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OVOCNÁ
A OKRASNÁ
ŠKOLKA
KOZOLUPY

jarní
prodej 
nabízíme:
• ovocné stromky, aronie
• angrešty, rybízy,
• ořechy, lísky
• sloupové jabloně, třešně
• okrasné stromy a keře
• trvalky, letničky

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

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.

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

Osbet_inz Dobnet_2021.indd   1 23.03.2021   15:39:22

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
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Zápisy do škol probíhají opět online 
Smůlu mají všichni chlapci a děvčata, 
kteří se chystají k  zápisu do  prvních 
tříd a  těšili se, až se poprvé podívají 
do  školy. Stejně jako loni totiž budou 
zápisy probíhat online bez osobní pří-
tomnosti dětí. 

Dobřichovická škola otevře ve  školním 
roce 2021/2022 tři první třídy. Podmín-
kou přijetí je trvalé bydliště ve spádové 
oblasti (Dobřichovice, Lety, Karlík). Zá-
pis proběhne od  5. do  25. dubna, regis-
trační formulář se vyplňuje v  aplikaci 
Zápisy online, odkaz najdete na stránce 
www.zsdobrichovice.cz. 

Až do 20. dubna se lze registrovat také 
do malotřídky v Zadní Třebani. Použijte 
formulář na školní stránce www.skola-
-zadnitreban.cz. V  Řevnicích probíhalo 
přihlašování dětí pomocí online for-
muláře během února a března. „Počítá-
me s  otevřením nejvýše tří tříd s  celkem  

maximálně 75 žáky,“ potvrdil ředitel 
školy Tomáš Řezníček s tím, že kvůli na-
plněné kapacitě školy budou moci být 
přijaty pravděpodobně jen děti z Řevnic 
a spádové Hlásné Třebaně. 

Do  školy se mohou zapsat všechny 
děti, které dovrší 31. srpna věku šesti 
let, a  ty, které měly v  loňském roce od-
klad. K zápisu je potřeba přinést rodný 
list dítěte. 

Nové workoutové hřiště, kvetoucí louky 
a  víceúčelový prostor Naše Zahrada. To 
jsou tři vítězné projekty, které si vybrali 
obyvatelé Černošic v  rámci prvního roč-
níku participativního rozpočtu. V  Černo-
šické šanci hlasovalo takřka tisíc lidí, tedy 
téměř 17 procent obyvatel starších 15 let. 
„Účast je absolutně nejvyšší ze všech měst, 
s nimiž jsme kdy participativní rozpočet dě-
lali,“ uvedl Dominik Jandl z Institutu H21. 
Lidé v první polovině března volili z de-

seti finálních projektů. Každý mohl udě-
lit maximálně tři kladné a jeden zápor-
ný hlas. Nyní by vítězné projekty měly 
být realizovány, v rozpočtu je na ně vy-
členěn jeden milion korun.

Většina hlasujících hodnotila parti-
cipativní rozpočet kladně. Výbornou 
a  chvalitebnou známku mu udělilo 
85 procent lidí, za  dobrý ho označilo 
osm procent. Výsledky jsou zveřejněny 
na webu cernosickasance.cz.

Černošičtí chtějí hřiště a louky

Hraví rodiče a jejich ratolesti, zbystře-
te. Je zde hra pro školkové a školní děti, 
spíše z  prvního stupně. Zavede vás 
do letovských lesů. Budete na čerstvém 
vzduchu a užijete si spoustu legrace.

Tvůrkyně Pavla Soletka Krátká a  Tere-
za Šedivá rozmístily úkoly podél ces-

ty Ke  Skalicům (u  motoservisu Kasl), 
do Větrného údolí až do cíle ke studánce 
u skalnatého hřebenu a v příběhu scho-
valy mnoho z  letovských zajímavostí. 
V aktualitě na webu obec-lety.cz najdete 
audionahrávku. Pusťte si ji spolu s dětmi 
a pak se vydejte podle instrukcí na cestu 
dlouhou zhruba dva kilometry.

Fáborky vás zavedou k sedmero úko-
lům. Každý visí v  zalaminované zprá-
vě ve výšce očí. Plňte jeden po druhém 
a  zapamatujte si nebo zapište na  papír 
zvýrazněnou hlášku v  zadání úkolu. 
Z  hlášek postupně vznikne slovo důle-
žité pro splnění posledního, sedmého 
úkolu. Je možné, že se vám na konci ces-
ty doslova otevře dračí skála i se svým 
pokladem.

V Letech mají venkovní hru, přidejte seOčkování psů 
a koček
Kvůli očkování svého čtyřnohého 
miláčka nemusíte nutně do  ordina-
ce. Například v  Letech budete mít 
šanci před místním obecním úřa-
dem 17. dubna v 15 hodin. Pro infor-
mace o případném očkování v jiných 
obcích sledujte místní weby.

Připomínáme, že podle novely ve-
terinárního zákona, která vstoupila 
v platnost loni v lednu, je možné pouze 
očipovaného psa očkovat proti vztekli-
ně. Toto očkování je přitom povinné. 
Mikročip není náročná akce, provede 
ji veterinární lékař. Pokud se k němu 
chystáte, je lepší dopředu zavolat.

Foto Shutterstock.com

Zdroj archiv organizátora

Foto ICP online

Projekt Naše Zahrada
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Rybáři našli lidské tělo
Ostatky lidského těla v pytli objevili v neděli 28. břez-
na kolem druhé hodiny odpolední rybáři na břehu Be-
rounky v  Černošicích-Mokropsech. Nález ihned ozná-
mili policistům.

Místní strážníci i kriminalisté vyjeli na místo poté, 
co se dozvěděli o pytli na břehu řeky a podezření, že se 
v něm nachází mrtvé tělo. Dorazila také poříční policie 
ze Slap. Prvotní domněnky rybářů se potvrdily. Stráž-
cům zákona pomáhali hasiči, kteří postavili zástěnu 
tak, aby přímo na místě mohlo být provedeno ohledání. 
Soudní lékař určil, že ostatky nejspíš patřily mladému 
muži kolem 25 až 30 let. Bližší podrobnosti měla přinést 
soudní pitva, jejíž výsledky ještě nebyly v době redakč-
ní uzávěrky známé.

Hlídejte Bardotku, snad brzy vyjede
Kvůli pandemické situaci letos na konci března nevyjely tolik oblíbené 
rekreační spoje. Na vlak Cyklobrdy v čele s lokomotivou Bardotkou si tedy 
musíme počkat. Těší se na něj malí i velcí cestovatelé, kteří míří do krásné 
přírody Brd. Putují v ní pěšky nebo ji brázdí na kole. Velkým zážitkem pro 
všechny je už ale samotná historická lokomotiva řady 749 zvaná Barča, 
Bardotka nebo Zamračená. Loni 
si poprvé užila delší trasu. Z Pra-
hy totiž zamířila přes Beroun, 
Příbram a Březnici až do jihočes-
ké Blatné. Do vlaku se vešlo 232 
cestujících a 41 kol.

Kdy se Barča konečně pořád-
ně projede, sledujte na  webech 
pid.cz a cd.cz.

Řevničtí chtějí za 50 milionů obnovit náměstí
Dotaci na  rekonstrukci náměstí Krále 
Jiřího z  Poděbrad se letos pokusí zís-
kat město Řevnice. Radnice už v lednu 
zažádala prostřednictvím zastupující-
ho architektonického studia ARCHUM 
architekti o povolení a černošický sta-
vební úřad zahájil společné řízení.

„Vše směřujeme ke  stavebnímu povolení, 
neboť je možné, že na  podzim budou vy-
psány dotační tituly na obnovu veřejných 
prostranství,“ uvedl řevnický starosta 
Tomáš Smrčka.

Investice se odhaduje na  přibližně 
50 milionů korun. Město cílí na dotační 
program Evropské unie (IROP) pro re-
vitalizaci veřejných prostranství, který 
by znamenal 25% spoluúčast. Stavba za-
hrnuje revitalizaci náměstí a přilehlých 
komunikací. Počítá se změnou režimu 
větší části náměstí na  obytnou zónu. 
V  západní části je navržena vozovka 

s kolmým parkovacím stáním o 15 mís-
tech, v severní části podélné stání. Ulice 
Opletalova zůstává jednosměrná s  po-
délným stáním. Součástí obnovy je par-
koviště ve východní části řešené plochy 

náměstí. Počítá se mimo jiné i  s  novou 
kanalizační přípojkou k  objektu pítka, 
celkovou rekonstrukcí veřejného osvět-
lení náměstí, se slavnostním a architek-
turním osvětlením.

Řidiči, pozor. Nejvytíženější radotín-
ská křižovatka pod Korunou je obsa-
zená dělníky. Až do 2. srpna jsou auto-
mobily i autobusy jedoucí od Lochkova 
vedeny objízdnou trasou s odbočením 
do ulice Na Výšince a dále přes náměstí 
Osvoboditelů.

Řidiči směřující po  Karlické ulici dále 
do Lochkova zatím jedou po „své trase“ 
bez omezení.

Křižovatku znají snad všichni. Dostanou 
se k ní od Černošic po Karlické ulici, od ce-
mentárny i od Výpadové ulice. Stavba zvýší 
kapacitu křižovatky Karlická a Pod Kaplicí, 
rekonstrukcí projdou i okolní komunikace. 

Křižovatka bude čtyřramenná se světel-
ným signalizačním zařízením. Vzniknou 
zde také nové chodníky a osvětlení. Pozor-
nost padne i  na  Radotínský potok, dojde 
k jeho zatrubnění a úpravě koryta.

Průjezd Radotínem se protáhl Oslavte svátky 
jara koncertem
Velikonoční neděle bude patřit pre-
miéře: soubor Ludus musicus uvede 
sváteční koncert SKONČILA NOC – 
SLUNCE VYŠLO. Zazní výběr skla-
deb z českých a evropských kancio-
nálů. Diváci na začátku uvidí „Malé 
velikonoční betlémy“ ze sbírky sou-
boru.

ONLINE PREMIÉRU SLEDUJTE
4. dubna v 17 hodin
na adrese:
idobnet.cz/velikonoce

Foto Petra Stehlíková

Foto Ropid

Foto MČ Prahy 16
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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
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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

in
zerce

K pondělnímu dopoledni 29. března bylo 
v  Dobřichovicích naočkováno celkem 
450 lidí. V  týdnu od  22. do  26. března 
přitom aplikace vůbec neprobíhaly, pro-
tože očkovací látky nebyly k  dispozici. 
„Bohužel jsme limitováni počtem vak-
cín, které dostaneme, minulý týden jsme 
nemohli očkovat vůbec. Vždy použijeme 
všechno, co máme,“ sdělila lékařka Ja-
roslava Rezková. Před Velikonocemi se 
kvůli množství vakcín očkovalo pouze 
v pondělí a v úterý.

Dobřichovické očkovací centrum 
vzniklo nezávisle na  nemocnici za  po-
moci členů tělocvičné jednoty spadající 
do župy Jungmannovy, sponzorů a dob-
rovolníků. Do  spuštění provozu museli 
organizátoři překonat mnoho nástrah, 

včetně řešení nákladů, od  potřebných 
dokumentů po náklady pohybující se ko-
lem milionu korun. „Myšlenka na vznik 
očkovacího centra v  nás hlodala už 
od  ledna. Ještě to umocnil okamžik, kdy 
byly uzavřeny okresy a nastaly komplika-
ce s cestováním do nemocnic, které máme 
nejblíže,“ uvedl místostarosta místního 
Sokola Jiří Geissler.

Očkování je nejen pro občany Dobřicho-
vic, ale pro všechny, kteří si toto místo vy-
berou při registraci. Ty probíhají na webu 
www.registrace.mzcr.cz a  seniorům 
s nimi často pomáhají obecní či městské 
úřady. Například Dobřichovičtí mohou 
volat na 257 712 182 nebo na 724 339 732. 
Ti, kteří si nevědí rady, mohou přijít 
do očkovacího centra, kde jim s registrací 
pomohou dobrovolnice. Registrace nyní 
platí pro lidi starší 70  let, chronicky ne-
mocné a pro lidi pracující ve zdravotnic-
tví, školství a v sociálních službách.

Krátké instruktážní video, jak přes-
ně se v hale postupuje, mohou ti, kte-
ří do centra půjdou na očkování, 
zhlédnout na webu www.idobnet.cz.  
DOBNET také pro centrum připravil 
inter netové připojení.

Foto Petra Stehlíková

Sokolovna v Dobřicho-
vicích, tedy prostor haly 
Bios, se 16. března otevřela 
prvním zájemcům o očko-
vání proti covidu-19. Ka-
pacita je až 700 lidí denně 
a zájem je velký, problém 
je ovšem v nedostatku vak-
cín, které chybějí v celém 
Středočeském kraji.

Očkovací centrum limituje nedostatek vakcín
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Firmy bojují s nařízeními, 
dodávkami i volnými místy
Před více než rokem se nám změnil život. Nový 
koronavirus, jehož jméno zná celý svět, odhalil mnohé 
slabiny v lidském rozhodování. Odkryl ale také 
témata, která nás v dobrém smyslu vracejí „domů“. 
Ukázal spolupráci mezi sousedy i sílu regionu, z něhož 
je dobré čerpat. Drobní obchodníci a menší firmy 
dělají vše pro to, aby za stávající nelehké situace 
udrželi svůj provoz i zaměstnance. Podporu místních 
potřebují. A platí to i naopak. Pojďme se podívat, jak 
se vyrovnávají s „dobou covidovou“.

Zaměstnavatelé se dostali do  kolotoče 
stále se měnících protiepidemických 
vládních nařízení, kterým přizpůsobu-
jí svůj provoz. Nebudeme nahlížet pod 
pokličku financí, státních covidových 
podpor a  dalších pojmů, s  nimiž jsme 
se za  ten rok ne(dobrovolně) sžili. Ale 
je jasné, že zatížení zaměstnavatelů je 
po  mnoha stránkách obrovské. Vše za-
čalo už nutnými hygienickými opatření-
mi. Upravit provoz společnosti, nakoupit 
dezinfekci a ochranné pomůcky. Někde 
je pořídili výhodně, jinde investovali 
více. Například v  řevnické IT a  teleko-
munikační společnosti Metronomy za-
koupili respirátory ve  velkoobchodě 
a mají je za dobré ceny i pro zákazníky. 
Velkou část dokonce darovali řevnic-
ké záchranné službě a  Farní charitě. 
Respirátory mají například také všich-
ni zaměstnanci firmy Elektromontáže 
Lety. „Vzhledem k  výrobcem deklarova-
né době účinnosti respirátorů FFP2 šest 
až osm hodin to znamená, že pro fyzicky 
přítomné musíme denně zajistit asi 20 re-

spirátorů po zhruba 20 korunách za kus. 
Takže za měsíc to dělá nějakých osm tisíc 
korun,“ vypočítal jednatel Václav Brož.

V Centru komplexní péče (CKP) v Do-
břichovicích pořídili na  léto speciální 
české roušky s  nanofiltrem, aby se za-
městnancům lépe dýchalo a zároveň ne-
byla snížena úroveň ochrany. Vzhledem 
k  tomu, že jde o  zdravotnické zařízení, 
nosili respirátory velkou část uplynulé-
ho roku, používali ochranné brýle a ští-
ty. „Náklady na  tyto základní ochranné 
pomůcky jsou pro nás opravdu vysoké. 
Nejtěžší byl samotný začátek pandemie, 
kdy bylo téměř nemožné je sehnat a  stá-
ly nesrovnatelně více, než jakou mají re-
álnou hodnotu. Ochranné pomůcky pro 
naše tři centra nás v minulém roce vyšly 
na 250 tisíc korun,“ uvedla Kateřina Šes-
táková, marketingová manažerka CKP.

Všeradická firma Some, zabývající se 
mimo jiné správou budov, pořídila respi-
rátory a roušky za poměrně dobré ceny. 
Ale trápí je jiná věc. „Daleko větší náklady 
předpokládáme za povinné testování přímo  

ve firmě. V tuto chvíli ani nevíme, jak dlou-
ho bude nutné naše zaměstnance testo-
vat,“ řekla Lenka Stibalová, ekonomka 
a obchodní manažerka společnosti.

Když přijde nemoc  
nebo karanténa
Onemocnění či povinná karanténa spoje-
ná s  covidem-19 dokázaly zkomplikovat 
chod společností. Většinou to řeší velmi 
dobře. Zaměstnanci začali více pracovat 
z  domova, mnohde je podpořili techni-
kou. Tam, kde přechod na  home office 
není možný, všichni dbají na dodržení hy-
gieny. „Pravidelně jedenkrát týdně všechny 
zaměstnance, kteří nejsou na nemocenské, 
home office či nemají v  ošetřování člena 
domácnosti, testujeme na přítomnost anti-
genu viru SARS-CoV-2. Všichni pracovníci 
mají k dispozici respirátory, ve společných 
prostorách je rozmístěna dezinfekce. Pro-
story navíc pravidelně dezinfikujeme s vy-
užitím germicidní lampy s  UV-C zářením 
a produkcí ozonu,“ popsal Václav Brož.

S  výpadkem pracovníků se potýkají 
také v  černošické společnosti Gardeo. 
„Je to samozřejmě obtížné. Musí se buď 
přeplánovat zakázka (změnit týmy či po-
sunout termín), nebo ostatní musí být déle 
v zahradním centru, aby pokryli služby,“ 
reagovala Olga Humlová.

Specifický problém vzniká v  CKP, kde 
má nepřítomnost odborníka dopad na ob-
jednané pacienty. Navíc lidé potřebují 
lékaře více než kdy jindy. „Přestože jsme 
již přes rok v  nouzovém stavu, nepřetrži-
tě se všemi silami snažíme udržet relativ-
ně normální chod našeho zdravotnického 
zařízení. Chceme tu být pro naše pacienty 
a  poskytovat jim odbornou péči, kterou 
obzvláště v  této době potřebují a  oceňují. 
Ale stojí nás to opravdu hodně sil,“ uvádí 
Kateřina Šestáková a pokračuje: „V týmu 
máme velký počet matek. Už dlouhou dobu 
jsou doma jejich děti, které musí zajistit. 
A  současně zažívají obrovskou pracovní 
zátěž! Naprostá většina zdravotníků a za-
městnanců se rok pokouší skloubit vyso-
ké nároky v  obou sférách svého života, 
ale síly už někdy docházejí… Pokud v této 
dlouhodobě vypjaté situaci, kdy každý 
den hledáte energii a zdroje pro normální 
fungování, ještě přicházejí další admini-
strativní a  ekonomické nároky a  zatížení 

SOME CZ, s. r. o., Všeradice
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nebo byrokratické kontroly ze strany státu 
a  nejrůznějších úřadů, připadáte si jako 
v absurdním dramatu od Václava Havla.“

Váznou dodávky
S  výpadky zaměstnanců si firmy větši-
nou poradí. Kde to jde, najímají brigádní-
ky, jinde podobné těžkosti zatím neřešili. 
Třeba mníšecká firma BIKE puzzle za-
městnává pět lidí a dva brigádníky. Ome-
zení v podobě karantény by jí ztížilo situ-
aci. Prodejna je zavřená, ale tým věnuje 
spoustu energie e-shopu, který se rozjel 
v  rámci celého Česka. Pochvalují si, že 
online přípravu nepodcenili. „Objednáv-
ky k  nám přicházejí od  zákazníků z  celé 

republiky. Prodej skrze náš e-shop narostl 
v  meziročním srovnání prvního čtvrtletí 
téměř o  700 procent,“ řekl jednatel Petr 
Kameník. Vrásky na  čele mu ale dělají 
dodávky: „Vážnějším problémem je sou-
časný stav na  cyklistickém trhu. Výrobci 
už kola pro aktuální sezonu nemají. Naše 
předobjednávky na tento rok byly poměrně 
velké, ale i tak se zásoby každým dnem ten-
čí. Předpokládám, že na  konci dubna bu-
deme víceméně bez kol,“ dodal Kameník. 
Stejnou komplikaci pociťují také v  Met-
ronomy. I když pro své zákazníky zatím 
dokážou většinu potřebného zajistit, i  je 
trápí nedostatek zboží kvůli nefunkčním 
dopravním cestám ze zahraničí.

Nakupujte „doma“
Na  počátku loňského roku jsme s  na-
prostou samozřejmostí, jako velká 
část obyvatel Dolní Berounky, jezdili 
do Prahy a pořizovali tam vše potřebné. 
Ano, vnímali jsme firmy v naší blízkos-
ti a využívali jsme je v rámci možností. 
Ale až v době omezení pohybu, karan-
tény a home office jsme okolí prozkou-
mali důkladněji. Objevili jsme místní 
služby, často i  kvalitnější výrobky, lo-
gicky levnější dopravu a možnost vyří-
dit případnou reklamaci přímo v místě. 
Svoji roli hrála i sounáležitost. Nicméně 
nakupovat produkty a služby od lokál-
ních dodavatelů je důležité nejen pro ně 
samotné, ale také pro nás. Podporujeme 
naši obec, náš region. V době uzavření 
provozoven u okének nebo v e-shopech, 
které nyní hýbou světem obchodu. Pod-
nikatelé se často obracejí na své „souse-
dy“ s podobnými slovy jako Pavel Kub-
rycht z  Metronomy: „Podpora místních 
menších firem nákupem je velmi důleži-
tá. I  když mohou být trochu dražší než 
na  internetu nebo nemají tak vyladěný 
e-shop. Všem místním podnikatelům 
tak zákazníci pomůžou těžkou situaci 
přežít. Udržíme vysokou úroveň služeb 
a zaměstnanosti místo budování velkých 
neosobních krabic (logistických center) 
na okrajích měst.“

Co bude dál?
Většina firem věří, že se svět v  rámci 
možností vrátí do  starých kolejí a  při 
vzájemné spolupráci „úspěšně zdoláme 
všechny současné překážky“.

CKP, Mgr. Lenka Boťchová  
při individuální fyzioterapii

Elektromontáže Lety
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Firma Elektromontáže s.r.o., zajišťující projekty, 
montáže, údržbu a revize v oblasti energetiky 
ve Středočeském kraji hledá:

Elektromontáže s.r.o.
Polní 450, Lety u Dobřichovic
Václav Brož, jednatel
Tel.: 724 860 658 | E-mail: brozml@elektromontazesro.cz
www.elektromontazesro.cz

ELEKTROMONTÉRA
silnoproud
Náplň práce

 Zajišťovat montážní práce na stavbách ve středních 
Čechách, především okres Praha-západ

Požadujeme
 Minimálně vyučení v oblasti elektro
 Praxe v oboru není podmínkou
 Osvědčení dle vyhlášky 50/1978 Sb. §5  
a výše je výhodou

 Řidičský průkaz B, C, E je výhodou

Nabízíme
 Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
 Zázemí stabilní české společnosti rodinného 
charakteru

 Motivující finanční ohodnocení: fixní základ + osobní 
ohodnocení dle výkonu a šikovnosti + příplatky 

 Náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč vyplácený 
postupně během třech let a 13. plat

 Možnost rozšíření odborných kvalifikací 
 Příspěvek na stravování a další benefity 
 Místo výkonu práce: Středočeský kraj

Nabídky práce jsou vhodné i pro absolventy.

PROJEKTANTA
elektro
Náplň práce

 Projekční práce na přidělených zakázkách
 Jednání s účastníky staveb

Požadujeme
 Elektro vzdělání
 Práce na PC – vyšší úroveň MS Word, MS Excel 
 Řídicí a organizační schopnosti 
 Důslednost a komunikativnost 
 Řidičský průkaz
 Aktivní přístup a samostatnost
 Tvůrčí a praktické myšlení
 Vyhláška 50/1978 Sb, §6 a §10 je výhodou
 Znalost softwaru MicroStation  
nebo AutoCad je výhodou

 Znalost legislativy: elektrizační zákon,  
stavební a občanský zákoník je výhodou

Nabízíme
 Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
 Zázemí stabilní české společnosti rodinného 
charakteru s perspektivou 

 Přátelský kolektiv
 Platové ohodnocení v závislosti na výkonu: mzdový 
základ + příplatky za odbornost a praxi + výkonnostní 
bonusy za dokončené projekty, více informací při 
osobním pohovoru

 Možný odborný růst (elektro způsobilost až do § 8  
v. 50/1978 Sb., zkoušky revizního technika, autorizace)

 Příspěvek na stravné
 Náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč vyplácený 
postupně během třech let a 13. plat
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I když je pandemie spojována spíše s ne-
gativy, propouštěním lidí, ekonomický-
mi dopady, které ještě naplno pocítíme, 
přinesla na  trhu práce jednu pozitivní 
změnu: loajální zaměstnance. Firmy 
se s  nimi ve  většině případů snaží do-
mluvit tak, aby práci úspěšně skloubili 
například s  péčí o  děti, které nemohou 
do školek a škol.

Současný trh charakterizuje dispro-
porčnost ekonomické krize. „Jinak řeče-
no, jsou odvětví, která výrazně postihlo 
nařízené uzavření provozů, především 
cestovní ruch, gastronomie, služby, ob-
chod, kultura. A na druhé straně jsou ob-
lasti, jako je výroba, zdravotnictví, soci-
ální péče, kde se zaměstnavatelé potýkají 
s  nedostatkem pracovní síly,“ řekl gene-
rální ředitel Úřadu práce Viktor Najmon.

I mezi firmami v naší oblasti jsou tako-
vé, co potřebují dlouhodobě zaplnit vol-
ná místa. Jiné mají plno. Zde jsou reakce 
některých z nich.

Elektromontáže, Lety
na trhu od roku 1990, 25 zaměstnanců 
na HPP, služby v oblasti energetiky
reaguje jednatel Václav Brož

Na trhu chybějí pracovníci technických 
profesí. Potřebovali bychom rozšířit 
tým především o  elektroprojektanty 
a elektromontéry. Přes rok již pozice in-
zerujeme, ale zatím neúspěšně.

SOME CZ, Všeradice
na trhu od roku 1994, 25 zaměstnanců 
na HPP, správa budov, elektromontážní 
práce a zámečnická výroba
reaguje ekonomická a obchodní manažerka 

Lenka Stibalová

Dlouhodobě sháníme elektrikáře a  zá-
mečníky. Nabídka práce v  řemeslných 
oborech převyšuje poptávku a  v  bu-
doucnu to nejspíše nebude lepší, neboť 

mladé kariéra řemeslníků příliš neláká. 
Předloni jsme navázali spolupráci s uči-
lištěm, ale vzhledem k omezení výuky si 
toho u nás učni moc nevyzkoušeli.

BIKE puzzle, Mníšek pod Brdy
na trhu od 2018, 5 zaměstnanců plus 2 bri-
gádníci, prodej jízdních kol a příslušenství 
včetně servisu a dalších služeb
reaguje jednatel Petr Kameník

Doposud jsme to řešit nemuseli. Nové ko-
legy se nám zatím vždy podařilo sehnat 
relativně snadno.

OSBET beton, Lety
na trhu od roku 1990, 12 zaměstnanců, 
výroba a doprava betonových směsí, 
výroba betonu
reaguje Jana Vaňhová

Stále máme problém získat kvalitní za-
městnance, vůbec to není jednoduché. 
Potřebujeme řidiče skupiny C s  profes-
ním a se strojním průkazem.

Metronomy CZ, Řevnice
na trhu od 2001, 5 specialistů,  
IT a telekomunikace
reaguje spolumajitel Pavel Kubrycht

Pracujeme s  odborníky v  oboru, není 
lehké je najít. Na  druhou stranu máme 
stabilní kolektiv, většina lidí je u  nás 
dlouhodobě. Své zaměstnance si vybírá-
me spíše mezi nadšenci do nových tech-
nologií, postupně je školíme na  potřeb-
nou úroveň.

Gardeo, Černošice
na trhu od 2017, 10 zaměstnanců plus 
spolupracovníci OSVČ, vše pro zahradu
reaguje majitelka Olga Humlová

Nabrat kvalifikovanou pracovní sílu ne-
bylo nikdy jednoduché. V současné době 
ale máme poměrně dostatek.

Centrum komplexní péče 
Dobřichovice
v provozu od roku 2001, téměř 
50 zaměstnanců, ambulantní nestátní 
zdravotnické zařízení zaměřené 
na pohybový systém
reaguje marketingová manažerka  

Kateřina Šestáková

Jsou období, kdy nemáme o zájemce nou-
zi a  nemůžeme některé zajímavé tera-
peuty přijmout, protože pro ně zkrátka 
není místo. Jindy je to naopak. Nicméně 
dlouhodobě hledáme třeba atestované 
psychology pro rozšíření našeho týmu 
a je to velmi náročný úkol.

 Lucie Hochmalová, Jan Veselý

Práci máme, chybějí  
lidé, zní z firem
Nezaměstnanost v našem regionu se pohybuje mezi 
třemi až čtyřmi procenty. Obecně lehce stoupá 
a odborníci předpovídají, že k hlavní vlně propouštění 
teprve dojde. Jak je to s pracovními místy?

BIKE puzzle
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Nejprve Pohár federace, poté Fed Cup, 
od  září loňského roku Billie Jean King 
Cup. Mezinárodní týmová soutěž žen, 
která se hraje od roku 1963, mění nejen 
název, ale tentokrát i  herní strukturu. 
Ne každému se změny líbí. Čeští diváci, 
kapitán i reprezentantky budou nejspíše 
patřit k těm, kteří je přijmou s rozpaky. 

Nepřijde vám nový název turnaje 
příliš dlouhý a složitý?
Přijde. Billie Jean Kingová patří k nej-
větším osobnostem ženského tenisu, je 

jednou ze zakladatelek WTA (Ženská 
tenisová asociace, pozn. aut.), myslím, 
že na začátku chtělo velkou kuráž, aby 
prosadila vše, o co jí šlo. Mimořádně 
se zasadila o zrovnoprávnění žen-
ského a mužského tenisu. Každý asi 
ví, co byl souboj pohlaví (v roce 1973 
porazila tehdy třicetiletá Kingová 6:4, 
6:3, 6:3 tenistu Bobbyho Riggse, jemuž 
bylo v době zápasu 55 let, příběh byl 
roku 2017 zfilmován, pozn. aut.). Jméno 
turnaje po Kingové je v pořádku, jen 
mi přijde dlouhé.

 A jak byste ho zkrátil?
Nevím, proč by se nemohl jmenovat tře-
ba Kings Cup, navíc Kings Cup v tenisu 
už existoval. Byla to soutěž družstev, 
teď nevím, jestli do osmnácti, nebo 
jednadvaceti let. Kdyby se už patnáct 
let hrál Kings Cup, nikdo by se nad 
tím nepozastavil. Kingová má dodnes 
na ženský tenis velký vliv. Myslím, že 
organizátoři chtěli soutěž zpopularizo-
vat, ale nejsem si jist, zda se to s novou 
hrací strukturou povede. 

Co se změní, zejména pro nás diváky?
Třeba to, že už se nebude hrát před do-
mácím publikem. Bylo skvělé, že zápasy 
probíhaly doma i venku, vždy jeden tým 
hrál v domácím prostředí. Podle mého 
to bylo koření soutěže i družstev. Teni-
stky jezdí celý rok po světě, kde hrají 
samy za sebe, ukázat se před domácím 
publikem je samozřejmě něco jiného. 
V České republice nemáme žádný grand-
slamový turnaj. Francouzky se mohou 
předvést na Roland Garros, Američanky 
na US Open, čeští tenisté a tenistky se 
domácím fanouškům mohou ukázat 
jen v rámci Fed Cupu nebo Davis Cupu. 
Zrušit to považuji za chybu. Ale ještě 
se podle nových pravidel nehrálo, je 
těžké soudit dopředu. Až čas ukáže. Jsem 
přesvědčený, že českým hráčkám budou 
domácí diváci stoprocentně chybět. 

Žádný zápas si nezahrají doma?
Letos máme volnou kartu do finálové 
skupiny jako úspěšný tým z minulých 
let, takže nehrajeme první kolo, které se 
hraje buď doma, nebo venku stejně jako 
dříve. Až vítězové postupují do finálové 
skupiny. Nějaké zápasy se tedy u nás 
mohou hrát. Ale pokud se nestaneme 
pořadatelskou zemí finálové skupiny, 
nic velkého to nebude. Rozhodně ne 
v nejbližších třech letech, ta už má zare-
zervována Budapešť.

Tři roky? Proč tak dlouho?
Z finančních důvodů. Podmínky, které 
nastavila Mezinárodní tenisová federa-
ce, jsou extrémně vysoké. V Maďarsku 
do organizace investovala i tamní vlá-
da. Proto je pořadatelské zemi přislíbe-
no, že jí finále patří na tři roky. 

Víte, kdy finálový týden  
v Budapešti proběhne?
Původní dubnový termín už byl zrušen, 
náhradní zatím neznáme. Teď se bude 
řešit kalendář tenisových turnajů 
na půl roku dopředu.  

Petr Pála: Češkám 
bude domácí 
publikum chybět
Pochází ze slavné tenisové rodiny, mezinárodních 
úspěchů dosáhl zejména ve čtyřhře, do historie 
českého tenisu však Petr Pála (45) vstoupí především 
jako kapitán veleúspěšných fedcupových týmů. 
Z jedenácti vítězství, která české tenistky během 
konání Fed Cupu získaly, si jich pod jeho vedením 
odnesly šest. Co říká na aktuální změny v názvu 
i organizaci Fed Cupu? Nejen o tom jsme si povídali. 

První Fed Cup
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Dříve hráči znali svůj program na dva 
roky, čeká se na vývoj situace s ohledem 
na pandemii koronaviru. Každý ze států 
má odlišné podmínky ohledně vstupu 
občanů cizích zemí, nařízené  
karantény apod. 

Sestavu máte hotovou?
Zatím ji neřeším. Letos jsem se ani 
nebyl podívat na žádném turnaji. Pod-
mínky jsou teď limitované, není snadné 
se kamkoli dostat. Od roku 2000 jsem 
poprvé vynechal Australian Open, což 
mě hodně mrzí, navíc Austrálie je moje 
oblíbená země. Finále Billie Jean King 
Cupu bude nejspíš někdy po Wimbledo-
nu (měl by se konat na přelomu června 
a července, pozn. aut.). Nedovedu si 
představit, že by to bylo dřív. Pak samo-
zřejmě vyřeším sestavu. Hlavně ať se to 
letos uskuteční, je jedno kdy.

 Kapitánem fedcupového týmu jste 
se stal ve dvaatřiceti. Věděl jste 
hned, jak tým vést, nebo jste měl 
štěstí, že nastupovala generace 
talentovaných hráček?
Bez nich by to samozřejmě nešlo. Ne-
můžete pomýšlet na titul, když nemáte 
kvalitní hráčky. Měl jsem štěstí, že bylo 
z čeho vybírat. Předtím jsem pár let byl 
u týmu v jiné roli a věděl jsem, že nám 
postup do světové skupiny leckdy utekl 
o pár gamů. 

Vám se s týmem podařilo uspět 
opakovaně, to asi nebude jen  
otázka štěstí.
Je až neuvěřitelné, co se povedlo. Zatím 
nám to opravdu vycházelo velmi dobře. 
Snažím se na to moc nemyslet. Ale 
když si vzpomenu na některé zápasy, 
kdy jsme byli opravdu blízko porážky, 
a nakonec jsme vyhráli, říkám si, že to 
snad ani není možné. Je dobré brát to 
s pokorou.

Jak jste si tehdy na začátku  
budoval u hráček autoritu?
Rozhodně jsem nemohl přijít a prásk-
nout do stolu, ať mě jako kapitána kou-
kají poslouchat. Zvlášť u holek, s nimiž 
jsem jezdil po turnajích, hrál smíšenou 
čtyřhru na grandslamech a chodil 
na večeře či do baru. Nemyslím si, že 
respekt získáte přísností. Jednal jsem 
s nimi tak, jak jsem to cítil. Snažil jsem 
se být férový a řekl bych, že to poznaly. 

A dnes, když už nejste jejich 
vrstevník, je vztah jiný?
Logicky ano. Některé z holek mi už 
dokonce vykají. Tehdy jsme si všichni 
tykali, s Květou Peschkovou jsme navíc 
stejný ročník, známe se odmalička. Sna-
žím se chovat přirozeně. Ale situace je 
jiná, holky jsou mladší a já jsem starší. 
(smích)

Ví se o vás, že jste synem slavného 
českého tenisty Františka Pály, ale 
nejsou známé téměř žádné informace 
o vaší mamince. Byla také tenistkou?
Ne, máma tenis nehrála, byla učitel-
kou češtiny (smích), takže na známce 
z češtiny u nás hodně záleželo. Musím 
přiznat, že to s námi měla těžké. Táta 
byl často pryč, pak jsem začal jezdit já, 
do určité doby hrála i sestra Monika. 

— 
Petr Pála
• profesionální tenista 

• narozen 2. 10. 1975

•	specializoval	se	na čtyřhru,	 
se	spoluhráčem	Pavlem	Víznerem	
se	probojovali	do finále	na French	
Open 2001

•	od roku	2008	kapitán	českého	
ženského	týmu	ve Fed	Cupu

•	v letech	2011,	2012,	2014,	2015,	
2016	a 2018	tým	pod	jeho	
vedením	Fed	Cup	vyhrál

•	v roce	2016	se	pátým	vítězstvím	
stal	nejúspěšnějším	kapitánem	
v historii	Fed	Cupu

•	syn	slavného	českého	tenisty	
Františka	Pály	(nar.	1944)

•	s otcem	a švagrem,	někdejším	
spoluhráčem	ve čtyřhře	Pavlem	
Víznerem,	založili	a vedou	
tenisovou	akademii	 
Pála	Vízner	Tennis

ROZHOVOR — 11
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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

Později se k nám přiženil i můj spolu-
hráč ve čtyřhře Pavel Vízner, který si 
vzal mou sestru. U nás se všechno točilo 
kolem tenisu a tak to i zůstalo, protože 
teď s tátou a švagrem vedeme tenisovou 
akademii. 

Maminka vám určitě fandila. 
To ano, jenže já jsem byl vůči ní docela 
drsný. Trval jsem na tom, aby u mých 
zápasů nebyla. Za což se jí dodatečně 
omlouvám. I když nic nedělala, cítil 
jsem z ní, že je nervózní, a to znervóz-
ňovalo i mě. Dnes vím, jak moc je to vůči 
rodičům nefér. Své děti všude vozí, pod-
porují, a ony pak nechtějí, aby u jejich 
zápasů byli. Prosedí na turnajích celé 
víkendy, přitom své dítě nesmějí vidět. 
Doufám, že jsem jí to vynahradil během 
Fed Cupů.

Pojďme k vaší tenisové akademii 
Pála Vízner Tennis. Mohou průměrně 
vydělávající rodiče vychovat 
potenciálně úspěšného tenistu? 
Utáhnou to finančně?
To je složitá otázka. Tenis rozhodně je fi-
nančně náročný sport. Rodiče by se měli 
podívat trochu dopředu a hned na začát-
ku si ujasnit, co si mohou dovolit. Nelze 

totiž zůstat jen v našem malém rybníč-
ku. I když konkurence v raném věku je 
u nás výborná, je potřeba vyrazit ven. 
A to stojí dost peněz. Podle mého názoru 
nemusí mít každé dítě hned při prvních 
výjezdech individuálního trenéra, jemuž 

financujete cestu, plat a diety. Rodiče se 
mohou o náklady podělit a najmout jed-
noho trenéra třeba pro tři děti. Možnou 
variantou je i podpis smlouvy se sponzo-
rem, kterému tenista poté, kdy začne vy-
dělávat, vrací určité procento z výdělku. 

Poznáte talentované dítě  
už v raném věku?
Rodiče se mě často ptají, jestli má jejich 
dítě šanci se prosadit. Musím říct, že 

snáz se v raném věku pozná, že šanci 
nemá, což není nic proti ničemu.  
Je lepší nemít přehnané ambice a neuto-
pit spoustu peněz. 

S přítelkyní bydlíte v dolním 
Poberouní. Neplánujete právě zde 
založit tenisovou školu?
S naší akademií jsme se aktuálně pře-
stěhovali do nového areálu v pražském 
Veleslavíně, takže řešíme hlavně jeho 
chod. V pandemické době je to hodně ná-
ročné. Navíc jde o rodinnou firmu, pra-
cujeme tam všichni, oba rodiče, švagr, 
sestra, synovec, neteř, dohromady je nás 
sedm a já jsem jediný, kdo se odstěhoval 
tímhle směrem. Zatím nic takového 
neplánuji. Práce pro akademii, Fed Cup, 
bude olympiáda... Je toho docela dost.

Co vás do našich končin přivedlo?
Přišel jsem za přítelkyní, která tu bydlí 
od roku 2000. Přistěhoval jsem se k ní 
v roce 2012 a musím říct, že se mi tu líbí 
stále víc. 

Mirka Paloncy

FOTO: archiv Petra Pála/Pavel Lebeda, sport-pics.cz

Petr Pála toho prozradil více.
Mrkněte na iDOBNET.cz do rubriky Zajímaví lidé.

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

Aktuální informace
o provozní době a provozu 

najdete zde:
www.kola-sport.cz

KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

kola horská
trekingová

silniční, dětská
elektrokola a koloběžky

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

in
zerce
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Sokol vyhlásil  
karnevalovou soutěž 
TJ Sokol Černošice v březnu vyhlásil 
karnevalovou soutěž pro děti. Reago-
val tak na  současnou situaci. Stejně 
jako loni nebylo možné uspořádat tra-
diční dětský karneval v sokolovně. 
Každý se může zapojit tím, že si vy-
tvoří karnevalovou masku, vyfotí se 
v ní a snímek nahraje na facebooko-
vé stránky černošického Sokola. 
Odměna čeká na tři masky s nejvyš-
ším počtem lajků. Soutěž potrvá až 
do 10. dubna, fotografie můžete dávat 
na facebook.com/tjsokolcernosice. 

Liteň pořádá sbírku 
na opravu kaple 
Městys Liteň vyhlásil sbírku na opra-
vu výklenkové kaple sv. Jana Nepo-
muckého, umístěnou ve  hřbitovní 
zdi v sadech Svatopluka Čecha. Bude 
potřeba zhruba 400 tisíc korun. 

Podle oficiálních informací může 
městys z dotačních titulů získat ma-
ximálně padesát procent této částky, 
proto se jeho představitelé rozhodli 
pro sbírku. Peníze lze posílat na čís-
lo účtu 296542174/0300. Již dříve 
byla vybrána menší částka na  akci 
ZUŠ Open, příspěvek věnovala také 
nezisková společnost Zámek Liteň. 
Při opravě kaple budou odstraněny 
barevné nátěry, zpevní se povrch 
omítek i  pískovec, ten se také plas-
ticky doplní a  upraví. Městys Liteň 
bude vděčný za jakýkoliv příspěvek 
a děkuje za podporu. 

Spisovatelka a hebraistka Terezie Dubi-
nová bude vzácným hostem živé online 
besedy, která se koná 24. dub-
na v dobřichovické knihov-
ně. Pravidelné besedy tu 
pořádá Iveta Kučerová a její 
tým pro Živou radost. 

Terezie Dubinová je au-
torkou knih Kořeny ženské 
spirituality, Ženy v  Bibli, 
ženy dnes či Jak napravovat 
svět, je také astroterapeut-
kou a  badatelkou. Dlouhodo-
bě se zabývá příběhem Máří 
Magdalény a  Ježíše. Předmětem setká-
ní bude „náprava tohoto světa“, ženské 

zdraví v  souvislostech, životní příběh 
i  tvorba Terezie Dubinové a  odpovědi 

na otázky. 
Místo je třeba si předem re-

zervovat na  webu online.ziva-
radost.cz/terezie. Podle aktu-
ální situace budou přihlášení 
zájemci informováni o tom, zda 
je možné osobní setkání 
v knihovně. V každém případě 
proběhne vysílání online. 

Vstupné je dobrovolné, jeho 
zasláním podpoříte benefici 

pro Živou radost, program pro ženské 
zdraví a skutečnou prevenci. Informace 
jsou na webu www.zivaradost.cz.

Již šest let funguje Muzeum berounské 
keramiky. Kvůli omezením nemohli 
jeho pracovníci připravit tradiční osla-
vu a  novou výstavu. Ale expozice pů-
vabných keramických plastik a  obrazů 
Kláry Jánské s názvem Pohádka je k dis-
pozici online. 

Dostanete se k  ní pomocí odkazu 
na  serveru YouTube, kde stačí do  vy-
hledávače zadat „6. narozeniny Muzea 
berounské keramiky s  Pohádkou Kláry 
Jánské“. Výstava naživo bude přístupná 
po  rozvolnění opatření až do  25. dub-
na. Muzeum se nachází v  romantické 
Zámečnické uličce, kam si lidé zvykli 

chodit nejen za  tvůrčí prací, ale také 
za odpočinkem či kulturou. Malá galerie 
nabízí každé dva měsíce nové výstavy 
renomovaných keramiků a výtvarníků, 
útulná zahrada v létě ožívá výtvarnými 
workshopy a loutkovým divadlem, v ke-
ramické dílně si podávají dveře návštěv-
níci kurzů, otevřených dílen a individu-
álních workshopů. 

Zdařilou rekonstrukci muzea můžete 
ocenit i  díky putovní výstavě Má vlast 
cestami proměn, kterou najdete u  be-
rounské Prašné brány. Hlasování probíhá 
na webu cestamipromen.cz/hlasovani.

Muzeum oslavilo výročí pohádkou

Beseda představí 
ženskou spiritualitu 

Foto archiv muzea

Foto Monika Tomíčková

Fo
to

 P
av

el
 O

vs
ík



www.idobnet.cz

14 — INZERCE

Od  3 let věku dítěte pracujeme s  meto-
dou profesora Hejného a  podporujeme 
předmatematické dovednosti. Rozví-
jíme a  podporujeme kritické myšlení, 
zájem o  četbu, slovní zásobu a  nechá-
váme prostor fantazii. Děti se učí pra-
covat v  týmu, dokončit úkol a  umět se 
rozhodnout v duchu metody Začít spolu. 
Důležitou linkou vzdělávání v Hlásku je 
metoda FIO.

Co o Hlásku říkají pedagogové?
Klára: „Vím, že se tady můžu dále rozví-
jet, mám se od koho učit, kde se inspiro-
vat. V  Hlásku je profesionální tým, jako 
učitelka se můžu stále zlepšovat a  mám 
příležitost se učit i  od  externistů, kteří 
jsou ‚kovaní‘ ve svém oboru.“
Stáňa: „Učím v Hlásku 8 let. Kdybych ne-
souzněla s  lidmi, nemohla bych tady být 
tak dlouho. Hlásek jde stále dopředu. Po-
řád je mi to tu blízké a sympatické. Nikdo 
mě nesvazuje. Můžu učit tak, jak je mi to 
přirozené a jak si myslím, že to dělám nej-
lépe.“

O Hlásku je známo, že každý učitel se 
specializuje na určitou metodu.  
Co nám řekli učitelé? 
Klára: „Věnuji se metodě Začít spolu. 
A hodnocení metodou Learning stories. 
Metoda Začít spolu je zaměřena na pro-
žitkové učení. Snažíme se vytvářet dě-
tem podnětné prostředí tak, aby se stří-
daly činnosti, prožitky, obměňujeme 
prostředí. Zapojujeme u  dětí všechny 
smysly.“
Martina: „Věnuji se s dětmi Čtení hrou. 
Děti se už od útlého věku učí porozumět 
textu. Sama mám knihy velmi ráda a tuto 
lásku chci předávat. Nejraději nechám 
děti, aby si knížku vybraly. Čteme každý 
den. Není to pouhé čtení. Zjišťujeme časo-
vou posloupnost, využíváme loutky, ob-
rázky, zvuky, písníčky a další. Povídáme 
si, jak asi příběh skončí, vymýšlíme jiné 
konce. Často čtení propojujeme s  logo-
pedií. Největší radost mám, když se děti 

ptají, kdy budeme zase číst, a nosí vlastní 
knížky.“
Míša: „Jsem logopedický asistent. Pomá-
hám dětem v rozvoji řeči, sluchového vní-
mání, slovní zásoby.“

Proč je důležité, aby budoucí prvňáci 
chodili do předškolní třídy?
Stáňa: „U  nás je taková tradice, že paní 
učitelka, která má děti v předškolní třídě, 
s nimi odchází i do první třídy. Z páté tří-
dy pak přichází učitel do předškolní třídy. 
Můžeme si to dovolit vzhledem k potřeb-
nému vzdělání našich učitelů a  týmové 
práci všech kolegů. Tím, že tým MŠ na rok 
vždy posílí někdo ze školy, se nám daří 
neztratit kontakt mezi kolegy. Sdílíme tak 
to, jak nám výuka funguje, dobrou praxi 
a vzájemně se inspirujeme.

Na  tomto systému je skvělé, že před-
školáky učitel zná, což mu ušetří spoustu 
času v první třídě, může se tak soustředit 
na  podporu sociálních dovedností a  vý-
uka jde jako po másle.“

Jak zvládáte online výuku?
Paní učitelky z mateřské školy od 1. března 
každý den komunikují s dětmi přes aplika-
ci Teams. Děti se učí všechny potřebné do-
vednosti, které se jim budou hodit (hlavně  

předškolákům) v  první třídě. Společně 
tvoří, zpívají, cvičí, učí se básničky, počí-
tají a  povídají si. Nezapomínáme ale ani 
na  klasickou výuku, jako je předškolní 
matematika, čtenářské dílny, logohrátky 
nebo metoda FIO, která dětem pomáhá 
soustředit se a systematicky pracovat.

Rodičům jsme ulevili snížením škol-
ného o 80 %. Věříme, že náš vstřícný pří-
stup všem pomůže tuto náročnou dobu 
zvládnout a společně se setkáme, jakmi-
le to bude možné.

Těšíme se na společné setkávání. Infor-
mace o  zápisu najdete na  našich webo-
vých stránkách www.skolyhlasek.cz, kdy 
se od 19. dubna můžeme těšit i na novou 
podobu stránek, kde se o nás dozvíte více.
 Tým Hlásku

Naše poslání: Žijeme to, co 
učíme, učíme to, co žijeme
Nejsme školou, která je úzce zaměřena na jednu 
metodu, výuku a péči máme nastaveny tak, aby 
dětem dopřály různorodost a možnost již odmalička 
zažít pestrost, vždy však s jasnou strukturou 
a důvodem proč.

Mateřská škola Hlásek
Rovinská 96, Hlásná Třebaň

 777 568 562

www.skolyhlasek.cz
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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 (sick days), 

MĚSTO ČERNOŠICE

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na pracovní pozici: 

Úplné znění včetně 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 nebo

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

Datum pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 30. 4. 2021.
Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením Výběrové řízení – referent odboru územního plánování.
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Nabízíme volná pracovní místa:

OBSLUHA ČISTÍRNY ODPADNÍCH  
VOD V DOBŘICHOVICÍCH 
Náplň práce: obsluha strojů a technologického zařízení  
v provozu čistírny odpadních vod, vedení záznamů  
a dokumentace k zajišťovaným činnostem

Požadujeme: odpovědnost, pečlivost, samostatnost, 
dobrý zdravotní stav

Nabízíme: práci na HPP, příspěvek na stravování, zázemí stabilní  
společnosti, nástup možný ihned nebo dle dohody

Práce je vhodná i pro zdatné důchodce.

V případě zájmu zašlete prosím svůj životopis na  
e-mail petranova@aquaconsult.cz | tel : 735 777 574

MONTÉR – TECHNIK PROVOZU 
Náplň práce: práce spojené s provozováním, opravami a výstavbou 
vodohospodářské infrastruktury, pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.

Požadujeme: bezúhonnost, spolehlivost, pracovitost, odborné vyučení, 
přednostně v oboru zámečník, instalatér, topenář apod., řidičský průkaz min. B

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, práce na HPP, příspěvek na stravování

Nástup možný ihned nebo po dohodě.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na
e-mail kejha@aquaconsult.cz | tel.: 602 311 274

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

LETY 2021
NA SOKOLCE
1. 7. – 2. 7.
TENIS A MÍČOVKY

7. 7. – 9. 7.
TENIS A KOLO

12. 7. – 16. 7.
TENIS A IN-LINE
NOVINKA

19. 7. – 23. 7.
TENIS A HASIČI
A ZDRAVOVĚDA
NOVINKA

26. 7. – 30. 7.
TENIS A GOLF

9. 8. – 13. 8.
TENIS A SKAUTING
A ORIENTAČNÍ BĚH
NOVINKA

16. 8. – 20. 8.
TENIS 
A HOROLEZECTVÍ
NOVINKA

23. 8. – 27. 8.
TENIS A KOLO

30. 8. – 31. 8.
TENIS KLASIK

POŘÁDÁ PŘÍMĚSTSKÉ
SPORTOVNÍ KURZY

v LETECH u DOBŘICHOVIC
Kurzy nejsou zaměřené pouze na tenis, 

ale i na další sporty jako cyklistika, 
atletika, golf, in-line, horolezectví.

Letos jsme nově ke sportu přidali také 
„ne“sportovní aktivity – tábornické, 

hasičské dovednosti, základy 
zdravovědy a další.

Kurzy jsou určeny pro všechny děti
ve věku 4-15 let a probíhají denně 

od 8:30 do 16:00 hodin.
Oběd, dopolední i odpolední svačina 
a pitný režim po celý den je zajištěn.

Na Vaší účast se těší trenéři
Pavel, Petr, David a Katka!

Podrobné informace na
www.tenis-skola.cz

 +420 777 579 146
vaclavek@tenis-skola.cz
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www.jedenstrom.cz
facebook

jedenstrom

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY

Tématizovaná letní školka

Jeden strom, Dolní Černošice

termíny: 12.-23.7. pro děti od 4 do 8 let

Příměstské táboryLMŠ Nadvorečku, Lety u Dobřichovictermíny: 12.-23.7. Divokrajné putování (4-8 let) a Angličtina hrou (6-12 let)

Dobřichovictermíny: 12.-23.7. Divokrajné putování (4-8 let) 

Přihlášky a bližší info na
https://jedenstrom.webooker.euhttps://jedenstrom.webooker.eu

ŠKOLY JEDNOHO STROMU
Rosteme a učíme se spolu
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facebook
jedenstrom www.jedenstrom.cz

7.4. od 15:00 do 17:00

ZŠ Na dvorečku / Komunitní škola Jeden strom

Karlštejnská 253, Černošice

5.5., 14:00-16:00
LMŠ Na dvorečku

Kejnská, Lety

Průběžný zápis

školka MŠ Jeden strom a školička Rarášci

Dolní Černošice

tel. 774 989 498, Renáta Vonzová

ŠKOLY JEDNOHO STROMU
Rosteme a učíme se spolu

ZÁPISY 2021/22
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Vaříte a pečete bezlepkově?
Přirozeně bezlepkové směsi a mouky Free Doves Farm 
z Velké Británie. Skládají se z rýže, kukuřice, brambor, 
tapioky a pohanky. Neobsahují sóju, lupinu a ani žádné 
jiné alergeny, a proto jsou vhodné nejen pro celiaky,  
ale i přísné alergiky.

Beránek
(od Vladěny Halatové)

Přísady:
• 2 hrnky bezlepkové samokypřicí 

směsi Free Doves Farm (300 g) 
modrá holubička

• 1 hrnek cukru krystal (220 g), 
může být i jiné sladidlo

• 3 vejce (zvlášť žloutky a bílky)

• 200 g 12% smetany 
(rostlinné smetany)

• 1 sáček vanilkového cukru

• špetka soli

• olej na vymazání keramické  
formy na beránka

• rýžová hladká mouka na vysypání 
keramické formy na beránka

Postup:
Z bílků vyšleháme se špetkou soli tuhý 
sníh. Ve druhé míse našleháme žloutky 
s cukry, smetanou a moukou. Do vaječné 
směsi opatrně přimícháme bílkový sníh. 
Formu na  beránka vymažeme olejem 
a  vysypeme hladkou rýžovou moukou. 
Nalijeme do ní směs a přiklopíme druhou 
stranou beránka. Vložíme do  studené  

trouby, kterou nastavíme na 180 °C, a pe-
čeme přibližně 60 minut. Po  vytažení 
z trouby necháme ještě 20 minut ve for-
mě chladnout. Poté namočíme utěrku 
studenou vodou a položíme ji na formu. 
Po dalších asi 20 minutách sundáme po-
klop a  beránka vyklopíme. Můžeme ho 
pocukrovat, potřít čokoládou nebo jinak 
ozdobit. Jana Marková (Hromádková)

BIOLEPEK, s. r. o.
Tel.: +420 727 980 555
E-mail: janahromadkova@biolepek.cz

RECEPTY na www.dovesfarm.cz 
a FB Freee – Doves Farm

Zakoupit můžete v prodejnách: Albert, Billa, 
Tesco, Globus, Kaufland, Rohlík.cz, Košík.cz, 
Lékárna.cz, Grizly.cz

Samokypřící směs bíláSměs bílá
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Městys Peruc leží nedaleko Loun, což je 
od  nás necelých sedmdesát kilometrů 
směrem na  sever. Známý je především 
díky dávné legendě. Psali o ní ve  svých 
kronikách Kosmas i  Václav Hájek z  Li-
bočan. Tehdy kolem roku 1002 se ov-
šem vesnice jmenovala Opučná a  podle 
Kosmy tudy jel kníže Oldřich z lovu, když 
zahlédl Boženu u  studánky, „ana perúc 
prádlo“. A  proto dnešní název Peruc. 
Anebo to bylo jinak? Kdo dneska ví…

Studánka a dub
V  Peruci je hned několik zajímavých 
míst. Během procházky městysem uvi-
díte kostel, zámek, studánku i památný 
Oldřichův dub. Trasa není náročná, má 
necelý kilometr a vede jen mírně do kop-
ce. Je součástí naučné stezky Perucko.

Začneme podle legendy u  památného 
dubu, který patří k  jednomu z  nejstar-
ších v Čechách. Podle odborníků je starý 
přes osm set let, ačkoliv pověst praví, že 
by mu mělo být více než tisíc roků. Měří 
31 metrů a obvod kmene u paty stromu 
má 970 centimetrů.

Právě zde tehdy spatřil kníže Oldřich 
venkovskou dívku Boženu (možná to 
bylo trochu dál u studánky…), a přestože 
byl ženatý a ona snad vdaná, odvezl si ji 
do svého sídla, aby s ním vládla českému 
království. Božena poté porodila jediné-
ho Oldřichova syna Břetislava. A na mís-
tě jejich setkání byla založena ves a zasa-
zeny dva duby. Boženin dub tu již není, 
ale ten Oldřichův stojí dodnes.

Boženu připomíná studánka pod zám-
kem, k  níž dojdete během pěti minut. 
Právě z ní vytéká potůček a vede i kolem 
Oldřichova dubu. Pseudogotická stu-
dánka je zastřešená, voda vypadá čistě. 
Ale podle zdejší tabule není pitná. Může-
te si tady odpočinout a představovat si, 
jak romantické muselo být setkání nej-
slavnějšího českého mileneckého páru 
v historii.

Zámek a kostel
A historie vás bude provázet dál, i když 
novější. Kostel sv. Petra a  Pavla na  ná-
městí pochází z první čtvrtiny 18. stole-
tí. Na jeho místě byl farní svatostánek už 
ve století čtrnáctém.

Za  návštěvu pak rozhodně stojí také 
rokokový zámek v Peruci. Po mnoha le-

tech je od loňského července znovu pří-
stupný veřejnosti. A  pokud nezatoužíte 
po  jeho prohlídce, můžete zajít alespoň 
do pamětní síně Emila Filly. Stát tomuto 
kubistickému malíři propůjčil část zám-
ku v roce 1947. Filla tu měl byt i ateliér, 
kde pět let tvořil svá díla. S  láskou prý 
maloval České středohoří. Nadace Emi-
la Filly připravuje společně s peruckým 
zámkem velkou galerii.

Na  místě zámku stával už ve  12. sto-
letí středověký hrad a  později gotická 
tvrz, která během staletí patřila mno-
ha majitelům. V 16. století byla za vlády 
Lobkowiczů přestavěna na  renesanční 
zámek, o století později za Ledeburů pak 
do podoby raně barokní. Dnešní rokoko-
vý vzhled je z let 1763 až 1765. Po válce 
byl zámek znárodněn, od 60. let postup-
ně chátral a stala se z něj ruina. Teprve 
v roce 2015 ho nový majitel nechal kom-
pletně opravit a zachránil jeho historic-
kou hodnotu. Lucie Hochmalová

Víte, kde Oldřich  
potkal Boženu?
Jaro je konečně tady! Brzy snad budeme moci 
jezdit i mimo okres, a tak jsme pro vás připravili 
výlet za legendou do obce Peruc. Tady prý kdysi 
dávno potkal kníže Oldřich venkovskou dívku 
Boženu a díky této šťastné náhodě nevymřel rod 
Přemyslovců po meči už na začátku 11. století.

Praktické informace
• Procházka Perucí je krátká, měří 

necelý kilometr a uvidíte tu mnoho 
zajímavých míst: dub, studánku, 
zámek i kostel.

• Zámek v Peruci bude otevřen, 
jakmile to půjde. Vstupenky 
na prohlídky se dají pořídit  
online nebo na místě.

• Všechny informace najdete 
na www.chateauperuc.cz.

Foto Lucie Hochmalová
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Co u vás zákazníci najdou?
Služby poskytujeme v moderních a pra-
videlně rozšiřovaných provozovnách. 
Naše aktivity se zaměřují na  prodej, 
servis, sortiment originálních náhrad-
ních dílů, klempířské a lakýrnické prá-
ce, širokou nabídku finančních produk-
tů a pojištění. 

Pro každou námi nabízenou automo-
bilku máme k  dispozici separátní tým 
odborníků, kteří jsou plně vyškoleni 
pro svoji značku jak v  prodejním, tak 
v servisním týmu.

Srba Servis si váží každého zákazní-
ka, a  to soukromého, kupujícího jedno 
vozidlo, či velkých fleetových firem. 
Pro každého se vždy snažíme doporučit 
ten nejvhodnější produkt, ať už se jedná 
o vozidlo, financování nebo výhody ope-
rativního leasingu.

Všechny naše aktuální nabídky vždy 
pravidelně uvádíme na  našich interne-
tových stránkách http://www.srba.cz/ 
a  bude naším potěšením, pokud i  vy se 
stanete jejich pravidelnými návštěvníky.

Jak se firmě daří  
v současné době?
Každá doba má své úskalí, přináší různé 
překážky, ale také nové začátky. Bohužel 
aktuální situace poznamenává všechny. 

V Srba Servisu jsme v první řadě zaved-
li širokou škálu opatření, abychom maxi-
málně ochránili naše zaměstnance i naše 
zákazníky. Rozhodli jsme se, že dobu, kdy 
do našich prodejen nemohou vstoupit zá-
kazníci, využijeme ke  zvelebení našich 
prodejen, k zavedení nových technologií. 
Věříme, že to naši zákazníci ocení, a již se 
těšíme, až je u nás přivítáme.

Jste online?
Ano, naše prodeje jsou nyní zcela zá-
vislé jen na  online komunikaci se zá-
kazníky. Abychom co nejvíce přiblížili 
naše vozy našim klientům, rozhodli 
jsme se natočit videa, která ve  2 až 3 
minutách představí jednotlivé modely 
s  důrazem na  hlavní výhody daného 
vozu. Zákazník tak má jasnou vizuální 
představu.

Abychom ještě byli více online – zákaz-
níci mohou koupit naše nové nebo ojeté 
vozy na  https://eshop.srba.cz/ a  v  mo-
mentě objednávky vozu si mohou hned 
vybrat z  naší široké nabídky příslušen-
ství. Po  vyřízení platby dovezeme vůz 
zdarma po  celé ČR na  adresu, kterou si 
kupující určí.

Může rodinná firma uspět 
v drsné konkurenci?
Ano, může. Právě díky tomu, že se jako 
rodinná firma můžeme spolehnout 
na  členy naší rodiny, ale také na  kole-
gy zaměstnance, které pečlivě vybírá-
me a  staráme se o  ně. Není výjimkou, 
že s námi naši zaměstnanci spojili svůj 
profesní život a jsou u nás více než 20 let, 
dokonce i 28 let. Budeme rádi, když řady 
kolegů rozšíříme o  nové tváře právě 
z našeho regionu. Naše aktuální nabíd-
ka poptávaných pozic je vždy na https://
www.srba.cz/kontakt/kariera/.

SRBA SERVIS s. r. o.
Příjezdní	188
252 02	Jíloviště
Lhotecká	2099/2c
143 00	Praha	4	–	Modřany
Tel.:	255 717 000	| www.srba.cz

Srba Servis slaví  
30 let na trhu
Přesně na apríla letošního roku to je již 
neuvěřitelných 30 let, co se začala psát historie 
rodinné firmy Srba Servis. Postupem času se rozrostla 
z malé nezávislé autodílny na autorizovaného dealera 
značek Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Chevrolet, 
Jeep, Opel, Saab a Volvo.
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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.

Péče o  pacienty s  Alzheimerovou 
chorobou či jiným typem demen-
ce je náročná a v pokročilém stadiu 
nemoci se rodina obvykle neobejde 
bez kvalifikované pomoci. U  každé-
ho je projev i  průběh jiný, a  tak je 
na  zvážení pečujících, jak dlouho je 
nemocný člověk schopen být doma 
sám a  kdy vyžaduje neustálou pří-
tomnost druhé osoby. Nebojte se po-
žádat o pomoc v případě, že vám do-
cházejí síly. Jakmile stav nemocného 
vyžaduje nepřetržitou 24hodinovou 
péči, je na zvážení, zda jsou příbuz-
ní schopni zajistit ji sami, nebo se 
obrátí na  specializované zařízení. 

Péče o člověka s demencí je psychic-
ky i  fyzicky velice náročná a  v  žád-
ném případě není selháním, pokud 
se pečující rozhodnou pro využití po-
bytové služby domova se zvláštním 
režimem.

V jaké fázi onemocnění 
demencí či Alzheimerovou 
chorobou nastane čas 
přemýšlet o umístění blízkého 
do specializovaného zařízení?

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

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

ORDINAČNÍ DOBA
PO: 9:00 - 16:00, 16:00 - 19:00

ÚT: 9:00 - 16:00
ST: 9:00 - 12:00, 15:00 - 19:00

ČT: 9:00 - 16:00
PÁ: 9:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

SO: po předchozí dohodě
NE: zavřeno

MVDr. G. Tomanová / MVDr. P. Daňková

 Červánková 2280, Černošice www.vetjitrni.cz

 info@vetjitrni.cz
 771 150 260
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Jde vůbec děti zvyklé trávit čas v přírodě na-
jednou připoutat k obrazovkám? Děti z ma-
teřské školy před počítačem, a ještě k tomu 
ty z lesní mateřské školy, kde se vzdělávání 
svou podstatou opírá o smyslové prožitky, 
situační učení a  volnou hru? Lze udržet 
koncepci vzdělávání v lesních mateřských 
školách a lesních klubech při učení na dál-
ku? Jsme si vědomi, že přes obrazovku počí-
tače nebo telefonu můžeme předat jen část 
zkušeností z procesu učení. Ale jde to! Sa-
mozřejmě však v omezené míře, při rozvoji 
vlastní kreativity a  za  spolupráce s  rodiči 
nebo celou komunitou školky. 

Nic ale nenahradí každodenní šum pří-
rody a i my pedagogové z lesních školek 
se na svoje děti „naživo“ velmi těšíme.

Předškolní vzdělávání je povinné, 
a tak je i povinností školky zajistit ales-
poň předškolákům vzdělávání na dálku. 
Je už tak trochu na školce samotné, jakou 
formu zvolí, opírat by se přitom měla 
o doporučení Ministerstva školství. Nic-
méně kreativitě se meze nekladou! 

Je třeba především naslouchat. Potře-
bám dětí, pedagogů, rodičů. Na prvním 
místě je komunikace, která může pomo-
ci nastavit vzdělávání na dálku efektiv-
ním způsobem pro všechny zúčastněné. 

A také je třeba si uvědomit, o co nám jde! 
V  Základní škole a  Lesní mateřské 

škole Na  dvorečku jsme v  rámci výuky 
na dálku šli cestou podpory rodičů, kteří 
zůstali s dětmi doma. Cílem není rodiče 
nebo děti zahltit aktivitami, ale podat 
jim pomocnou ruku, aby vzdělávání 
doma hladce zvládli. 

A co například se nám osvědčilo? Ne-
zrušili jsme dětem obědy, ale zajišťuje-
me jejich výdej do  přinesených nádob. 
Také dopřáváme rodičům chvilku kli-
du na oběd tím, že dětem třikrát týdně 
po  obědě pravidelně čteme, čtení dopl-
ňujeme dramatizací a pro zájemce i za-
slanými tipy na tvoření s pohádkou. To 
jsou cesty, které nám umožňují zůstat 
v kontaktu s dětmi a rodinami a udržet 
tak komunitu školky pospolu. 

Dvakrát týdně se potkáváme s  před-
školáky a formou her komplexně rozví-
jíme oblasti školní zralosti. Setkání ne-
přesáhnou 40 minut. 

Určitě vás napadne, kam se poděl kon-
takt s přírodou, který je pro nás přiroze-
ný? Samozřejmě na  něj nezapomínáme. 
Je u  nás vždy na  prvním místě. Výzvou 
při nemožnosti procházek mimo kata-
str obce jsou víkendová putování s úko-
ly v místě bydliště dítěte. Při 15 obcích, 
v nichž děti z naší školky žijí, je to bojov-
ka, my se jí ale nebojíme. Objevovat mís-
ta známá i neznámá, zahrát si v nich tře-
ba lesní golf nebo zkusit vyrobit lodičku 
a pustit ji po potoce... To jsou úkoly, které 
rodiče vítají, stejně jako my pak jejich fo-
tografie ve sdíleném albu. 

Heslem dneška je adaptabilita. Patří 
mezi hlavní cíle vzdělávání pro budouc-
nost! A my k ní v lesních mateřských ško-
lách a klubech směřujeme.

Mgr. Alena Laláková, ředitelka JS, ZŠ 

Jak provázíme děti z lesních  
školek v době pandemie?

Vážení rodiče,
podali jste předběžnou přihlášku pro 
vaše dítě k docházce do LMŠ Na dvo-
rečku 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 To-
manová, Ingrid Behenská) si budeme společ-
ně hrát, tvořit, poznávat se a putovat v blízkém 
okolí školky i na její malé farmě.

Setkávání je určeno nejen budoucím přihláše-
ným zájemcům o docházku do naší LMŠ, ale 
i dalším rodičům a dětem z okolí školky. Dolní 
hranice věku dětí, pro něž budou aktivity 
připravovány, jsou 2 roky (mladší sourozence 
ale určitě uvítáme také).

Proč to děláme?
Chceme dětem i rodičům umožnit zvykat si 
na prostředí LMŠ, seznámit je s fungováním 
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.

Jaká je cena?
Cena 1 990 Kč (zahrnuje výtvarný materiál, 
práci pedagogů) / 3 měsíce. Hradí se jednorá-
zový poplatek na všechna setkání. Přijít může-
te, kolikrát chcete. První setkání je na zkoušku.

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

Jesličky SEMÍNKA při LMŠ Na dvorečku

I lesní školky mají od začátku března zavřená 
vrátka. Jurty nebo podobná zázemí, kde děti tráví 
svůj odpočinek, zejí prázdnotou a ovečky nebo 
další zvířátka, která jsou v lesních školkách často 
samozřejmostí, očekávají mrkvičku od „svých dětí“.

Jeden strom pro Bulovku
Ve  dnech 17.–22. března uspořádala 
organizace Jeden strom, z. ú., akci 
Balíček pro zdravotníka. Rozhodli 
jsme se tak symbolicky poděkovat 
zdravotníkům z  FN Bulovka za  je-
jich práci. Moc si vážíme vaší pod-
pory a děkujeme touto cestou všem, 
kteří jste se do akce zapojili. Dopisy 
od dětí i od vás, které jste k balíčkům 
přidali, unavené zdravotníky potěši-
ly a někdy i dojetím rozplakaly.
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Josef Leopold Zvonař, skladatel, hudební 
historik, teoretik a  pedagog, se narodil 
22. ledna 1824 v obci Kublov na Beroun-
sku v  rodině zedníka. Mimochodem, 
Smetana přišel na svět jen o 40 dnů poz-
ději. Jejich osudy se několikrát protkly. 
Už jako malý kluk se Zvonař začal učit 
hrát na housle, později na flétnu, klari-
net, lesní roh a klavír. V rodině, byť chu-
dé, měli k hudbě blízko. Jeho slepý strýc 
Josef Frýbert vyučoval hudbu v  praž-
ském ústavu pro nevidomé a  svému 
synovci skládal drobné kompozice pro 
flétnu. 

Místo krejčího hudebníkem
Ve  13 letech napsal Zvonař svoji první 
skladbu. Měl se stát krejčím, po  ukon-
čení povinné školní docházky dokonce 
nastoupil jako učeň v  krejčovské dílně. 
Na  radu velízského faráře ale nako-
nec odešel do  Prahy a  nechal se zapsat 
na  jednoroční učitelský kurz. Po  jeho 
absolvování získal ještě větší zájem 
o  hudební vzdělání, proto se přihlásil 
na  pražskou varhanickou školu. Zkouš-

ky sice nesložil, ale tehdejší ředitel Karel 
František Pitsch si ho pro jeho houžev-
natost a píli natolik oblíbil, že ho přijal 
prozatímně. Nakonec na  škole působil 
jako asistent 16 let. 

Díky Pitschovi, který byl slavným var-
haníkem a pedagogem, poznával Zvonař 
díla velkých mistrů a učil se kontrapunk-
tu a kompozici. I když jeho první veřejně 
provedená skladba, kterou zkomponoval 
ve  svých třiadvaceti letech v  němčině, 
příliš úspěšná nebyla, houževnatý Zvo-
nař se nevzdával. Dál tvořil, pod vlivem 
obrozeneckého hnutí již výhradně česky. 

V roce 1860 přijal místo ředitele praž-
ského hudebního ústavu Žofínská aka-
demie, kde vystřídal Františka Škroupa. 
Mimo jiné tam zavedl i několik novinek, 
například dívčí sborový zpěv vedle tra-
dičního mužského, otevřel kurzy pro 
učitelky klavíru a zpěvu. Na svou dobu 
byly velmi pokrokové. O rok později stál 
u  zrodu pražského pěveckého spolku 
Hlahol. Ten poprvé vystoupil před 140 
lety na pohřbu básníka Václava Hanky. 

Mezi jeho prvními sbormistry byl i Be-
dřich Smetana. Roku 1861 Zvonař rov-
něž vytvořil, jak sám tvrdil, své největší 
dílo, které považoval za  první českou 
národní operu. Téma si vybral z Králo-
védvorského rukopisu, libreto zpraco-
val Vojtěch Alois Šmilovský. Úspěch ani 
sláva se ovšem nedostavily. Opera Záboj 
zůstala jen v notách, nikdy nebyla jevišt-
ně provedena. 

Po  odchodu z  Žofínské akademie zís-
kal Zvonař místo ředitele kůru v koste-
le u  nejsvětější Trojice ve  Spálené ulici 
v  Praze, později se stal ještě učitelem 
zpěvu na vyšší dívčí škole. Ve společen-
ském a v kulturním dění byl Zvonař vel-
mi aktivní. Spolu s Bedřichem Smetanou 
a Františkem Pivodou založil Uměleckou 
besedu, jeho jméno figurovalo i u vzniku 
tělocvičné jednoty Sokol, byl rovněž čle-
nem komise pro Národní divadlo, která 
měla řídit operní a  dramatickou školu. 
Jako spolupracovníka ho uváděl i  nově 
založený politický deník Národní listy.

Přestože je Zvonař autorem stovek 
skladeb, dvojzpěvů, dnes jsou již větši-
nou málo známé. Jedinou výjimkou je 
píseň Vlastenecké hory známá jako Če-
chy krásné, Čechy mé. Právě její variace 
zazněla i v úvodu filmu nominovaného 
na Oscara Vesničko má středisková. Mi-
lovníci Cimrmana zase znají její nápěv 
ze hry Záskok. Zvonař zemřel na tuber-
kulózu 23. listopadu 1865 v  nedožitých 
41 letech. Pochován je ve  svém rodišti, 
na  hřbitově na  vrchu Velíz u  Kublova. 
V Kublově najdete i jeho pamětní síň, li-
tinový pomník z roku 1871, dochovala se 
též rodná roubenka s pamětní deskou.

Tip na výlet 
Až opadnou omezení pohybu, můžete se 
o  víkendu dostat do  Kublova z  Řevnic 
přímým autobusovým spojem linky 637 
(pouze po  dobu trvání objízdné trasy, 
cca do prosince 2021) s odjezdem v 9:16 
z řevnického nádraží, příjezd do Kublo-
va v 10:30  Pavla Nováčková

Zatímco Smetanovo dílo zná každý, skladby jeho 
vrstevníka Josefa Leopolda Zvonaře, který pocházel 
z nedalekého Kublova, jsou takřka zapomenuty. 
S výjimkou snad jediné: písně Čechy krásné, Čechy mé.
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Vzpomínka na opomíjeného 
vrstevníka Bedřicha Smetany

Foto archiv
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž pro tři osoby o poukaz na praní, žehlení nebo mandlování za 200 Kč

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 20. dubna 2021. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Každý z výherců obdrží poukaz na praní, žehlení nebo mandlování za 200 Kč od prádelny Zelený ostrov, 
Dobřichovice.
Vylosovaným luštitelem křížovky z březnového vydání je Martin Rezek, Lety.
Výherce obdrží poukaz na kávu a zákusek pro dvě osoby v kavárně Nadi Pohlreichové, Malá pekárna, Karlická 662, Lety.

Správné doplnění tajenky z minulého čísla je: Zveme vás na francouzský větrník.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 4/2021, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

+420 601 571 790 www.zelenyostrov.eu

Prádelna
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Obec Lety

vyhlašuje konkurs na obsazení
vedoucího pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY 
NOVĚ VZNIKAJÍCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

A JIŽ FUNGUJÍCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LETY

Nástup od 1. ledna 2022.
Částečný úvazek od září 2021.

Zcela nová prvostupňová ZŠ v těsné blízkosti Prahy bude 
dostavěna na podzim 2021. První žáky přivítáme v září 2022.

Hledáme aktivního, komunikativního člověka 
s manažerskými schopnostmi, respektujícím přístupem 

a dobrým přehledem v oblasti současných trendů ve výuce, 
který bude pro svůj tým motivujícím lídrem a oporou. 

Člověka, který má odvahu budovat zcela nový tým 
pedagogů ZŠ a spolupracovat se stávajícím týmem MŠ.

Příjem přihlášek do 10. května 2021. 

Více informací na www.obec-lety.cz
nebo na tel. 603 293 139

FEMAT Radotín s.r.o., Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha
Tel.: 603 588 675, www.femat.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Právě nyní je ideální čas na čištění klimatizace

Abyste se ve svém voze cítili opravdu bezpečně, nechte si u nás jeho interiér včetně klimatizace vydezinfikovat. 
Aktivní dezinfekcí pomocí ozonu je interiér vozu zbaven zápachu a případných virů, včetně koronaviru 
způsobující onemocnění COVID-19. Interiér vozu bude vyčištěn za 30 minut. Pro lepší účinek čištění je 
doporučena i výměna kabinového filtru vzduchu, který Vám před provedením dezinfekce zkontrolujeme.
 
Právě nyní je ideální čas na čištění klimatizace a její přípravu na letní sezónu. Objednejte se v předstihu na Vámi 
zvolený termín na www.femat.cz.

  DEZINFEKCE 
 KLIMATIZACE 

    OZONEM

490 Kč

SVÁŘEČ

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC 
FRÉZOVACÍHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA

Nástup ihned, nebo po domluvě.

SWAH s.r.o.
ČESKÁ SPOLEČNOST S VÍCE NEŽ 30LETOU TRADICÍ 

HLEDÁME

Další informace: www.swah.cz/kariera

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
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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!

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 30. 4. 2021


