej-
ně prospěšnému ústavu MAS Karlštejn-

sko, z. ú., a  jeho Místnímu partnerství, 
které je nositelem a  realizátorem In-
tegrovaného nástroje (IN) Komunitně 
vedený místní rozvoj (CLLD), Strategie 
CLLD „Via Carolina“. Cílem nového pro-
jektu není jen podpořit důstojný život 
seniorů a  lidí se zvláštními potřebami, 
ale také rozšířit sociální podnik, vytvo-

řit nová pracovní místa pro další hendi-
kepované občany, a  usnadnit tak jejich 
sociální začleňování a  snížit nezaměst-
nanost.

Službu lze objednat na telefonním čís-
le 720 971 125, alespoň dva dny předem. 
Všechny informace najdete na  webu 
www.zelenyostrov.eu.

Sčítání lidu bude 
hlavně online 
Nejmodernější sčítání v historii České 
republiky nás čeká právě letos, sto let 
od  premiérového prvorepublikového 
sčítání, a  odstartuje 27. března. Jeho 
první fáze, připravená jako online, 
bude zcela bezkontaktní a  vzhledem 
k epidemické situaci i nejbezpečnější.

Od  27. 3. do  9. 4. se lidé budou moci se-
číst přes webovou nebo mobilní aplikaci 
z  pohodlí domova, bez nutnosti dalšího 
kontaktu se sčítacím komisařem. Jedi-
nou podmínkou online sečtení je přístup 
k internetu. Ten, kdo se z jakéhokoliv dů-
vodu nebude moci sečíst tímto způsobem, 
vyplní v druhé fázi klasický listinný for-
mulář, a  to od  17.  dubna do  11.  května. 
Za velmi přísných hygienických opatře-
ní ho občan získá od sčítacích komisařů 
spolu s  odpovědní obálkou. Vyplněné 
formuláře bude možné zdarma vhodit 
do  jakékoliv poštovní schránky, poslat 
na  P.  O. Box České pošty nebo odevzdat 
na  kontaktním místě sčítání. Veškeré 
informace o  Sčítání 2021 jsou dostupné 
na stránkách www.scitani.cz.

Pilotní provoz velkokapacitního cent-
ra AntiCovid Dobřichovice by měl být 
zahájen 15. března. Očkovací centrum 
bude k  dispozici ve  sportovní hale 
Bios. 

Administrativní přípravy jsou v  pl-
ném proudu a  organizátoři doufají, že 
do  15.  března budou veškeré formality 
hotové. „Tento víkend budeme v  hale 
Bios připravovat prostory a zázemí. Za-
čít s  očkováním plánujeme 15. března 
v  závislosti na  schválení všech potřeb-
ných povolení,“ sdělil jeden z organizá-
torů Jiří Geissler. Podle něj nejde vše tak 
rychle, jak by si představoval, a  proto 
prosí o shovívavost, pokud by se začalo 
očkovat o něco později. V době pilotního 
provozu bude otevřeno omezeně, později  
od 8 do 20 hodin včetně sobot a nedělí.

Řevničtí strážníci budou od  1. dubna 
nově hlídat také v  Dobřichovicích, 
Karlíku a Řitce. Veřejnoprávní smlou-
vy s  těmito obcemi by mělo v  březnu 
schválit řevnické zastupitelstvo.

Technicky je podle starosty Tomáše 
Smrčky Městská policie (MP) Řevnice 
pro rozšíření vybavena. Bude ale třeba 
personálně ji posílit, město již vyhlásilo 
výběrové řízení minimálně na další tři 
strážníky. Pokud se podaří plánované 
posily nabrat, mělo by u  řevnické MP 
sloužit celkem osm strážníků včetně 

velitelky plus jeden administrativní 
pracovník. Když zastupitelé zmiňova-
né smlouvy schválí, od tří obcí by měly 
do rozpočtu Řevnic přicházet asi 3 mili-
ony korun ročně.

Očkovací centrum zahájí provoz

Dobřichovice pohlídají řevničtí strážníci

Foto archiv

Foto Petra Stehlíková

Foto ICPonline.it
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SRDCEM V KUCHYNI – ČERNOŠICE ROZVOZ JÍDEL v dolním Poberouní
Bez lepku – vegan – bez mléka – LOW CARB – vše pro celiaky, alergiky, přirozeně bez lepku. Týdenní menu každé pondělí do e-mailu. 
info@srdcemvkuchyni.com  www.srdcemvkuchyni.com  Bližší informace na tel. 725 511 760

in
zerce

Besedování s  dcerou pana profeso-
ra Lewita, fyzioterapeutkou Clarou 
Lewitovou, mají v  oblibě nejen lidé 
z  Dobřichovic, kteří pana profesora 
znali osobně, ale stále častěji se ho 
účastní i  studenti fyzioterapie nebo 
zdravotničtí kolegové.

Původně byly besedy organizovány pro 
laickou veřejnost s  cílem zodpovídat 

často kladené otázky na různá témata tě-
lesných bolestí a potíží. První beseda se 
konala na podzim roku 2017 v dobřicho-
vickém zámku, od roku 2018 akce probí-
hají ve  Studovně prof.  Lewita v  prosto-
rách dobřichovické knihovny. Poslední 
beseda se uskutečnila online letos 4. úno-
ra. Její záznam najdete na webu idobnet.
cz. Veškeré informace o Nadačním fondu 
Karla Lewita jsou na webu karellewit.cz.

Potřebujete pomoci s nákupem základ-
ních potravin? Máte kvůli současné si-
tuaci nebo nemoci hluboko do kapsy? 
Momentálně nezapadáte do  tabulek 
státu a  nemáte peníze na  jídlo? Nebo 
jste člověk, který se má fajn a rád po-
může sousedům? 

V  Černošicích existuje projekt Pomoc 
od Srdce, z. s., který již několik let provo-
zují Gréta a Josef ze spolku Srdcem v ku-

chyni. Svou působnost rozšířili na  celé 
dolní Poberouní, a  vznikla tak účinná 
platforma pro pomoc maminkám a tatín-
kům samoživitelům i dalším lidem v nou-
zi. Podpora probíhá zejména na bázi orga-
nizování potravinových sbírek, 
distribuce potravinových balí-
ků potřebným, ale i  dalšími in-
dividuálními formami. Pokud 
vás tato aktivita oslovila, může-
te také přispět. Třeba nákupem 

trvanlivějších a  zdravých potravin a  je-
jich předáním v  obchodě Srdcem v  ku-
chyni na adrese Mokropeská 2027. Pomoc 
od Srdce uvítá i finanční příspěvek, číslo 
účtu spolku je 5847057339/0800. Po  do-

mluvě na  telefonu 725  511  760 
(Gréta) je možné předat vaše dary 
vždy v  úterý v  18:30 na  náměs-
tí v  Řevnicích nebo ve  čtvrtek 
ve 14 hodin na parkovišti u pošty 
v Dobřichovicích.

Ve věku 93 let zemřel 23. února dlou-
holetý předseda Klubu dr.  Milady 
Horákové, politický vězeň a  čestný 
občan Řevnic a  Zadní Třebaně Fran-
tišek Šedivý.

Šedivý za  války spolupracoval s  odbo-
jem, po únorovém puči jej komunistic-
ký soud poslal za  velezradu a  špionáž 
na  14 let do  vězení. V  komunistických 
pracovních táborech na  Jáchymovsku 
a Příbramsku strávil 12 let svého živo-
ta. Šedivý se po roce 1989 aktivně zapo-
joval do osvěty, setkával se se studenty, 
jeho vzpomínky jsou zaznamenány 
v projektu Paměť národa. Působil také 
jako místopředseda Konfederace poli-
tických vězňů ČR. O svém životě napsal 
několik knih. Významnou měrou se 
zasloužil o vznik pražského Gymnázia 

Milady Horákové v roce 2009. V Řevni-
cích byl aktivním ochotníkem, ale také 
myslivcem.

Spoje jako 
o prázdninách 
K  omezení veřejné dopravy ve  Středo-
českém kraji o zhruba 10 procent dojde 
kvůli vládním opatřením od 7. března.

Uvedl to na svých webových stránkách 
Středočeský krajský úřad s tím, že v na-
prosté většině případů se jedná o redukci 
na linkách s četnější frekvencí spojů tak, 
aby základní dopravní obslužnost oby-
vatel nebyla výrazně ohrožena. Od pon-
dělí 8. března se omezí školní autobusové 
spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol 
a  školek. Znovuzavedení těchto spojů 
se předpokládá v  době alespoň dílčího 
obnovení prezenční školní docházky – 
v tuto chvíli je předpoklad 5. dubna.

Clara Lewitová beseduje online

Přidejte se k potravinové sbírce od srdce

Zemřel bývalý 
politický vězeň 
Šedivý
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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

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Tereza Lázničková (Sophová)

Prevence, diagnostika a léčba nemocí psů, koček 
a drobných savců v domácím prostředí nebo 
v moderně vybavené ordinaci v Řevnicích.

Ordinační hodiny:

PO, ST  14–19  |  ÚT, PÁ 14 – 17  |  ČT  9 – 12
Mimo ordinační hodiny probíhají operace a výjezdy k pacientům.

tel.: 607 106 741 tereza.laznickova@email.cz
Dvořákova 486, Řevnice www.tervet.cz

Kde přesně Malou pekárnu najdeme? 
V  novém areálu komerčních prostor 
u  výjezdu na  Karlštejn v  červeném ob-
jektu, společně se sportovním obcho-
dem a s italským lahůdkářstvím.

Jsme moc rádi, protože kromě pekár-
ny konečně budeme mít prostor k před-
stavení našich výrobků ve  vlastní cuk-
rárně Malá pekárna. Nabídneme útulné 
prostředí nejen uvnitř, ale v létě i venku 

na terase a na zahradě vedle ob-
jektu. Navíc tu máme rozleh-

lé a bezplatné parkoviště.

Proč jste zamířili 
zrovna do Letů?
Je to skvělé místo. A naše 
šéfcukrářka Denisa Ne-
prašová, která je zároveň 

mou partnerkou ve firmě, 
je místní rodačka. Do  naší 

firmy přivedla široké portfolio 
lokálních zákazníků, pro něž tvořila 
dorty dávno předtím, než jsme se setka-
ly. A představte si, v týmu je s námi i její 
sestra Darina. O kavárnu se bude starat 
Karolína, která je zase z mojí rodiny. Ani 
já nejsem z  daleka, přes kopec to bude 
pro mě jen asi 10 minut.

Na co se můžeme těšit, co je vaším 
největším hitem?
Obecně od nás očekávejte kvalitu a tra-
diční recepty postavené na  české, ra-
kouské a francouzské kuchyni. Musíte je 

ochutnat, abyste uvěřili, že píšeme jeden 
z příběhů, v němž jsou jen kvalitní surovi-
ny. Pečeme dorty do kaváren, pro rodiny 
na oslavu narozenin a luxusní svatební. 
Naším největším hitem je jednoznačně 
makový dort! Vyrobený podle tajného 
rodinného receptu, a navíc bezlepkový.  

Nepřekonatelné jsou také Denisiny fran-
couzské větrníky se slaným karamelem. 
Dodáváme jich tisíce.

Řekla byste, že Malá pekárna  
dělá luxusní dorty?
Tento pojem je vážně relativní. Když se 
mě zeptáte, jak já vnímám luxus, nejsou 
to pro mě šestihvězdičkové hotely a bri-
lianty. Osobně ho vidím v jednoduchých 
věcech a někde uvnitř, ať je to klid v pří-
rodě nebo čas s rodinou a přáteli. Stejně 
to mám s jídlem. Všechno, co je kvalitní, 
je jednoduché a opravdové. A to se týká 
v našem případě i surovin a zdobení na-
šich dortů. Mám radost, že se nám poda-
řilo poskládat tým, který to vnímá stejně.

Pomáhají vaše dortíky v této  
podivné době k lepší náladě?
Ano, od  nás lidé odcházejí veselí. My-
slím, že jsme všichni už unavení z per-
manentního láteření, toho negativismu 
vůkol. Možná máme štěstí, že lidem prá-
vě nyní můžeme přinést kousek radosti 
v podobě našich sladkých dobrot.

Naďa Pohlreichová
  Malá pekárna, Karlická 662, Lety, 252 29

Village Bakery, s. r. o.
  +420 724 128 605
  mala_pekarna

www.malapekarna.cz

Malá pekárna otevře 
i svoji cukrárnu
Vyhlášená Malá pekárna se brzy kompletně 
přestěhuje do Letů u Dobřichovic. Majitelka Naďa 
Pohlreichová plánuje otevřít v březnu nebo v dubnu, 
podle aktuální situace a vládních restrikcí. Spolu 
se svým týmem nyní buduje nové zázemí, dokupuje 
stroje a zařízení a vyřizuje potřebné formality. 
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Do školky ano,
ALE DO JAKÉ A KDY.
To je, oč tu běží
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem 
se naučil v mateřské školce, tvrdí americký 
spisovatel a filozof Robert Fulghum (83) v názvu 
stejnojmenné knihy. S tím nelze než souhlasit. 
Věk dítěte od tří do sedmi let je z hlediska jeho 
vývoje mimořádně důležitý, možná nejdůležitější. 
Z toho, co v té době nasaje, čerpá po zbytek 
života. Proto je výběr mateřské školy tak důležitý. 
A nejde jen o to, kam dítě zapíšete, ale také kdy. 
Nemělo by to být moc brzy, ale ani příliš pozdě. 

Nabídka mateřských škol je dnes tak 
široká, že zorientovat se v  jednotlivých 
programech může být pro leckterého ro-
diče oříšek. Tím spíš, že filozofie školky 
a později i školy by měla jít ruku v ruce 
s životním stylem a světonázorem rodi-
ny. Pokud učitelé vedou děti k  ochraně 
životního prostředí, je asi špatně, když 
dítě doma vidí, že rodiče netřídí odpad, 
v  lese pohazují odpadky nebo místo 
do sběrného dvora vynášejí nepotřebné 
předměty k popelnicím.

Počet dětí ve skupině 
Program mateřské školy si dobře na-
studujte, i když upřímně: mnohé pojmy 
na  stránkách školek se mi zdály hodně 
obecné, a dokonce jsem si leckdy na in-
ternetu musela vyhledat, co vlastně zna-
menají. Za  určitý čas to ale stojí. Když 
dobře porozumíte programům jednotli-
vých zařízení, nestane se vám, že svého 
hyperaktivního chlapečka přihlásíte 
do  Montessori školky, místo abyste ho 
poslali spíše do  té lesní. Ke  správnému 
rozhodnutí jistě pomohou i dny otevře-
ných dveří a konzultace s kantory. 

Ruku v ruce s tím, jaký program škol-
ka nabízí, a hlavně je schopna reálně spl-
nit, jde počet dětí na  jednu učitelku. To 
by mělo zajímat každého rodiče, možná 
dokonce v první řadě. Při pětadvaceti dě-
tech, z toho několika dvouletých, na jed-
nu učitelku totiž ani o žádném programu 
nemůže být řeč, i kdyby školka na svých 
stránkách nabízela nejsofistikovanější 
plán práce, jaký si dovedete představit. 

„Podle Marie Montessori je dobrý učitel 
schopen zvládnout dvanáct dětí, a  to už 
musí mít praxi. U nás máme na osmnáct 
dětí dvě až tři učitelky, což je podle mého 
tak akorát, aby byly pokryty potřeby dětí 
a abychom zvládli naplnit výukový plán,“ 
prozrazuje Lucie Zuda, zakladatelka 
a  ředitelka česko-anglické Montessori 
soukromé školky Zvoneček v Karlíku, jak 
to u nich chodí. Podle ní je opravdu dobré 
si počet dětí na kantora dobře zjistit.

Ani brzy, ani pozdě
„Do  Zvonečku přijímáme děti od  dvou 
a půl roku,“ říká Lucie Zuda, ale vzápě-
tí dodává, že rozhodně není příznivcem 
toho, aby takto malé děti chodily do škol-
ky celý týden. „Za přijatelné považuji dva 
až tři dny na dopoledne, tzn. do 13 hodin. 
Když má rodič potřebu umístit 2,5leté dítě 
na  celý týden a  na  celodenní docházku, 
doporučíme mu, aby si našel jinou školku. 
Tady máme hranici, kterou nepřekračuje-
me, protože víme, že pro děti to není dob-
ré,“ vysvětluje Zuda. Fo
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Ovšem stejnou chybou je podle ní 
i  pozd ní nástup dítěte do  kolektivu. Po-
kud rodiče promeškají správný čas, kdy 
je dítě nastaveno na kolektiv vrstevníků, 
a zapíšou ho až v předškolním věku, třeba 
v pěti letech, může mít problém s adapta-
cí. V tomto věku už hůře navazuje so ciální 
kontakty, navíc vazby mezi dětmi ve  tří-
dách jsou již většinou vytvořeny.

K  názoru, že ideální věk pro nástup 
do školky jsou tři roky, se přiklání i Dag-
mar Benková, zakladatelka a  ředitelka 
sítě česko-anglických Mateřských škol 
Bambinárium se sídlem v  Řevnicích: 
„Školský zákon sice umožňuje přijmout 
do předškolního zařízení dítě již od dvou 
let, ale ideální věk, kdy jsou děti připra-
vené na prostředí a program školky, jsou 
tři roky. Zmínila bych ještě, že již několik 
let běží v  ČR dotační program Minister-
stva práce a  sociálních věcí na  podporu 
tzv.  dětských skupin, jejichž služby lze, 
jako je tomu i  v  našem případě, nabí-
zet především rodičům dětí od  jednoho 
do dvou let, a tím děti připravit pro hladší 
vstup do mateřské školy.“

Metody práce
Jedním ze způsobů práce s dětmi v před-
školním věku je metoda Montessori, 
kterou na  počátku dvacátého století 
představila italská lékařka a pedagožka 
Marie Montessori. V  dolním Poberouní 
se jako čistě Montessori školka prezen-
tuje Zvoneček v  Karlíku. „Montessori 
systém je založen na pozorování senzitiv-
ních fází vývoje dítěte, které jsou nejvíce 
patrné tak do  sedmi osmi let. Jednotlivé 
fáze se postupně otevírají podle toho, jak 
dozrává nervová soustava dítěte,“ přibli-
žuje podstatu zvolené metody ředitelka 
Zvonečku Lucie Zuda.

„Že se u  dítěte otevřela konkrétní fáze, 
pozná i rodič, protože dítě se najednou za-
čne ptát na věci, které ho dříve nezajímaly, 
například co je tohle za písmeno nebo číslo 
a podobně. Jakmile je fáze otevřena, mozek 
vysílá signály, já to chci, a pokud dostane 
patřičné podněty, nastává u  dítěte pocit 
nasycení a  spokojenosti, což je základní 
stavební prvek k  pozitivnímu přístupu 
k učení a životu vůbec,“ pokračuje Zuda.

Montessori vzdělávání je podle zakla-
datelky Zvonečku vhodné pro všechny 
děti s výjimkou hyperaktivních. „Výuka 
je klidnější, koncentrovanější, a  to může 
hyperaktivní děti znervózňovat. Pro ně je 
asi vhodnější lesní školka,“ domnívá se. 
A  pro předškoláky? „Neaplikujeme jen 
Montessori výuku, vedeme děti tak, aby 
mohly odejít kamkoliv a byly dobře připra-
vené. Hodinu denně trénujeme práci v  la-

vicích, děláme grafomotorické listy (čtení 
s porozuměním metody kritického myšle-
ní), Feuersteinovo instrumentální oboha-
cení (děti se učí strategii práce, diskutují 
o možnostech řešení, což podporuje rozvoj 
jejich kognitivních funkcí, pozn. aut.).“

Zajímavé metody práce s  dětmi nabí-
zejí i Školy Hlásek. „Již od školky učíme 
děti kriticky myslet, pracujeme v  cen-
trech, tedy metodou Začít spolu. I  to je 
vodítko pro výběr základní školy. Na MŠ 
navazuje ZŠ a vše je úzce propojeno, právě 
proto jsme rádi, když si děti i rodiče před-
školní třídu vyzkoušejí, aby pak nemuse-
li měnit základní školu,“ říká majitelka 
školy Veronika Vaculovičová a  dodává, 
že Hlásek především umí pracovat s  ji-
nakostí a  individualitou, protože přijí-
má děti s  nejrůznějšími hendikepy, ale 
také ty nadané. 

 Školku i školu, a to dokonce oba stup-
ně, nabízí také Jeden strom, sdružení 
z Černošic, jež je zřizovatelem základní 
školy a  lesní mateřské školy v  Letech. 
„Chyběla nám tu školka, která by splňova-
la naše představy,“ vzpomíná na začátky 
svého podnikání zakladatelka a  ředi-
telka školky i  školy Alena Laláková.  
„Blízké nám bylo vzdělávání pro udrži-
telný rozvoj, postupně jsme se dostávali 
i  do  kontaktu s  nově vzniklou Asociací 
lesních mateřských škol, jejichž koncepce 
se nám líbila. Být s dětmi venku, umožnit 
jim prozkoumávat vlastní limity, vnímat 
koloběh roku v přírodě, budovat kvalitní 
vztah mezi pedagogem, dítětem a  rodi-
čem byly hlavní pilíře, o něž jsme se opíra-
li. Založení základní školy pak už bylo jen 
logickým vyústěním,“ přibližuje filozofii 
instituce.

Od ortodoxně pojatých alternativních 
metod práce s dětmi, kterých bylo před 
dvaceti lety velké množství, se ve  škol-
ce Bambinárium odklonila její zakla-
datelka a  ředitelka Dagmar Benková. 
„Od  roku 2006 jsme postupně využívali 

různé metody vzdělávání, i  alternativní, 
například waldorfskou, jenskou, Mon-
tessori. Při výuce angličtiny pak např. 
metodu Helen Doron a  jiné,“ vysvětluje 
Benková svou cestu a  dodává, že nako-
nec zvolili výběr prvků z  jednotlivých 
alternativ a pro výuku angličtiny „umís-
tili“ rodilého mluvčího přímo mezi děti 
do týmu českých učitelů. 

„Zjistili jsme, že dětem v  předškolním 
věku nejvíce vyhovuje výuka prožitková, 
projektová, založená na osobním zážitku, 
s milým a empatickým přístupem neauto-
ritativního, ale partnerského učitele, což 
je nejblíže k Montessori přístupu. V době 
covidu jsme se s výukou přesunuli do pří-
rody a  přidali lesní program, který má 
prvky klasických lesních školek, s tím roz-
dílem, že teplé zázemí máme v budově MŠ. 

Děti necháváme tvořit a  pracovat pře-
vážně s přírodními materiály, což je zase 
prvek jenské alternativy. Přitom klademe 
důraz na  podporu a  rozvoj všech druhů 
inteligencí, takže splňujeme i  požadavky 
Ministerstva školství. Gardnerova teo-
rie osm druhů inteligence navíc kromě 
klasických oblastí, jako je logicko-mate-
matická, verbální, prostorová, tělesná, 
hudební, nabízí i interpersonální a intra-
personální oblasti. Jednoduše řečeno ve-
deme děti navíc k empatii, sebeovládání, 
sebeuvědomění a sebeúctě. Protože emoč-
ní inteligence je to, na čem nám hodně zá-
leží,“ dodává ředitelka Benková. 

Foto shutterstock.com
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Angličtina je mantra
Výuka angličtiny je podle Vladimíry 
Ottomanské pro dnešní rodiče zcela zá-
sadní, a kdyby ji školka nenabízela, byla 
by nejspíš odepsaná. Ottománek nabízí 
angličtinu včetně rodilého lektora. Ale 
je to dobře? Je správné zatěžovat děti, 
často mladší tří let, které ještě nemluví 
pořádně ani česky, dalším jazy-
kem? Vrtá mi hlavou. 

„Pokud dítě nemá logopedický 
problém nebo opožděný rozvoj řeči, 
komplikaci v  tom nevidím. Děti to 
hodně baví, i když také záleží, jakého 
seženete lektora. Ale při velkých po-
tížích dítěte s češtinou bych do toho 
nešla,“ říká ředitelka Ottománku 
s tím, že se v tomto názoru s rodiči 
někdy rozchází. „Všichni chtějí, aby 
se děti učily anglicky, to je taková 
mantra. Angličtina se řeší ještě víc 
než jídlo,“ dodává s úsměvem.

„U nás se menší děti učí metodou 
Helen Doron, rodilou mluvčí mají až 
ty starší,“ přidává názor majitelka 
Zvonečku Lucie Zuda s tím, že ten-
to systém se jim osvědčil. „Dříve 
měly rodilou mluvčí i nejmenší děti, 
ale bály se jí, protože jí nerozuměly. 
Souhlasím však s tím, že pokud dítě 
ještě nemá dobře usazený rodný ja-
zyk, dalším bych ho nezatěžovala,“ 
dodává. Nicméně rozumí tomu, proč ro-
diče na výuce angličtiny tak bazírují. 

„Takhle malé děti se totiž učí jazyk jinak 
než v pozdějších letech, navíc jsou schopné 
získat anglický přízvuk jako rodilý mluv-
čí. Děti před nástupem do  školy plynně 
nemluví, ale lektorce rozumějí. Mají dob-
rý základ, na nějž je pak možné ve škole 
navázat. Žijeme v  globalizovaném světě, 
výuka angličtiny mi přijde důležitá, ale se 
zdravým rozumem,“ tvrdí Zuda.

O tom, že se i malé děti mohou sezna-
movat s  angličtinou, mají dlouhodobě 

dobré zkušenosti i v česko-anglické škol-
ce Bambinárium. Jediné, na co zaklada-
telka a ředitelka Benková upozorňuje, je 
skutečnost, že na dítě může mluvit jeden 
člověk pouze jedním jazykem. Jeden ob-
ličej – jeden jazyk. Jinak vznikne chaos, 
proto jsou podle ní tak důležití rodilí 
mluvčí, kteří vůbec neumějí česky.

Smíšené, nebo rozdělené?
Další věc, kterou by si rodiče měli zjistit, 
než zapíšou dítě do  školky, je, v  jakých 
skupinách se tam pracuje. Názory, jest-
li je lepší pracovat s věkově smíšenými, 
nebo naopak rozdělenými skupinami, 
se totiž v  jednotlivých zařízeních liší, 
a v každém to tudíž může být jinak. 

„Smíšená třída je náročnější na přípra-
vu jakékoliv činnosti, od pohybových přes 
výtvarné, hudebně pohybové až po rozvoj 
poznání, ale určitě se mi s ní pracuje lépe, 
co se týče sociálních vztahů, a myslím, že 

pro malé děti je to přirozenější prostředí,“ 
hájí metodu, kdy jsou v  jedné skupině 
děti všech věkových kategorií, ředitelka 
Ottománku.

„Mladší děti se mohou učit od  starších 
a ti větší se postarají o menší, jsou jim dob-
rým vzorem, k tomu jsou vedeny. Některé 
aktivity děláme dohromady, samozřejmě 

máme činnosti, kdy děti rozdělí-
me. Předškoláky musíme připravit 
do školy, někdy je potřeba trénovat 
grafomotoriku, rozvoj řeči, slovní 
zásobu,“ dodává Vladimíra Otto-
manská. „Dělíme je i na plavání,“ 
vysvětluje ředitelka Ottománku, 
který má v přízemí školky bazén. 
Děti plavou dvakrát týdně. 

„Věkově smíšené třídy jsme zkou-
šeli, ale vůbec se nám neosvědčily. 
Připadá mi, že to pro děti není dob-
ré. Šestileté dítě je jinde než tříleté, 
nejen po  stránce fyziologické, ale 
i  mentální. Šestileté dítě to tříleté 
vždy převálcuje, vždy bude poho-
tověji odpovídat, povede to tedy 
k tomu, že starší se bude cítit nad-
řazeně a  mladší se schová do  své 
ulity. Vždyť ve  školách jsou děti 
také rozdělené podle věku a vyvíjejí 
se ve  skupinách vrstevníků,“ sdílí 
svou zkušenost ředitelka Bambi-
nária Dagmar Benková. 

Odklad ano, či ne?
Zda poslat dítě do školy, nebo ho nechat 
ještě rok ve  školce, patří k  nejtěžším 
rozhodnutím rodičů. Zejména, pokud 
potomek slaví narozeniny koncem léta. 
Nejde totiž jen o to, že už třeba umí pís-
menka nebo počítat, ale i o celkovou zra-
lost a  schopnost nést určitou zátěž. To 
vše ve školce trénují. Lze ošálit nervovou 
soustavu a  připravit na  vstup do  školy 
dítě, které na ni není zcela zralé? A je to 
vůbec dobře? 

Základní škola a mateřská škola 
Josefa Kubálka Všenory

PŘIJME OD SRPNA 2021

UČITELKU/UČITELE
s aprobací český jazyk 2. st., matematika 
a přírodovědné předměty

ÚVAZEK DLE DOHODY (LZE I ČÁSTEČNÝ)
Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání, možnost osobního růstu.
Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální smýšlení, 
odpovídající vzdělání.

Bližší informace u vedení školy
reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661 www.skolavsenory.cz

Nonstop servis výpočetní techniky včetně Apple.
Dodávka sítí, datových úložišť, kamerových systémů.

 739 109 780  |   servis@opravarnait.cz  |  www.opravarnait.cz

Foto archiv Školinka Nona
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„Dá se udělat moc, protože do  sedmi 
let je dítě hodně tvárné. Nikdy později už 
je nenaučíte tolik věcí jako mezi třetím 
a  sedmým rokem,“ říká Vladimíra Otto-
manská. „Školka může hodně pomoci, 
co se týče grafomotoriky, rozvoje slovní 
zásoby, sluchového i  zrakového vývoje. 
Pokud funguje spolupráce mezi školkou 
a rodiči, může v termínu nastoupit do ško-
ly i předčasně narozené dítě,“ pokračuje. 

Problém školní zralosti by se podle ní 
neměl přenést do  první třídy. Nejsou-li 
si rodiče jisti, měli by navštívit pedago-
gicko-psychologickou poradnu. „Na  to, 
že má dítě problémy, se přijde nejpozději 
do  Vánoc, a  než se vyřeší, uteče malému 
žáčkovi rok, navíc může ke  škole získat 
averzi,“ varuje Ottomanská.

Pro hladký přestup do  ZŠ Hlásek 
v  Hlásné Třebani vedení školy doporu-
čuje, aby dítě navštěvovalo MŠ Hlásek. 
Podle majitelky Škol Hlásek Veroniky 
Vaculovičové je pak dítě na školu dobře 
připravené jak po  stránce znalostí, tak 
sociálních dovedností. 

„Předškolní třídy jsou se školou propo-
jeny hlavně programem výuky a  filozofií 
Hlásku a skrze naše poradenské pracovi-
ště, tedy školního psychologa, speciálního 
pedagoga, metodika prevence a  logope-
dických asistentů, od  září budeme mít 
i svého logopeda přímo v MŠ,“  vysvětluje 
ještě s tím, že odměnou jim je, že devade-
sát procent dětí bez problémů přechází 
ze školky do školy.

Že se dá školní zralost do  jisté míry 
ovlivnit, si myslí i ředitelka školy a škol-
ky Jeden strom Alena Laláková. „S  dítě-
tem lze trénovat sebeobsluhu, můžete se 

zaměřit na  trénink sluchového nebo zra-
kového rozlišování. Otázkou však zůstává, 
kdy a do  jaké míry je to vhodné. My dnes 
víme, že centrální nervová soustava dozrá-
vá mezi šestým až osmým rokem. Někdo je 
v  pěti letech smyslově, sociálně, emočně 
i rozumově připravený na vstup do školy, 
jiný pětiletý má vysoké IQ, ale velmi nízký 
práh frustrační tolerance a úroveň emoč-
ní inteligence tříletého dítěte,“ upozorňu-
je. Pro zdravé školní prožitky je podle 
ní vhodné různé oblasti vývoje trénovat 
a ovlivňovat, aby například nedocházelo 
k rozvoji neurotického prožívání školy. 

Poděkování učitelkám
V  kapacitních silách článku není před-
stavit dopodrobna programy všech oslo-
vených školek a škol. Musím však ocenit, 
s jakou ochotou se mi paní ředitelky věno-
valy, proto jsem se rozhodla uzavřít téma 
vzkazem majitelky a  ředitelky Škol Hlá-
sek Veroniky Vaculovičové: „Chtěla bych 
říci, že nikdo neděkuje učitelkám MŠ, kte-
ré naplno pracují po celou dobu pandemie 
(článek vznikl před březnovým uzavřením 
MŠ, pozn. red.). I ony se potýkají s těžkými 
situacemi. Moje kolegyně onemocněla v MŠ 
covidem, nakazila svého manžela a  ten 
zemřel. Jsou to osudy, o nichž se nemluví. 
Naše škola učitele plně podpořila, snažíme 
se i finančně. Soukromým školám stát ne-
pomohl ani v IT technice, na rozdíl od stát-
ních jsme neobdrželi nic. Učitelé nedostali 
žádné odměny navíc. Podle mého názoru 
je to nefér, především vůči učitelkám v MŠ, 
které učí bez roušek a v plném nasazení.“ 
Za to jim jistě patří obdiv a uznání. 

 Mirka Paloncy

Soukromé školky
ve vašem okolí
Česko-anglická Montessori 
soukromá školka Zvoneček 
K Třešňové 64, Karlík 
MONTESSORISKOLKA.CZ 

Dětská skupina  
Beránek v zahradě, z. s. 
Randova 451, Dobřichovice 
BERANEK.ORANGERY.CZ 

Dětský klub Chrpa 
Raisova 247, Dobřichovice

Dvůr Sofie 
Karlštejn 240 
DVURSOFIE.CZ 

Easyspeak, Happy Puppy 
Pražská 405, Řitka 
MS-EASYSPEAK.CZ 

KinderGarten, jazyk. školka 
B. Němcové 1415, Černošice 
KINDERGARTEN.CZ 

Klub Beránek 
Komenského 99, Černošice 
KLUB-BERANEK.CZ 

Kom. centrum Jeden strom, 
LMŠ Na dvorečku 
Karlštejnská 253, Černošice 
JEDENSTROM.CZ 

Kryštof, anglická školka  
a jazyková škola 
Sadová 61, Černošice 
KLCKRYSTOF.CZ 

Lví srdce, z. s. Dobřichovice  
Pod Krásnou strání, Dobřichovice 
SKOLALVISRDCE.WIXSITE.COM/ 
LVISRDCE

Mateřská škola Ottománek 
Střední 2121, Černošice 
OTTOMANEK.CZ

MŠ a ZŠ Bambinárium
Čsl. armády 139, Řevnice 
REVNICE.BAMBINARIUM.EU/CZ 

Školinka NONA, z. s. 
Na Návsi 21, Lety 
SKOLINKANONA.CZ 

Školy HLÁSEK- základní
škola a mateřská škola, s. r. o. 
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň 
SKOLYHLASEK.CZ
Další školky najdete na iDOBNET.cz

Foto Petra Stehlíková
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Experimentálně nabízíme STIPENDIUM 
pro 2 žáky, v režimu „Financial Co-responsibility“, tedy 
platíte, kolik je ve vašich možnostech. O poskytnutí 
stipendia rozhoduje skupina HR složena z dospělých i dětí.
Stavíme na přirozené schopnosti dětí se vzdělávat, 
poskytujeme jim důvěru a podporu.

Chcete, aby se vaše děti učily zodpovídat samy za sebe?
Aby si mohly volit svou cestu vzděláváním?

Efektivita učení na základě vnitřní motivace je podložena mnoha 
desítkami vědeckých studií a v praxi dlouhodobě ověřována na různých 
zahraničních školách, s kterými máme přátelské vztahy.

ZŠ Kairos

PŘIJÍMÁ NOVÉ ŽÁKYPŘIJÍMÁ NOVÉ ŽÁKY
na 1. i 2. stupeň, do 1.- 9. ročníku. 

Pro přijetí je důležitý soulad
celé rodiny s filozofií školy.

ZÁPIS pro školní rok 2021/22 proběhne 21.dubna od 15 hodin. www.skolakairos.cz | vaclav@skolakairos.cz | 721 729 718

Co u nás najdete:
• rozvoj kompetencí pro 21. století: 
 sebeřízení, spolupráce, kreativita, efektivní 

řešení konfliktů, komunikace a konsenzus

• důvěra a svoboda

• široká nabídka lekcí v malých skupinách  
dle volby dětí.

MATEŘSKÁ 
ŠKOLA
OTTOMÁNEK

INFORMACE

WEBINÁŘ

 www.ottomanek.cz
603 745 576

pro učitele 
i rodičovskou veřejnost
připravujeme webinář Rok stromů
ke stejnojmenné knize Vladimíry Ottomanské

Termín
24. března
17:00–18:30

Lektorka
Mgr. Vladimíra 
Ottomanská

Co bych měl/měla umět, 
než půjdu do školy

ke stejnojmenné knize Vladimíry Ottomanské

Mateřská škola Hlásek, Hlásná Třebaň 

HLEDÁ DO SVÉHO KOLEKTIVU

NOVOU POSILU
Jste učitel mateřské školy

a chcete pracovat v kolektivu nadšených učitelů?
Pracovat s kolegy, kteří na sobě pracují a dávají si možnost 

profesního i osobního růstu? Máte sportovního ducha nebo jiné 
nadání, které můžete předat kolegům i dětem?

Hledáme samostatného učitele s chutí pracovat
v týmu a objevovat společné cesty, jak dobře připravit 

děti na 1. třídu. A zároveň si učení dětí užívat.

Chcete se stát součástí kolektivu mateřské školy  
s 12letou tradicí a vizí do budoucnosti? 

Zašlete motivační dopis a váš CV na adresu:
veronika.vaculovicova@skolyhlasek.cz

ZÁPIS
Zápis do 1. třídy ZŠ Hlásek proběhne 12. 4. od 15:00

na adrese U Kapličky 58, 267 18 Hlásná Třebaň. 
Svůj zájem prosím potvrďte 

na e-mail: veronika.vaculovicova@skolyhlasek.cz

www.skolyhlasek.cz
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KRÁTCE 
Třehusk udělal radost  
online koncertem 

Všichni fanoušci poberounské ka-
pely Třehusk si mohli minulý týden 
poslechnout online koncert na  You-
Tube. Pořádal ho senátor za Beroun-
sko Jiří Oberfalzer. „Mám radost, že 
se koncert hudební skupiny Třehusk 
setkal s  velkým úspěchem. Věnoval 
jsem ho především seniorům v domo-
vech důchodců. Ale sledovali ho podle 
odezvy i  další zájemci, jimž skupina 
není neznámá, a to až z dalekého São 
Paula v  Brazílii nebo z  bližšího Bá-
denska-Württemberska, jimž skupina 
není neznámá. Společným sledováním 
koncertu se obyvatelé v domovech se-
niorů trochu rozptýlili, nechyběly ani 
písničky na přání. Další už připravu-
jeme na březen,“ sdělil senátor. 

V Osově fotí zajímavá místa 
Spolek KOS z Osova vyzval všechny 
zájemce o  fotografování k  zábav-
né hře nazvané Tajemná, krásná 
a zajímavá místa a příběhy našich 
obcí. 

„Doba není vhodná ke  vzájem-
nému setkávání, k  pořádání akcí, 
na které jsme byli zvyklí a na nichž 
jsme se rádi potkávali, a  nám a  asi 
i vám setkávání dosti chybí. Napad-
lo nás, že bychom vám mohli ukázat, 
jaká zajímavá, krásná a  někdy i  ta-
jemná místa se zvláštními příběhy 
skrývají naše obce Osov a  Osovec,“ 
vzkazují organizátoři. 

Každý měsíc bude textem a někdy 
i obrázkem popsáno jedno ze zvlášt-
ních míst. Pointou je užít si zábavu 
při jejich hledání, něco se dozvědět 
a  třeba někoho dalšího rozveselit 
svým objevováním poznaného. Fo-
tografie i  obrázky nalezených míst 
a  krátké zážitky z  pátrání můžete 
zasílat na e-mail kos.osov@seznam.
cz. Další informace najdete na webu 
kos.osov.cz.

Doba kultuře nepřeje a  je jisté, že ani 
v nejbližších týdnech se nebudou konat 
žádné veřejné společenské akce. Slav-
nosti Morany, které DOBNET původně 
plánoval na 20. března, se neuskuteční, 
náhradní termín je v  jednání. Naopak 
letní festivaly jsou v plánu. 

Rockový Slunovrat je do  Lesního di-
vadla v  Řevnicích tradičně vyhlášen 
na  první červnový víkend. Vstupenky 
jsou už nyní v  prodeji v  síti gouut.cz. 
Na stejném místě proběhne také folkový 
festival Porta, obvykle pořádaný posled-
ní víkend v  červnu. Kvůli koronaviru 
byl ale zvolen pozdější termín, a to v po-
lovině července. 

Jedinečná akce se na  léto chystá také 
do parku zámku Liteň. Tady se 28. srpna 
od 20 hodin uskuteční Rusalka v parku 
neboli koncertní provedení nejznáměj-
ších částí známé opery od  Antonína 
Dvořáka. Pozvání do  projektu přijal 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, 
vystoupí pod taktovkou Roberta Jind-
ry. Hlavní roli Rusalky ztvární jedna 
z našich nejžádanějších sopranistek Ka-
teřina Kněžíková, role Prince se ujme 
talentovaný Richard Samek. Vodníka 
se zhostí Jan Martiník a  Cizí kněžny 
a Ježibaby Jana Kurucová. Do vedlejších 
rolí Žínek přizvali vybrané absolventky 
Interpretačních kurzů v Litni. Režírovat 
budou bratři Cabanovi. Předprodej vstu-
penek probíhá na síti Ticketportal. 

O  aktuální situaci vás budeme infor-
movat. Foto archiv organizátorů

Zajímavá výstava s názvem Rybníček v Br-
datkách bude k vidění od 8. do 27. března 
v  galerii Holandského domu v  Berouně. 
Své fotografie zde vystavuje Marcela 
Bergerová, produkční Městského kul-
turního centra Beroun. 

Marcela Bergerová pořizuje snímky 
rybníčku po celý rok. „Věřím, že mno-
ho obyvatel Berouna netuší, jakou 

přírodní romantiku mají hned za cha-
lupou. V Talichově údolí mě máma vo-
zila jako mimino v kočárku, a tak jsem 
se stihla zúčastnit tehdejšího spole-
čenského života. Je to kouzelné místo, 
kam se stále vracím. Oslovila mě at-
mosféra rybníčku, který se proměňuje 
v čase, a tak vznikl můj časosběr,“ říká 
autorka.

Tzv. fašank se za přísných hygienických 
podmínek uskutečnil 13. února v Zadní 
Třebani. Místo kulturního programu 
na  návsi se vysílalo v  obecním rozhla-
se, rychtářka předala právo k pořádání 
masopustu s  dvoumetrovým odstupem 
a tradiční masky v průvodu doprovodilo 
jen pár muzikantů. Lidé si mohli koupit 
lístky do tomboly a každý z nich vyhrál 
hodnotnou cenu.

Masopust rozveselil Třebaň

Výstava Rybníček v Brdatkách 

Letní festivaly jsou v plánu, 
Morana je nejistá
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POŘÁDAJÍ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jak podpoříme vaše dítě?
	 Připravíme	vaše	dítě	na	vstup	
do	1.	třídy.
	 Podporujeme	děti	a	jejich	
silné	i	slabé	stránky.
	 Děti	v	naší	školce	se	
svobodně	rozhodují	a	učí	se	
samostatnosti.
	 Učí	se	přijímat	 
i	nabídnout	pomoc.

	 Pracujeme	s	motivací	dětí.

	 Využíváme	metodu	FIO.

	 Podporujeme	tvořivost	
a	fantazii.

	 Nabízíme	individuální	přístup.
	 Děti	mají	dostatek	 
pohybu	venku.

Naše programy:
	 Čtení	s	nečtenáři
	 Hraní	s	matematikou 
metodou	profesora	Hejného

	 Hudební	dílny

	 Logopedická	prevence

	 Angličtina

	 Rozvoj	grafomotoriky

Termín:

12. května	2021	v	15:00

Bližší informace:

777 568 562
MÍSTO:
Mateřská	škola	Hlásek
Rovinská 96, Hlásná Třebaň

www.skolyhlasek.cz

Česko-anglická Montessori 
školka Zvoneček je určena 
dětem ve věku od 2 do 6 let. 
Nachází se v klidném 
prostředí karlického lesa. 
Celodenní provoz školky je 
od 7:30 do 17:00. 

Vstup do  MŠ je pro mnohé děti prv-
ním kontaktem s  novým prostředím 
a novou sociální zkušeností. Vyrovná-
vají se s odloučením od rodičů, s den-
ním režimem MŠ, učí se fungovat v ko-
lektivu vrstevníků. Snažíme se dětem 
a rodičům tuto nelehkou situaci usnad-
nit. Umožňujeme přítomnost rodičů 
v  prvních dnech po  nástupu do  MŠ, 
délku pobytu dítěte prodlužujeme po-
stupně, využíváme adaptační plán, kde 
je stanovena organizace docházky. 

Pro děti v posledním roce předškolní-
ho vzdělávání každodenně zařazujeme 
předškolní přípravu, v  níž používáme 
metody kritického myšlení, Feuer-
steinovo instrumentální obohacování 
a  podporujeme grafomotorický vývoj. 
V  případě nutnosti máme k  dispozici 
interního asistenta logopeda, spolu-
pracujeme se speciálním pedagogem 

a  s  psychologem. S  rodiči spolupracu-
jeme formou workshopů, prostřednic-
tvím pozorování dětí ve  třídě, pořádá-
me výlety a společné aktivity pro rodiče 
a  děti. Dvakrát do  roka rodiče obdrží 
souhrnnou zprávu o vývoji dítěte. 

 777 009 945  zvonecekmontessori@gmail.com
www.montessoriskolka.cz

Montessori školka Zvoneček

DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 23. 4. a 4. 6.
vždy od 9:00 do 11:00
V případě příznivější celkové situace se 
po předchozí domluvě můžete přijít podívat 
i v jiné dny. Přijďte, těšíme se na vás!

Naším hlavním výchovným směrem 
je Montessori pedagogika. Více o  Mon-
tessori metodě naleznete na  našich 
webových stránkách.

Ve  třídách jsou vždy minimálně 2–3 
průvodci, z toho ve starší třídě jeden ro-
dilý anglický mluvčí. Děti se tak setká-
vají s  dvojjazyčným prostředím a  při-
cházejí do  přímého kontaktu s  cizím 
jazykem již od  útlého věku. K  většímu 
prohloubení anglického jazyka zařazu-
jeme dvakrát týdně anglický výukový 
program Helen Doron. 

Naše základní škola, z. ú.
Pode Zděmi 402, 267 27 Liteň

JSME SOUKROMÁ 
AKREDITOVANÁ ZÁKLADNÍ 

ŠKOLA

POMÁHÁME
PŘIROZENĚ RŮST

HLEDAT A ROZVÍJET SILNÉ STRÁNKY
VIDĚT SVĚT V SOUVISLOSTECH

POSOUVAT OSOBNÍ LIMITY

VYTVÁŘÍME
PROSTOR PRO CELOSTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

RESPEKTUJÍCÍ PROSTŘEDÍ
ZÁZEMÍ PRO KOMUNITNÍ SDÍLENÍ

PŘÍLEŽITOST K VŠESTRANNÉMU ROZVOJI

UČÍME
HEJNÉHO MATEMATIKU
TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI

S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM K ŽÁKŮM
VE TŘÍDÁCH DO 14 ŽÁKŮ

Zápis do 1. třídy proběhne 26. dubna 2021.
Bližší informace o zápisu zveřejníme nejpozději 

měsíc před zápisem na www.naseskola.eu
Máte-li zájem o zápis do 1. třídy či přestup do 2.-9. třídy,

napište nám na zapis@naseskola.eu.

Od roku 2016 poskytujeme vzdělání v 1.-9. ročníku.



Akci tradičně povede Akademie věd ČR 
a založil ji český neurovědec profesor Josef 
Syka v roce 1998. Je součástí Brain Aware-
ness Week, celosvětové kampaně na zvýšení 
povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech 

výzkumu mozku. A rok od roku se těší větší 
oblibě. Přednášky předních českých odbor-
níků lákají širokou veřejnost, hlavně ale stu-
denty, kteří si v době distanční výuky mohou 
obohatit svůj čas u počítače.

Hlavní přednáškový cyklus se bude vysílat 
ve všední dny v odpoledních a podvečerních 
hodinách živě na YouTube kanálu Akademie 
věd. „Většina přednášek bude dostupná také 
ze záznamu. Nepřijdete ani o možnost zeptat 
se vědců na podrobnosti k tématu, po před-
nášce vždy proběhne moderovaná diskuse. 
Doprovodný program opět stojí za to. Chys-
táme pro vás filmy, workshopy nebo interak-
tivní cvičení,“ lákají organizátoři akce a od-
kazují na web Tydenmozku.cz, kde najdete 
celý program.

V březnu myslíme na mozek
Mnozí máme březen spojený s Měsícem knihy. Víte ale, že jeho 
část je zasvěcena také mozku? Už po dvacáté druhé se v České 
republice koná festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu 
mozku a v neurovědách, tzv. Týden mozku. Letos proběhne 
online od 15. do 23. března.

Týden
mozku
Příloha magazínu dobnet 
a ALZHEIMERCENTRA

3 
/ 

20
21
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MOZEK...
… je hlavním orgánem nervového 
systému. I když se vejde 
do našich dlaní, je považován 
za nejkomplikovanější hmotu vesmíru. 
První zmínky o jeho zkoumání 
pocházejí z doby kolem r. 2500 př. n. l.

… ovládá téměř všechno dění 
v našem těle. Podle vědců je 38krát 
výkonnější než nejvýkonnější počítač 
světa.

… má kolem 90 miliard neuronů, 
tedy buněk, které přenášejí informace 
pomocí elektrických a chemických 
signálů. Každý neuron je schopen 
vytvořit až 10 tisíc nervových spojení.

… zabírá zhruba 2 procenta těla, 
spotřebuje ale 20 procent kyslíku 
a 25 procent veškeré energie. 
Absence přísunu kyslíku po dobu 
několika minut způsobuje člověku 
postižení, nebo smrt.

… se skládá ze dvou částí. Levá 
hemisféra má na starosti logické 
myšlení, řeč a vůli, pravá hemisféra 
vegetativní systém (trávení, dýchání, 
pocení), naše smysly a emoce. 
Zajímavé je, že levá hemisféra ovládá 
pravou část těla a pravá hemisféra 
levou.

Jednou z nejdůležitějších funkcí našeho mozku je paměť.  
Díky ní se orientujeme v místě a čase a víme, co jsme zažili. 
Obecně platí, že lidé si pamatují 10 % čteného,  20 % slyšeného,  
30 % viděného, 50 % slyšeného a viděného, 70 % toho,  
co sami řeknou, a 90 % toho, co udělají.

Hledám vhodná slova, která by 
nejvýstižněji popsala můj velký 
dík. Práce, kterou vykonáváte, 
není vůbec snadná. Ke každému 
klientovi přistupujete velice 
ochotně a laskavě. Jste velmi 
shovívaví k jejich potřebám 
v tomto období života, které je  
pro blízké možná trochu 
smutné.“

„Mám velikou radost, jak se maminka 
u vás zlepšila. Na prvních návštěvách 
byla na vozíku, pak s chodítkem a teď už 
s pomocí chodí sama! V to jsme opravdu 
ani nedoufali, vzhledem k tomu, v jakém 
stavu byla po propuštění z nemocnice... 
Snad i s jídlem už je to lepší. Na jednu 
stranu je to pro nás smutné a nelehké, 
na druhou stranu nás těší, že pobyt u vás 
mamince prospívá a snad je i spokojená. 
Moc děkujeme!“

„Jsem vám všem vděčná a jsem ráda,  
že vaše cen trum existuje. A že lidské  
a čest né zacházení s klienty je u vás 
na prvním místě. Jak se stará te o klienty 
a jakou dáváte sílu nám, kteří milujeme 
svoje blízké, ale neumíme se o ně 
postarat tak, jak to dokážete vy! Mám 
možnost srovnávat vaši pé či a jsem 
moc ráda, že moje ma minka může trávit 
poslední roky svého života u vás!“

Co řekli členové rodin

Zapomínání patří ke stárnu-
tí a může se projevovat už 
po 30. narozeninách. Občas 
si nevybavíme třeba jméno 
známého herce nebo opomi-
neme schůzku. Na vině je náš 
životní styl, například přemíra 
stresu. Pokud ale někdo začíná 
zapomínat svoje jméno, mění 
chování a má poruchu řeči, 
zpozorněme.

Může jít o Alzheimerovu 
chorobu. Touto nemocí a dal-
šími demencemi je v Česku 
postiženo přes 150 tisíc lidí. 
A odhaduje se, že během ná-
sledujících dvaceti let jich bude 
dvojnásobek.

Jak poznat  
Alzheimerovu chorobu?
Včasné rozpoznání demence 
není vždy snadné. Pacient ji 
obvykle sám neodhalí nebo se 
stydí a příznaky maskuje. Čas-
to lidé považují mírné poruchy 
myšlení a zapomínání za při-
měřené věku, a to i v případě 
závažnějších výpadků paměti.

Pro odhalení narušených schopností stačí 
běžný rozhovor. Všimněte si častých nepřes-
ností, logických chyb v odpovědích, obtížného 
hledání slov při komunikaci, nevybavování si 
některých událostí a údajů. Nemoc může vést 
ke změně celé osobnosti. Člověk často mění 
emoce a chování.

Poraďte se
Váháte, zda někdo z blízkých trpí Alzheime-
rovou chorobou nebo demencí? Jak nebo zda 
o něj dokážete pečovat? Podívejte se na webo-
vé stránky Alzheimercentrum.cz, kde vám po-
radí nebo doporučí místo pro testování paměti.

TIP: Jak podat žádost
do Alzheimercentra

Čekací doba v zařízeních sociální péče je i něko-
lik měsíců. Pokud o této službě uvažujete, po-
dejte žádost včas. Elektronický formulář najdete 
na webu Alzheimercentrum.cz. Odpoví vám soci-
ální pracovnice a dojedná osobní schůzku. Můžete 
se také domluvit nejprve na osobní návštěvě s po-
radenstvím a prohlídkou centra a žádost podat 
s pomocí místních odborníků. Pokud máte zájem, 
pište na e-mail poradna@alzheimercentrum.cz.

Když zapomínáme
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Reminiscenční (vzpomínková) terapie využívá 
dlouhodobé paměti k vyvolání vzpomínek. Jako 
komunikační prvek se používají třeba černobílé 

Před dvanácti měsíci se během 
krátké chvíle změnil svět. Osoby 
s nevyléčitelnou Alzheimerovou nemocí 
potřebují maximální péči, individuální 
přístup, lidský dotek i pravidelně vidět 
svoje nejbližší. Najednou se ovšem ocitly 
v absolutní izolaci…
Byla to a stále pro všechny je náročná doba. 
Pro klienty a jejich rodiny zvláště. Přesta-
li prakticky ze dne na den vídat svoje blízké, 
děti, vnoučata. Ve všech našich centrech se 
od začátku snažíme o maximální pracovní 
nasazení veškerého zdravotnického i nezdra-
votnického personálu. Striktně dodržujeme 
hygienická pravidla. Podstatou péče o klienty 
s Alzheimerovou chorobou je ale slovo, dotek. 

Určitě se jich proto nemůžeme přestat dotýkat, 
samozřejmě za dodržení všech nastavených 
hygienicko-epidemiologických opatření a po-
užití ochranných pomůcek. U mnohých je zá-
kladem komunikace právě iniciální dotek. Jím 
klienta „informujeme“, že jsme u něj, mluvíme 
na něj, že mu budeme pomáhat se stravou.  
Klienti jsou zvyklí, že je pohladíme. Bez toho 
by byli ještě osamělejší a mohlo by to vést 
k psychickým problémům.

Museli jste určitě změnit hodně věcí?  
Co konkrétně?
Nejvíce rozhodně organizaci práce. Zavedli 
jsme ihned přísná hygienická a další pre-
ventivní opatření. Například, aby klienti 
zůstávali v jednotlivých patrech kvůli zame-
zení setkávání mezi odděleními. Bylo nutné 
velice rychle připravit vnitřní prostory tak,  

Chceme vytvořit 
smyslovou zahradu 
a zookoutek
Magdaléna Tarcalová je generální ředitelka jednoho 
z největších privátních poskytovatelů služeb pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí  
v České republice. Celkem jich do skupiny patří čtrnáct 
včetně center v Černošicích a Průhonicích.

aby se klienti cítili příjemně a my jsme mohli 
realizovat individuální aktivity s jejich men-
ším počtem. Změnila se také organizace vý-
deje jídla, střídání směn. Spoustu věcí jsme 
se učili dělat jinak. Podstata je ale stejná: aby 
klient cítil, že nám na něm záleží, že je v bez-
pečí a jsme tu pro něj.

Pomalu snad vidíme světlo na konci tunelu. 
Velice dobře u nás v centrech probíhá vakci-
nace proti koronaviru. Kompletně máme dru-
hou dávkou vakcíny naočkovanou část našich 
center. Klienti snášejí očkování dobře. Kom-
plikace jsou minimální a souvisejí pouze se za-
rudnutím v místě vpichu. Tedy nic, co bychom 
neznali, když očkujeme třeba proti chřipce.

Doufám, že co nejdříve bude naočkováno co 
největší množství rizikových skupin a velká 
část obyvatelstva. Pak se snad uvolní pravidla 
a naši klienti budou opět moci vidět svoje nej-
bližší. Na to se osobně moc těším.

Proč bylo loni oficiálně otevřeno centrum 
v Černošicích, když vaše zařízení funguje 
i v nedalekých Průhonicích?
Černošice byly vybrány pro svou jedinečnou 
lokalitu. Obec je blízko Prahy i Berouna. Oblast 
je snadno dostupná a poskytuje oázu klidu, po-
hody a místo pro odpočinek. Alzheimercentrum 
je umístěno v centru Černošic, uprostřed vilové 
zástavby s okouzlujícím výhledem na Brdské 
lesy. Věříme, že Alzheimercentrum v Černoši-
cích přispěje k řešení nepříznivé sociální situace 
občanů v okolí Prahy a Berouna tak, aby mohli 
ve stáří a v nemoci žít aktivní a důstojný život.

Co nabízíte?
Naše centrum je pobytovou sociální službou, jež 
nabízí 24/7 ošetřovatelskou a sociální péči lidem 
s nějakou formou demence. Součástí naší péče 
jsou aktivizační činnosti. Poskytujeme je pod-
le stupně závislosti klienta na péči a vycházejí 
z jeho individuálního plánu s akcentem na za-
chování nebo zlepšení kvality života. Zbytkové 
schopnosti, ať duševní nebo fyzické, podporuje-
me a rozvíjíme prostřednictvím terapeutických 
přístupů, jako je např. skupinové a individuální 
cvičení, taneční terapie, muzikoterapie, aromate-
rapie, canisterapie. Na uznání důležitosti vzpo-
mínek a vzpomínání je postavena reminiscenční 
terapie, přispívající k pocitu ,,stále jsem to já“ 
vybavováním pozitivních vzpomínek a zážitků 
z produktivního života nebo dětství. Na jaře jsme 
zahájili terapii zahradničením. Chystáme vytvo-
ření smyslové zahrady a zookoutku. Klientům je 
přímo v centru k dispozici kadeřnictví či pedikú-
ra. Plánujeme také kulturní akce, mezigenerační 
setkávání v podobě vystoupení dětí ze škol a ško-
lek a zapojování dobrovolníků.

 

Jaká je kapacita černošického 
Alzheimercentra, máte ještě volná místa?
Centrum má k dispozici celkem 126 lůžek a vol-
ná místa jsou v současné době připravena. 
Příjem nových klientů je však řízený proces, 
zejména s ohledem na adaptační období, které 
je pro každého velmi důležité. Proto přijímáme 
v průměru dva nové klienty týdně. Evidujeme 
několik desítek žádostí o umístění a denně po-
skytujeme poradenství v oblasti péče o osoby 
s demencí.

Terapie pomocí vzpomínek
fotografie filmových herců. Klienti poté hádají je-
jich jména, vzpomínají na filmy, v nichž herci hráli. 
U individuální reminiscenční terapie odborníci pra-
cují se vzpomínkovými předměty daného klienta. 
Ve vzpomínkovém kufru má například snímky svých 
dětí i svoje předměty z dětství či dospívání. Formou 
správných otázek je posilována jeho dlouhodobá 
paměť. Člověk se v historii snadno zorientuje, za-
vzpomíná a zpravidla přidá i nějaký zážitek. Aby te-
rapie probíhala bez rušivých vlivů a ve stimulujícím 
prostředí, mají centra reminiscenční místnosti nebo 
koutky.
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Začněme, prosím, pěkně od začátku.  
Co jste vystudovala? Kde jste začala svoji 
pracovní kariéru?
V roce 2001 jsem maturitou ukončila vzdělá-
ní na střední zdravotnické škole. První bohaté 
zkušenosti jsem získala na odděleních interního 
i chirurgického typu. Pracovala jsem také v pro-
středí akutní medicíny. Posléze jsem působila 
i na oddělení dětské neurochirurgie. To bylo ob-
zvláště náročné. Praktické a odborné zkušenosti 
jsem nabírala u dospělých i dětských pacientů.

Nejdelší dobu své profese jsem však strá-
vila na oddělení následné péče, a práci se se-
niory jsem tak zasvětila dlouhých a krásných 
11 let. Na stejném oddělení jsem poslední čtyři 
roky pracovala jako staniční sestra a společně 

s panem primářem, na něhož dodnes s láskou 
vzpomínám, jsme vedli tým zdravotních sester 
a sanitářů.

Do Alzheimercentra v Černošicích jste 
nastoupila na podzim minulého roku. 
Proč jste si vybrala právě péči o osoby 
s Alzheimerovou chorobou, stařeckou 
demencí? Práce s nimi  
je velice odpovědná a náročná.
Především jsem se chtěla naučit a poznat nové 
věci. Přitom stále pracovat ve stejném oboru 
a obohatit tak svoje dosavadní pracovní zku-
šenosti. Bylo pro mě přirozené a normální jít 
pracovat právě s lidmi, kteří mají nevyléčitel-
nou Alzheimerovu nemoc.

Zdravotní služba u nás funguje jako kde-
koliv jinde. Všeobecná či praktická sestra se 
u nás naučí veškeré základy ošetřovatelské 
péče. Samozřejmě provádí i všechny odborné 
výkony, které k práci zdravotní sestry patří. 
Máme skvělý kolektiv a vycházíme si vstříc. 
Jsme parta, která vidí smysl v tom, co děláme 
a jak to děláme.

Nebyla to až příliš velká odvaha změnit 
místo v době vrcholící celosvětové 
pandemie?
Pomáhat lidem se musí. To je moje poslání. 
Navíc je nutné si uvědomit, že jde o lidi, na něž 
covid-19 a veškerá opatření dopadly nejvíce. 
Ze dne na den přestali vídat svoji rodinu, děti, 
vnuky. Najednou byli izolováni. I pro nás to 
byla a stále je nová zkušenost. Nesměli jsme 
jako veškerý zdravotní personál včetně sester 
dopustit, aby nás od klientů oddělovala psy-
chická bariéra, když mezi nás již byla postave-
na hráz z roušek, respirátorů, ochranných ob-
leků a štítů. S klienty jsme hovořili. Pohladili. 
Povzbuzovali. Zkoušeli jsme jim nahradit, jak 
nejvíce to šlo, jejich rodiny.

Co vás na vaší práci konkrétně baví?
Moje práce je zároveň mým koníčkem. Neu-
stále se ve svém oboru vzdělávám a zajímám 
o veškeré novinky. Baví mě pomáhat lidem, 
kolegům a být v systému zdravotnictví něče-
mu prospěšná.

Práce ve zdravotnictví je navíc jako nikdy 
nekončící příběh. Nemůžete ji nikdy dělat na-
půl, ale vždy naplno a ještě o trochu více. Náš 
pracovní den je vždycky zcela nabitý. Mnohdy 
si ani neuvědomujeme, kolik času nám jednot-
livé pracovní úkoly a aktivity zaberou.

Zkusím být osobnější. Mám člena rodiny, 
který trpí Alzheimerovou chorobou. 
Zvažuji různé možnosti. Proč volit právě 
Alzheimercentrum v Černošicích?
Naše zařízení, specializované na klienty 
s Alzheimerovou chorobou a jinými typy de-
mencí, je v takovém případě tou nejlepší vol-
bou. U klientů odebíráme biografickou anam-
nézu a snažíme se ke každému přistupovat 
individuálně. Pravidelně u nás probíhá aktivi-
zační terapie, pečou se koláče a dorty. Snaží-
me se o celkové navození rodinné atmosféry. 
Myslím, že se nám to daří.

Máme skvělý kolektiv 
a vytváříme rodinnou 
atmosféru
Už od dětství chtěla pomáhat lidem. Vrchní sestra Alzheimercentra 
Černošice Martina Košanová Bílá se své psychicky i fyzicky 
náročné profesi, která je navíc na první pohled až příliš opomíjená, 
věnuje již obdivuhodných dvacet let.

 poradna @alzheimercentrum.cz  775 893 837

www.alzheimercentrum.cz
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Buďte i doma v kondici

in
zerce
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Chcete pomáhat tvořit nový domov
klientům s Alzheimerovou chorobou?

Alzheimercentrum Černošice hledá

ZDRAVOTNÍ PERSONÁL

Někdo už má zaběhnutý svůj domácí re-
žim včetně pravidelného pohybu. Mnozí 
z nás ale přece jen potřebují společnost 
někoho dalšího, a  hlavně vedení. Na-
štěstí je zde internet a různé online lek-
ce. Od  cvičení s  dětmi až po  cviky pro 
správné držení těla. Výhodou je, že často 
nemusíme měnit svého instruktora. Jen 
prostředí, v němž cvičíme.

Balet i sebeobrana
Kalendář nabitý nejrůznějšími kurzy 
má Jojo Gym. Svou sportovní gymnastic-
kou halu otevřel v Dobřichovicích v roce 
2016. Cesta k ní nebyla jednoduchá. Míst-
ní tým dělá i nyní vše pro pohyb malých 
i velkých.

Všechny online kurzy jsou zdarma, vždy 
na konkrétní den a hodinu. Na stránkách 
jojogym.cz v rubrice Rozvrh se přihlaste 
do online sekce. Vyplníte základní údaje 
a  zvolíte například cvičení na  doma pro 
děti (odstupňované podle věku), domácí 
průpravu pro parkouristy, gymnastiku 
z obýváku, balet od dětí po dospělé, kon-
diční trénink, zdravé cvičení (overbal ly), 
sebeobranu, zumbu, street dance či inten-
zivní kruhový trénink.

Můžeme jen do přírody, 
navíc v rámci 
vymezených hranic, 
a neomezeně cvičit 
doma či na zahradě. 
Pro zdravého ducha je 
ale třeba zdravé tělo. 
Zvládáte cvičit sami?

Pohodové tělo a klidná mysl
Jógové centrum Mandala v  Dobřicho-
vicích nabízí online sekci, rozdělenou 
na  dvě části. První je zdarma, druhá 
placená. V  té se dozvíte mnohem více 
informací a zhlédnete vyšší počet videí. 
Krásně tak navážete na své základní po-
znatky. Čekají vás různé styly lekcí, klid-
né i intenzivní. Videa jsou krátká pro da-
nou chvíli, ale také dlouhá na celý den. 
Vystřídá se více lektorů a druhů relaxa-
cí. Nechte se unést a posílit „na vlnách“ 
studiomandala.cz. Vše v rubrice Online.

Cvičme v rytmu
Pokud se blíží středa, rychle připravit 
úbor a  v  17 hodin být na  (pomyslných) 
značkách! Do těla vám dá herečka praž-
ského divadla Studio Ypsilon a učitelka 
řevnické základní umělecké školy Rena-
ta Rychlá. Live přenos je právě z budovy 
školy a věřte, že nudit se nebudete, ať je 
vám, kolik je. Odkaz najdete na  webu 
zus-revnice.cz nebo FB Zuška Řevnice. 
A pokud některý díl nestihnete, nevadí. 
Můžete si ho pustit zpětně.

Dobrá nálada a kondice
Nejen na své účastníky kurzů 
myslí i  studio Pohni s  Lety.  

Vytvořilo alternativu cvičení doma, 
motivaci zacvičit si podle známých in-
strukcí. Na  FB ji najdete pod názvem 
ONLINE POHNI S LETY. Můžete se při-
dat, i když jste ve studiu dosud nebyli. 
A pokud styl cvičení neznáte a rádi bys-
te dopředu nasáli atmosféru, mrkně-
te se na web pohnislety.cz do rubriky  
Videa.

Pro balanc těla
Dobřichovické centrum komplexní 
péče nabízí semináře pro odborníky, 
ale najdou se mezi nimi i online cviče-
ní pro laiky. Jedno z nich na vás čeká 
13.  března. Poznávat budete 26 kostí 
chodidla, jejich pružnost a  vnímání, 
důležité pro nesení váhy celého těla. 
Jde o  lekci Feldenkraisovy metody. 
Probíhá většinou vleže na zemi (na zá-
dech, boku či břiše), má pomalé tempo 
a  tvoří ji jednoduché pohyby a  jejich 
kombinace.

Centrum nabízí i  další semináře 
plus třídílný cyklus Funkční cvičení 
na  doma. Podrobnosti najdete na  webu 
ckp-dobrichovice.cz.
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Pane Hejmo, jak se vám daří v tomto 
podivném období, které trvá už 
poměrně dlouho a muzikantům 
vůbec nepřeje?
Děkuji za optání. Jsem na tom asi stejně 
jako všichni ostatní, ale snažím se to 
překonávat s dobrou náladou a kon-
struktivně. Strávil jsem vloni dost času 
v nahrávacím studiu a každé pondělí 
večer mám na YouTube svou show Ond-
řej Hejma Živě.

Naposledy jste s kapelou Žlutý pes 
hráli před publikem v říjnu. Chybí vám 
koncerty a společenský život vůbec?
Jasně, že chybí. Hrát se dá i ve zkušebně, 
ale energie fanoušků a fanynek nejde 
jen tak nahradit. Chybí mi i podniky 
jako Corso, Panská zahrada nebo Srub 
U Kocoura. Ale věřím, že se toho všeho 
ještě jednou dočkám.

Na druhou stranu jste si teď udělal 
radost novou deskou, která vznikala 
několik let a vyšla před pár týdny. 
Schválně jste si načasoval, aby přišla 
na svět zrovna na vaše narozeniny?
To album se jmenuje Dáreček a lhal 
bych, kdybych tvrdil, že s narozenina-
mi nemá nic společného. Připravoval 
jsem ho ale skoro pět let. V únoru vyšlo 
proto, abych se vyhnul tlačenici gigantů 
na vánočním trhu. Hlavně je ale dáreč-
kem od kolegů muzikantů, kteří ho se 
mnou nahráli, i když vůbec nemuseli.

Lidi u Berounky určitě nejvíc zaujme 
písnička Evropanka Blanka a její klip, 
natočený před řevnickým Modrým 
domečkem. Jak vás tato píseň 
napadla? Chtěl jste vzdát hold své 
manželce, která Náruč i kavárnu 
Modrý domeček založila?
Modrý domeček mám rád. Myslím, že je 
to velice úspěšný podnik a že dělá dobré 
jméno nejen lidem, kteří tam pracují, 
ale i celé myšlence. Dneska jsou bohužel 
„neziskovky“ spíše synonymem politic-
ké agitace, která nemá s charitou a so-
ciálními službami nic společného. V té 
písničce je motivů daleko víc, ale nechci 
je rozpitvávat. Ať si z ní každý vezme, co 
chce. Hlavně ať se Blanka líbí.

Mimochodem, přejeme vám 
k vašemu jubileu všechno nejlepší. 
Měl jste nějaké přání?
Určitě jsem si přál, aby se dobře dařilo 
našemu vnukovi Hugovi, který se  

Ondřej
Hejma dostal 
k narozeninám 
Dáreček i vnuka
Muzikant, novinář, moderátor a spisovatel. To vše 
a ještě víc je Ondřej Hejma (70), jehož v našem regionu 
nemusíme nijak zvlášť představovat. Žije už mnoho let 
v Řevnicích, kde jeho manželka Vladimíra Hejmová 
založila spolek Náruč a kavárnu Modrý domeček.

Foto Miloslava Lněničková

— 
Hrát se dá 
i ve zkušebně, 
ale energie 
fanoušků 
a fanynek 
nejde jen tak 
nahradit.
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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

PRODEJ AUTOBATERIÍ AKUMA

RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO 
KERAMICKÁ OCHRANA LAKU

TĚŠÍME SE  NA VÁS

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
9,5 kg

F.L.Y. 20 / 8,1 kg
vyrobeno v ČR

do 8 990 Kč

do 10 990 Kč
SKLADEM na prodejně posledních 250 kol

narodil měsíc předtím a byl tím 
nejlepším dárečkem. S tím se nic 
jiného nedá srovnávat.

A čím jste chtěl být jako dítě? 
Dočetla jsem se, že jste byl 
výborný v matematice.
Ano, měl jsem z matematiky 
vždycky jedničku a bavila mě. Ov-
šem jen do té doby, než jsem zjis-
til, že vyšší matematika je něco 
jiného než to, co se učí na gymplu. 
Když jsem poprvé jako teenager 
vycestoval na Západ, byl jsem 
okouzlen hudbou a rozhodl jsem 
se studovat cizí jazyky, abych 
svým idolům co nejlépe rozuměl.

Nakonec jste vystudoval  
angličtinu a čínštinu. Proč?
Logicky jsem chtěl studovat hlavně ang-
ličtinu, ale podmínkou byly jazyky dva. 
Tak jsem, asi i díky vrozené výstřed-
nosti, vsadil na čínštinu. Jestli to byla 
vítězná sázka, dodnes nevím.

O překladech z angličtiny se ví,  
ale překládáte i čínské knihy?
V sedmdesátých letech, v době mých 
studií, byla pro tehdejší komunistic-
ký režim Čína ještě větší nepřítel než 
Amerika. Takže zůstalo u studia a praxe 
žádná. Bohužel.

Jak jste se pak dostal k práci pro 
americkou tiskovou agenturu Asso-
ciated Press? To bylo ještě před 
sametovou revolucí?
Na tom má velkou zásluhu japanolog 
Petr Geisler, otec naší sousedky, filmové 
herečky. Znali jsme se ze studií orien-
talistiky a on mě na tu práci doporučil, 

čímž změnil můj život docela zásadním 
způsobem.

A jak se přihodilo, že jste založil kape-
lu a děláte muziku? Byla to náhoda?
Přirozeně to vyplynulo z obyčejné lásky 
k hudbě. Od Ivana Hlase jsem se učil sklá-
dat písničky, a když jich bylo dost, vznikl 
Žlutý pes. Dlouho jsme hráli jako amatéři 
a po revoluci, pravda v pokročilém věku, 
se dostavily první skutečné úspěchy.

Proč zrovna název Žlutý pes?
Dal jsem ho kapele já, podle písničky té-
hož jména. Vznikla tak, že jsme jednoho 
dne s Ivanem hledali námět na text, já 
mu řekl, ať jde k oknu, a podle toho, co 
uvidí, slova napíšeme. On řekl, že viděl 
žlutého psa, a bylo to.

Jste známý také jako moderátor, 
průvodce soutěží Chcete být 
milionářem? nebo porotce  
soutěže Česko hledá superstar.  
Na co nejraději vzpomínáte?

Byla to velice šťastná doba a hod-
ně mi dala. Například spoustu 
zábavy, inspirace a nových se-
známení. Při Superstar mě nejvíc 
bavilo, když jsem viděl, jak nám ty 
děti umělecky, lidsky a profesně 
rostou pod rukama, doslova týden 
po týdnu. Bylo to něco jako zázrak 
a sledoval ho celý národ. Milionář 
byl taky fajn, ale trval krátce. 
A pro lidi bude vždycky jeho sym-
bolem Vladimír Čech.

Dosud jste napsal čtyři knihy. 
Máte v plánu další?
Zatím nic neplánuju. Ale jestli se 
tahle doba nicnedělání a omezení 
nějak zásadně protáhne, nevylu-

čuju, že se do psaní zase pustím. Inspi-
race je víc než dost, ale aktuální téma je 
takové smutné. A to já nemám rád.

Co jste v životě ještě  
nevyzkoušel a rád byste?
Se zásadními experimenty jsem skončil 
už dávno. Ale určitě bych se rád podíval 
třeba do Austrálie, kde jsem ještě nebyl, 
přestože tam žije část naší rodiny. 
A když ne v tomto, tak v příštím životě.

Pokud to situace na jaře dovolí,  
kdy se můžeme těšit na nějaký  
váš koncert?
Kupodivu nějaké nabídky pořád jsou. 
Ale jestli se něco uskuteční, není 
v mých rukou. Takže o tom sním, 
i když bdím, a snažím se pro to i něco 
udělat, protože štěstí přeje připrave-
ným. Také o tom je nové CD Dáreček. 
A určitě slibuju, že nezapomeneme 
na dolní Poberouní!

Lucie Hochmalová

Foto Lubo Spirko

in
zerce
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Naší nejčastější činností je pobyt na čer-
stvém vzduchu, ať už na  pravidelných 
výpravách do  lesa pořádaných každý 
týden či na  každodenních vycházkách 
v okolí řeky Berounky.

Jiný školní rok než doposud
I v této těžké době se snažíme ve Školin-
ce fungovat tak nějak „normálně“. Dodr-
žujeme určitá opatření, bohužel se tento 
školní rok hodně liší od let předchozích. 
Byly zrušeny veškeré kulturní akce jako 
tradiční podzimní i  předvánoční výle-
ty, divadla a vystoupení včetně vánoční 
besídky pro rodiče. Snažíme se proto dě-
tem některé dny ve  Školince více zpes-
třit. Například naše pravidelné cvičení 
v letovské sokolovně, kam jsme vyráželi 
každý čtvrtek, nahrazujeme jógou a po-
hybovým cvičením. 

Chystáme se na jaro
V  únoru jsme si mrazivé dny zpříjemnili 
masopustním karnevalem a pečením. Teď 
už vyhlížíme první střípky jara. Vyrobíme 
si stejně jako každý rok Moranu a společně 
ji hodíme do  řeky. Doufáme, že s  přícho-
dem jara a  hezkého počasí budeme moci 
do Nony opět pozvat naše oblíbená divadla.

S  dětmi bychom chtěli co nejvíce vy-
užít naší zahrady a  přesunout aktivity 
na čerstvý vzduch. Máme v plánu pozvat 
k  nám „Dravce a  sovy v  letu“, navázat 
spolupráci s ornitologem a více se během 
jarních měsíců věnovat ptactvu. Poslední 
dubnový den bude ve znamení pálení ča-
rodějnic a naše týpí na zahradě se změní 
v čarodějnické doupě. Květnové dny obo-
hatíme interaktivním hudebním před-
stavením, budeme hrát, zpívat, tleskat 
a bubnovat. V červnu oslavíme Den dětí, 
nebude chybět skákací hrad a  spousta 
zábavných her pro děti. Pro odvážlivce 
připravíme přespání v  týpí na zahradě. 
Poslední červnový týden uzavřeme celý 
školní rok velkou zahradní slavností. 

Zápis na další školní rok 2021/2022 je 
již zahájen, stejně jako na  letní provoz 
v červenci a srpnu. Přihlášky jsou ke sta-
žení na našich webových stránkách. 

Školinka Nona je dvoutřídní dětská skupina pro 
děti ve věku od 2 do 6 let. Jedním z hlavních cílů 
naší Školinky je rozvíjet v dětech jejich osobnost, 
přizpůsobit se schopnostem a dovednostem 
odpovídajícím jejich věku. Nevyhraňujeme se žádnému 
konkrétnímu vzdělávacímu programu, ale snažíme 
se jít napříč více programy a vybírat si z nich takové 
prvky, které jsou podle nás pro výchovu dětí vhodné. 
Hlavním úkolem je děti zbytečně nepřetěžovat.

Školinka NONA, z. s.
Na Návsi 21, Lety

 606 909 348
www.skolinkanona.cz

PRÁZDNINY
V červenci budeme cestovat.
12. 7.–16. 7. Putování do pravěku
19. 7.–23. 7. Putování za vodou

26. 7.–30. 7. Putování za zvířaty
V srpnu si budeme hrát 
s Disneyho pohádkami.

2. 8.–6. 8. Madagaskar 
9. 8.–13. 8. Lví král

16. 8.–20. 8. Příběh hraček

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

20. 4. objednejte se

V NONĚ jsme jako doma!
16 — INZERCE
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Tentokrát začneme u  nádraží, na  lávce 
spojující Hlásnou a  Zadní Třebaň. Své 
lepší časy už má za sebou a od povodní 
v  roce 2002 se její technický stav stále 
zhoršuje. Obec Hlásná Třebaň již vybra-
la projekt na nový můstek a nyní shání 
peníze na stavbu. 

Kaplička a zdobené statky 
Od  lávky vede žlutá turistická trasa až 
na Karlštejn. K vyhlídce na hrad jsou to 
pouhé tři kilometry, takže i s cestou zpět 
jde o nenáročnou trasu. Čeká vás na ní 
jen jeden krátký strmý kopeček. 

Vydejte se tedy po  žluté směrem 
do centra obce a přibližně po dvou stech 
metrech dojdete na  hlásnotřebaňskou 
náves. Už od roku 1867 ji zdobí malebná 
kaplička se zvonicí, u níž každý rok před 
Vánoci zpívají místní i přespolní obyva-
telé koledy. Na  návsi se také odehrává 
mnoho společenských akcí. 

Když půjdete dál podél silnice, všimně-
te si pěkně zdobených statků. V zatáčce 
u  žluté budovy hospody Na  Růžku po-
kračujte rovně přibližně osm set metrů. 
Je to jediná část cesty, která vede po sil-
nici, a  to směrem na  Mořinu. Na  konci 
vsi odbočte na polní cestu, stále po žluté 
značce. Po pravé ruce minete křížek s Je-
žíšem. 

Památná lípa 
Následuje chůze polní cestou až k  pa-
mátné lípě, tyčící se do  výšky šestnácti 
metrů nad malou výklenkovou kaplič-
kou s železným křížem. Odborníci odha-
dují, že strom tu stojí už více než sto let. 
Je to pěkný pohled, který si můžete ně-
jakou chvíli užít při posezení na lavičce. 

Poté zdoláte kousek cesty lesem kolem 
hájovny a  krátký strmý výstup úvozem. 
Námaha ale bude stát za  to, nahoře vás 
čeká odměna: nejkrásnější výhled na hrad. 
Karlštejn se vám ukáže v  celé své kráse, 
na kopci obklopený lesy. A kochat se mů-
žete dlouho, nachází se tu kryté turistické 
odpočívadlo a v jeho těsné blízkosti křížek 
z roku 1909. Odpočinkové místo na  louce 
dnes vypadá trochu jinak než dříve, kdy 
tu stály tři mohutné smrky a lavičky v je-
jich stínu. Místo nich jsou tam nyní z obou 
stran křížku zasazeny dva listnáče. 

Pokud se budete chtít podívat do Karl-
štejna, sejděte úvozovou cestou a za deset 
minut jste v centru obce. Odtud se pak dá 
dojít na  nádraží. Nebo se můžete vrátit 
stejnou cestou zpět. Lucie Hochmalová

Znáte nejkrásnější 
výhled na hrad Karlštejn?
Karlštejn je jeden 
z našich nejznámějších 
hradů. Nyní je pro 
veřejnost uzavřen, 
dovnitř se nedostanete, 
a proto pro vás máme 
alespoň malou náhradu: 
pěší výlet zakončený 
nejkrásnějším výhledem 
právě na tento hrad.

Trasa: Lávka Hlásná Třebaň – Karlštejn, vyhlídka pod Haknovou. Žlutá 
turistická značka. Délka 3 km. Nenáročná trasa, jeden krátký strmý kopec.

Foto Lucie Hochmalová
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l 2006 vzniklo Bambinárium jako 
centrum rodičů a dětí 

l 2008 se Bambinárium stalo 
soukromou mateřskou školou, 
oficiálně registrovanou pod MŠMT 

l 2013 jsme v MŠ zahájili  
česko-anglickou výuku 

l 2016–2017 jsme se rozrostli o další 
dvě MŠ – MŠ v Praze Na Homolce a MŠ 
v Říčanech

l 2017 jsme otevřeli pro nejmenší děti 
(1–2 roky) 3 dětské skupiny, 2 z nich 
jsou v Řevnicích 

l MŠ v Řevnicích má kapacitu 48 dětí 
a 2 oddělení

l děti se vzdělávají ve 3 skupinách – 
nejmladší 3leté, starší 4leté a nejstarší 
5leté 

l pro nejstarší 6leté děti s odloženou 
školní docházkou jsme vytvořili nultý 
přípravný ročník ZŠ

l v každém z oddělení jsou 
v dopoledním programu 2 učitelky  
+ rodilý anglický učitel

l MŠ má otevřeno v pracovní dny 
od 7:00 do 17:30, a to celoročně

l v době letních prázdnin navíc 
nabízíme příměstský tábor

l naše školné je od 2 000 Kč do 5 000 Kč 
za měsíc podle četnosti docházky

l filozofií naší MŠ je zdravá výživa, 
zdravý životní styl, zdravý přístup 
ke vzdělávání

l v přístupu k dětem využíváme prvky 
alternativního programu Marie 
Montessori

l ve vzdělávání se řídíme Gardnerovou 
teorií mnohonásobné inteligence

l ve školním roce 2020/2021 jsme navíc 
zahájili lesní program s názvem 
„Pojďte s námi do lesa“

Těm z vás, kteří si rádi čtou, popíšeme 
alespoň náš nový lesní program, který 
se potkal s velkou podporou dětí i jejich 
rodičů. Období koronaviru nám ukáza-
lo, že nejbezpečnější je pobyt v přírodě. 
Všechna nařízení a opatření, která jsme 
přijali od příslušných úřadů, nás směru-
jí k  tomu, abychom s  dětmi trávili více 
času mimo budovu MŠ. Nový program, 
který jsme od září 2019 přidali k našemu 
vzdělávání, patří do skupiny programů 
tzv. integrovaných lesních školek, což 
znamená, že trávíme více času v přírodě 
a lese, ale zázemí pořád máme v budově 
MŠ. Výuka v lese, v parku, u řeky, u potů-
čku, na louce, prostě v přírodě, probíhá 
každý den, téměř za každého počasí v do-
poledních hodinách. Měli jsme v  plánu 
propojit výuku v  přírodě i  s  městskou 
kulturou. Bohužel vše nám zavřeli. Ale 
nám to stačí. Dokážeme děti plně vzdě-
lávat v lesním prostředí. Počítáme šišky, 
kamínky, učíme se názvy stromů, zkou-

máme tvary listů, pozorujeme zvířátka, 
tvoříme z  větviček, lesních plodů, mě-
říme vodu v  louži, sledujeme tok řeky, 
sílu větru, teplo slunečních paprsků, 
barevné proměny při změnách ročních 
období, všechny vůně lesa, rostlin. Vše 
přitom přirozeně probíhá dvojjazyčně. 
Dopolední prožitkovou výuku, plnou 
zážitků, pozorování a  zkoumání, od-
poledne propojujeme s  projekty, které 
zaznamenáváme v  lesních deníčcích 
a  pracovních sešitech, které si na  míru 
našemu programu sami tiskneme. Právě 
tak máme možnost trénovat vše potřeb-
né pro vstup do první třídy. Podle věku 
dětí přizpůsobujeme formu a  metody 
výuky, náročnost a  obsah vycházek. 
Vedeme děti k  samostatnosti jak při se-
beobsluze, tak při přemýšlení, vytváře-
ní vlastních názorů, a  tím směřujeme 
k  sebepoznání. Budujeme přirozené 
sebevědomí dítěte, aby bylo připraveno 
na „velkou“ školu a starší spolužáky. Uči-
telé jsou při tom dětem partnery, kteří je 
k dovednostem vedou a motivují s nad-
šením dětem blízkým.

Pro ty z vás, kteří mají rádi stručnost a přehlednost, 
uvádíme základní údaje o našem soukromém 
předškolním zařízení hned v úvodu článku 
v několika bodech.

Představujeme česko-anglickou soukromou  
mateřskou školu Bambinárium Řevnice
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S  touto otázkou se setkáváme veli-
ce často. Jak se zachovat? Co učinit, 
když tatínek odmítá návštěvu lékaře 
a  my přitom vidíme, že jeho paměť 
pomalu selhává. Že si plete dny, čas, 
místa. Neví, zda již večeřel, snídal, co 
bylo ten den zrovna k obědu. Jak tápe, 
zkouší si vzpomenout, zda měl svíčko-
vou, či kuře s bramborem? Právě ro-
dinní příslušníci jsou většinou první, 
kteří tyto výpadky paměti zpozorují 
a  znejistí. Zároveň jsou to ale právě 
oni, kdo jsou často odmítáni. Jejich po-
moc je navíc i bagatelizována. „Nic mi 
není. Jsem v pořádku,“ slyší od svých 
tatínků, maminek, dědečků, babiček.

Proto je nejlepší navštívit praktic-
kého lékaře, upozornit ho na  mož-
né problémy rodičů či prarodičů 
a  po  této konzultaci přijít i  se svým 
rodinným příslušníkem. Lékař svého 
pacienta většinou poměrně dlouho 
zná a  je pro něj vyšší a  výrazně ak-
ceptovatelnější autoritou než vlastní 

rodina. Tak to prostě v  těchto přípa-
dech bývá. Nemá cenu nad tím hlou-
běji přemýšlet a něco si vyčítat. 

Někdy také funguje doporučení 
lékaře-specialisty – tedy neurologa, 
geriatra.

Je možná i  domluva např. obou 
manželů či partnerů, že půjdu na test 
oba, každý samozřejmě zvlášť. Vzá-
jemná podpora je v tomto směru po-
zitivní. Lze využít i  pomoc vrstev-
níka, tedy že po  předchozí domluvě 
s  rodinou pacienta půjde kamarád, 
kamarádka na test také.

Na  co ještě rodinné příslušníky 
upozornit? Většinou je lepší nezmi-
ňovat se svým nejbližším o vyšetření 
u lékaře, spíše tento fakt formulovat 
jako měření paměti. Dá se podstoupit 
i jinde než u lékařů, např. na kontakt-
ních místech České alzheimerovské 
společnosti. Výsledky pak společnost 
poměří srovnáním s  výsledky vrs-
tevníků.

P O R A D N A  P R O  Z D R A V É  S T Á R N U T Í

Co mám dělat, když blízký člen rodiny 
nechce k lékaři na testování paměti?

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.

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

FIRMA DRŮBEŽ
NABÍZÍME

10týdenní slepičky ISA-BROWN: 
prodej od 12. 3. (Malé Přílepy)

ISA-BROWN a MORAVIA:  
prodej od 9. 4. (Libečov)

Krůťata k výkrmu, 6týdenní: 
prodej od pol. května

Volný prodej bez objednávky, 
do vyprodání.

Jiří Dvorský
 311 672 358
Zuzana Prečanová
 605 805 223

PÁROVÁ
a INDIVIDUÁLNÍ

TERAPIE
V Š E N O R Y

RNDr. Renata Svobodová

724 332 551
TERMÍNY VE VŠENORECH

 I O VÍKENDU A VEČER

renata.supervize@seznam.cz

koucinkrenata.webnode.cz

• 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
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Masopust držíme, nic se nevadíme, po-
spolu… Masopust je obdobím od  Tří 
králů do Popeleční středy. Byl předělem 
mezi Vánocemi a Velikonocemi. Je to ob-
dobí radovánek a hodování, o jehož tra-
dici máme zmínky už od 13. století. Kaž-
doročně si ho připomínáme i ve školách 
Jednoho stromu. Děti i  učitelé mají ma-
sopust ve velké lásce nejen pro společný 
průvod maškar, ale především díky dob-
rotám, hrám a hudbě. A je jedno, zda je 

doba koronavirová nebo jste v lesní škol-
ce. Masopust se dá oslavit vždycky. Jen 
mu musíte uzpůsobit podmínky. Nám 
se to v  letošním školním roce podařilo. 
Slavení bylo sice méně početné (každá 
třída měla svůj masopust), neveřejné 
(užívali jsme si jen v okolí školek a školy 
nebo v jejich zázemí), ale zábavné. Pekli 
jsme koblihy, zpívali, tančili a bavili se. 
A o tom přece masopust je!

 Mgr. Alena Laláková, ředitelka JS, ZŠ 

Masopust, fašank... v Jednom stromě

Zápisy
 ZŠ Na dvorečku / Komunitní škola  

 Jeden strom
 Karlštejnská 253, Černošice

 7. dubna, 15:00–17:00

 LMŠ Na dvorečku, areál LMŠ,
 Kejnská ul., Lety u Dobřichovic

 5. května 14:00–16:00

 MŠ Jeden strom, Dolní Černošice
 průběžně celoročně

Dny otevřených 
branek 

 LMŠ Na dvorečku, Lety, Kejnská
 15. 3. a 8. 4., 9:30–12:00, 14:00–15:30

Dny otevřených dveří probíhají 
i průběžně na základě individuální 
dohody,  739 455 534, D. Tomanová.

 MŠ Jeden strom, Na Bluku 426, 
 Dolní Černošice
Dny otevřených dveří probíhají 
průběžně na základě individuální 
dohody,  774 989 498, R. Vonzová.

šk. rok 2021/2022

Vážení rodiče,
podali jste předběžnou přihlášku pro vaše 
dítě k docházce do LMŠ Na dvorečku 
ve školním roce 2021/2022.

Dovolujeme si představit vám 
jesličky Semínka.
Jesličky Semínka jsou projekt, který v LMŠ 
Na dvorečku nepravidelně realizujeme 
na jaře školního roku. V letošním roce se 
budou rodiče a děti potkávat každý čtvrtek 
od 9:00 do 12:00 od dubna do června. 
Pod vedením lektorů a pedagogů LMŠ 
Na dvorečku (Dáda Hynková, Dominika 
Tomanová, Ingrid Behenská) si budeme 
společně hrát, tvořit, poznávat se a putovat 
v blízkém okolí školky i na její malé farmě.
Setkávání je určeno nejen budoucím přihlá-
šeným zájemcům o docházku do naší LMŠ, 
ale i dalším rodičům a dětem z okolí školky. 
Dolní hranice věku dětí, pro něž budou 
aktivity připravovány, je 2 roky (mladší sou-
rozence ale určitě uvítáme také).

Proč to děláme?
Chceme dětem i rodičům umožnit zvykat 
si na prostředí LMŠ, seznámit je s fungo-
váním lesních MŠ a podporovat komunitní 
život v lokalitě.

Odkdy dokdy?
Pravidelně každý čtvrtek od 1. 4. do 24. 6. 
2021 v časovém rozmezí 9:00–12:00. 
Celkem 13 setkání.
Přijdete tolikrát, kolikrát můžete.

S kým se budete potkávat?
S pedagogy a lektory LMŠ Na dvorečku 
(Dádou Hynkovou, Dominikou Tomanovou, 
Ingrid Behenskou).

Jak se přihlásit?
Přihlášky naleznete na
https://jedenstrom.webooker.eu/.
Zřiďte si registraci a vstupte do sekce akce 
a tábory, zde proveďte přihlášku na akci. 
Přihlášky je nutné realizovat do 15. března.

Jaká je cena?
Cena 1 990 Kč (zahrnuje výtvarný mate-
riál, práci pedagogů) / 3 měsíce. Hradí se 
jednorázový poplatek na všechna setkání. 
Přijít můžete, kolikrát chcete. První setkání 
je na zkoušku.

Případné dotazy zodpoví  
D. Tomanová, tel.: 739 455 534.
Informace o naší organizaci  
na www.jedenstrom.cz.

Alena Laláková, ředitelka

LETNÍ TEMATIZOVANÁ ŠKOLKA A PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Jednoho stromu a LMŠ Na dvorečku
Ačkoli školní rok končí ve středu 30. června 2021, přicházíme s nabídkou další docházky dětí i v prázdninových měsících:

Termín 2021 Místo konání Průvodci Téma Věk Cena

12.–16. 7. Centrum JS, Dol. Černošice Pája Černá
Jindřiška Kadlečková
Míša Doležalová

Letní tematizovaná školka
Výlety, koupání, sportování, 
tvoření, cesta za pokladem

4–8 let 2 900 Kč

12.–16. 7. LMŠ Na dvorečku Katka Plzáková
Veronika Vonzová 
Ingrid Behenská

Angličtina hrou
V lese, u vody, na výletě, při 
tvoření a objevování

6–12 let 3 150 Kč

19.–23. 7. Centrum JS, Dol. Černošice Tereza Laláková
Petra Fialová
Bára Kročáková

Letní tematizovaná školka
Výlety, koupání, sportování, 
tvoření, cesta za pokladem

4–8 let 2 900 Kč

19.–23. 7. LMŠ Na dvorečku Andrea Kořínková
Ingrid Behenská
a další

Divokrajné putování
Podle stejnojmenné knihy – lesní 
putování se skřítky

4–8 let 3 150 Kč

PŘIHLÁŠKY NA https://jedenstrom.webooker.eu/akce a tábory.
Proveďte registraci a následně přihlášku. Dotazy zodpovíme na jedenstrom@volny.cz nebo na tel.: 777 258 450

Jesličky SEMÍNKA při LMŠ Na dvorečku
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Knihovnictví má v  českých zemích 
dlouhou tradici. Jeho počátky jsou spjaty 
s křesťanstvím, se zakládáním klášterů. 
V klášterech se rukopisy nejen uchová-
valy, ale také přepisovaly a  vyráběly. 
Nejstarší známá knihovna byla nejspíš 
při škole v Budči, v níž pobýval i kníže 

Václav a kde se vyučovalo latině, teologii 
a  chrámovému zpěvu. Jedna z  nejstar-
ších církevních knihoven je doložena 
už v roce 973 také při biskupství v Pra-
ze. Roku 993 byl sv. Vojtěchem založen 
první mužský benediktinský klášter 
na  Břevnově. Benediktinské kláštery 
měly knihovny již ve  svých počátcích. 
Později do českých zemí přicházejí pre-
monstráti. Právě při strahovském kláš-
teře datovaném 1143 vznikla, nejspíše 
iniciativou olomouckého biskupa Jind-
řicha Zdíka, jejich jedinečná knihovna.

Nejdříve jen pro „vyvolené“
S  nárůstem počtu duchovně orientova-
ných lidí, kteří četli především liturgic-
ké a filozofické texty, rostla také potřeba 

půjčování knih. Kláštery si je vyměňova-
ly mezi sebou. Soukromé osoby vlastnily 
knihy jen výjimečně. Světská vzděla-
nost a postupné zakládání soukromých 
knihoven jsou spojeny s  vzestupem 
hospodářství a  měst v  11. a  12. století. 
Kniha se stala studijním materiálem. 

Knihovny se ve  středověku rozdělova-
ly na pokladnicové, v nichž se honosně 
vypravené knihy uchovávaly s  ostatní-
mi vzácnými předměty, a  studijní. Ty 
vznikaly při univerzitách. První světská 
knihovna v českých zemích byla založe-
na při Univerzitě Karlově v roce 1348.

Knihovny klášterní či šlechtické po-
skytovaly knihy pouze úzkému okruhu 
lidí. O  změnu se zasloužila Marie Te-
rezie. Významným mezníkem v  tomto 
úsilí bylo otevření pražské Veřejné c. k. 
univerzitní knihovny 30. října 1777.

Výrazný dopad měl zákon o veřejných 
knihovnách obecních z  22. července 
1919. Obce s více než 400 obyvateli, kte-
ré provozovaly vlastní školu, musely 
knihovnu vybudovat do konce roku 1921.  

O  rok delší lhůtu dostali tam, kde sice 
měli školu, ale počet obyvatel se pohybo-
val mezi 300 a  400. Pětiletá doba plati-
la pro obce nad 300 obyvatel bez školy 
a všechny ostatní měly knihovnu vybu-
dovat do konce roku 1929. Pro srovnání: 
ještě v  roce 1920 bylo kvůli válečným 
útrapám v Československu 2 885 kniho-
ven, po pěti letech účinnosti zákona jich 
bylo více než 10 000.

Knihovny v našem regionu
Dlouhou tradici má půjčování knih 
v  Berouně. O  rozvoj se zasloužil Josef 
Antonín Seydl, berounský děkan, histo-
rik a  buditel. Kupoval a  shromažďoval 
knihy a poté je půjčoval veřejnosti. Svou 
knihovnu v  roce 1837 odkázal beroun-
skému děkanství. V  roce 1848 zde byl 
ustanoven čtenářský spolek, o  dvacet 
let později veřejná čítárna, až roku 1896 
nakonec i spolek nazvaný Museum a ve-
řejná knihovna v Berouně.

O  založení veřejné knihovny v  Dob-
řichovicích se v roce 1841 pokusil kněz 
řádu křižovníků: otevřel tu čtenářský 
spolek. Zájem byl značný, proto byla 
roku 1842 ve farní budově zpřístupněna 
knihovna. Zanikla 1876, některé svazky 
ale byly věnovány nově zřízené škol-
ní knihovně. V  roce 1899 zřídil vlastní 
knihovnu tamní Sokol. 

A  jak to bylo v  Řevnicích? Z  knihy 
J.  V.  Bohuslava Řevnice jako letovisko 
a turistická brána brdská víme, že zdej-
ší knihovna se datuje rokem 1922, čítala 
na  700 svazků. Pojmenována je po  nej-
větším příznivci, spisovateli Ignátu 
Herrmannovi, který jí věnoval komplet-
ní vydání svého díla.

Knihovnická nej...
• Národní knihovna České republiky je 

největší knihovnou ČR.
• Nejstarší knihovnu na světě z 9. století 

najdete v bývalém hlavním městě Ma-
roka Fèsu.

• Největší knihovna světa je ve Washing-
tonu, obsahuje 155 milionů knih.

 Pavla Nováčková

První knihovny v Poberouní  
vznikly z čtenářských spolků
Česká republika má jednu z nejhustších sítí 
veřejných knihoven na světě. V roce 2019 nabízelo 
zapůjčení knih 5 307 knihoven. Na 10 tisíc obyvatel 
tu připadá 5,1 knihovny, evropský průměr přitom 
činí pouhou 1,3 knihovny.

Strahov. Foto archiv
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o kávu a vynikající dezert pro dvě osoby v Malé pekárně

22 — KŘÍŽOVKA
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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 19. března 2021. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Výherce obdrží poukaz na zákusek a kávu v nové kavárně Malá pekárna, Karlická 662, Lety (v kavárně, 
nebo s sebou).
Vylosovanými luštitelkami křížovky z  únorového vydání jsou: Eva Dědová, Dobřichovice; Michaela Bělíková, Dobřichovice; 
Jana Šplíchalová, Řevnice. Každá z výherkyň obdrží poukaz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč v obchodě Farma Svinaře, nám. 
Krále Jiřího z Poděbrad 54, Řevnice.

Správné doplnění tajenky z minulého čísla je: Nabízíme vejce z volného chovu.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 3/2021, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Nabízíme poctivé  
dorty na míru, zákusky  
i slané kanapky.

  Village Bakery, s. r. o., Karlická 662, Lety, 252 29
 724 128 605    mala_pekarna
 malapekarna@malapekarna.cz

malapekarna.cz
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VELKOODBĚRATELSKÉ
    PODMÍNKY
  JIŽ OD 2 VOZŮ 

FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 773 303 050, www.femat.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Odebíráte alespoň 2 vozy během 12 měsíců? 

Pokud ano, jste fleetovým zákazníkem a máte nárok na zvýhodněné podmínky při nákupu nových vozidel! Díky 
našemu fleetovému programu můžete získat velkoodběratelskou slevu již při odběru dvou nových vozidel za 
dvanáct měsíců. Vaši zaměstatnaci mohou čerpat výhod Zaměstnaneckého programu a pořídít nový vůz ŠKODA 
se zajímavým cenovým zvýhodněním. Podrobné podmínky programu Vám sdělí náš fleetový specialista.

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETY

VÍTE, ŽE
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

SE MOHOU STÁT 
Z PŘEDŠKOLÁKŮ

PRVŇÁČCI

V NAŠÍ NOVÉ 
ŠKOLE?

OBEC LETY



www.idobnet.cz

www.dobnet.cz

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!

Prostě vás připojíme
Internet pro práci i zábavu

OVĚŘIT DOSTUPNOST

INTERNE T

DOBNET
Puma

Pro práci z domova,  
sledování filmů i online hry

Férově a bez závazku

 50 Mbps

OVĚŘIT DOSTUPNOST

INTERNE T

DOBNET
Zajíc

Splní většinu očekávání,  
zabaví i spojí rodinu, přátele

Férově a bez závazku

 20 Mbps

NEJŽÁDANĚJŠÍ

3 MĚSÍCE ZDARMA

ověřit dostupnost

Akce platí do 31. 3. 2021


