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HLEDÁME POSILU DO TÝMU

naší báječné základní školy v Řevnicích, Praha – západ.

PANÍ UČITELKU
NEBO PANA UČITELE
budoucí 4. třídy s nástupem od srpna 2021.

P ŘI JM E :

PANÍ NA MYTÍ NÁDOBÍ
1500 Kč/den

ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
1100 – 1400 Kč/den

+ vaše zasloužené spropitné a osobní ohodnocení

777 277 170
www.ho sti nec u r ys u.c z

SWAH s.r.o.
ČESKÁ SPOLEČNOST SE SÍDLEM V LETECH U DOBŘICHOVIC

HLEDÁME

Proč jít pracovat k nám, co nabízíme?
• Práce v přátelském týmu: vzájemná podpora, podpora školního
poradenského pracoviště a vedení školy.
• Prostor pro vlastní iniciativu a nápady.
• Možnost služebního bytu. Platové ohodnocení dle platných tabulek.
• Osobní ohodnocení a odměny dle odvedené práce.
• Další zajímavé výhody….

Co požadujeme?

• Odpovídající vzdělání, zájem o práci s dětmi, empatii, komunikativnost,
schopnost spolupráce, kreativitu, pozitivní naladění.
• Odpovědnost, spolehlivost.
• Otevřenou mysl a schopnost sebereflexe.
V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete svůj životopis na e-mail:
kancelar@zsrevnice.cz nebo volejte na telefon 775 882 535.

Hledáme novou
kolegyni/kolegu

do obsluhy naší nové cukrárny v Letech.
s úsměvem a nadšením
flexibilitou a velkým srdcem
částečná zkušenost vítaná, ostatní rádi doučíme
Nástup 1. 8. 2021
Životopis prosím zašlete na e-mail.

SVÁŘEČ

Village Bakery s.r.o., K Nouzovu 1, P4 Komořany, 143 00
724 128 605
mala_pekarna
malapekarna@malapekarna.cz malapekarna.cz

SOUSTRUŽNÍK
ELEKTROINŽENÝR
PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE
PROGRAMOVÁNÍ
A OBSLUHA CNC FRÉZOVACÍHO
OBRÁBĚCÍHO CENTRA
Nástup ihned, nebo po domluvě.

605 239 585
Další informace:

www.swah.cz/kariera
www.idobnet.cz

AQUACONSULT, spol. s r. o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, tel.: 251 642 213

NABÍZÍME VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO:

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
V případě zájmu zašlete svůj životopis na
PO DOHODĚ.
e-mail kejha@aquaconsult.cz | tel.: 602 311 274
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Během maratonu naočkovali přes 5,5 tisíce lidí
Očkovací centrum BIOS v Dobřichovicích
se spolu s dalšími třemi centry ve Středočeském kraji zapojilo do tzv. očkovacího
maratonu. Začal v pátek 11. června v osm
hodin ráno a skončil následující den kolem šesté večer. Naočkováno bylo 5 535
zájemců, i bez předchozí registrace.
Právě velkokapacitní centrum v Dobřichovicích nakonec zaznamenalo nejvyšší počet naočkovaných proti covidu-19, celkem 2 007. V Berouně jich bylo
1 124. Nymburk a tamní Městec Králové
ohlásily 1 400 a 1 004 lidí.
Organizátoři už před akcí avizovali,
že chtějí být zapsáni do knihy rekordů
jako „nejdelší nonstop očkování“. Přesto byla na prvním místě snaha pomoci
k návratu do normálního života. Zda se
zápis povedl, ještě není potvrzeno.

Foto Jiří Geissler

Školáci dokumentovali příběhy sousedů
Žáci poberounských základních škol se
i v letošním školním roce zapojili do projektu neziskové organizace Post Bellum
Příběhy našich sousedů. Scházeli se

s pamětníky, hovořili s nimi a půl roku
pracovali na finálním výstupu.
Projekt je určen žákům osmých a devátých tříd základních škol a tercií
a kvart víceletých gymnázií. Jejich úkolem je vyzpovídat pamětníka, natočit
vzpomínky, digitalizovat fotografie,
prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou
reportáž či dokument. Akce se zúčastnili nejen žáci z Černošic, mapující život tamního fotografa Ivana Látala, ale
také z Radotína či Dobřichovic, kde rozmlouvali s bývalým starostou Václavem
Kratochvílem. Řevničtí si vybrali bývalou pedagožku Miladu Horkou. Do projektu se zapojilo celkem 142 měst z celé
republiky. Prezentace najdete na webu
pribehynasichsousedu.cz.

Podél Berounky
budou jezdit nové
vlaky
Oživení na kolejích čekají příměstské linky pražské integrované dopravy. V roce 2024 by České dráhy
(ČD) měly nakoupit 22 nových vlaků,
které povezou cestující do Řevnic
a Kralup nad Vltavou.
Jde o první obnovu vozového parku od doby, kdy má Praha smlouvu
s ČD na provozování příměstských linek. Náklady zatím nejsou vyčísleny.
Na lince S7 z Prahy do Řevnic a obráceně jsou v plánu dva spřažené
vlaky. Zařadí se do provozu hlavně
v případě velmi vytížených spojů.

Dům pro učitele vyroste v Černošicích
Viladům, jejž pro učitele chystá radnice
v Černošicích, dostává konkrétnější obrysy. Architektonická a projekční kancelář Starý a Partner dokončila architektonickou studii stavby.
Poté bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
Příští rok by mělo být povolení vyřízeno. Stavba bude zahájena na místě bývalé služebny městské policie na rohu
Školní a Kladenské ulice. Má sloužit jako
ubytovací zařízení pro zájemce z řad zaměstnanců černošické základní školy,
případně mateřských škol.

V objektu se počítá s ubytováním
pro 13 učitelů, přičemž některé jednotky jsou navrženy pro samostatně žijící
(1+kk, jeden sdílený byt), některé větší,
např. 2+kk, umožní užívání i s partnery, případně dítětem. Nejmenší byt má
29 m², největší samostatný 60 m², jeden
sdílený byt pro čtyři osoby s vlastními
ložnicemi, sociálním zařízením, sdíleným obývacím prostorem a kuchyní má
celkem 134 m². „Cílem je podpořit školu
v zajištění kvalitních pedagogů v čím dál
tím složitější situaci na trhu práce a při
rostoucích cenách nemovitostí a nájmů

Foto Starý a Partner, s. r. o.

v Černošicích,“ uvedl černošický starosta Filip Kořínek. Podle něj město nemá
v současnosti pedagogům co nabídnout.
Přitom škola má 96 zaměstnanců a pět
městských školek a základní umělecká
škola další desítky.
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Pedagogové obdivovali botanický skvost
Čtyřiadvacet učitelů z Berounska se
na Den dětí zúčastnilo jedinečné exkurze do Českého krasu na návrší Zlatého
koně a do části místní naučné stezky.

Akce se konala v rámci Místního akčního plánu vzdělávání pod vedením autora publikace Regionální vlastivěda Emila Šnaidaufa.

Foto archiv

Putování navázalo na loňské výpravy
do okolí Berouna a představilo pedagogům další trasu navržených exkurzí pro
školáky. „Učitelé mohli na Zlatém koni
uvidět řadu druhů vzácných rostlin skalních stepí a teplomilných trávníků. Mnozí si tu vyfotili kvetoucí botanický skvost
včelník rakouský,“ komentoval exkurzi
průvodce Emil Šnaidauf. Doplnil, že tato
rostlina se mimo Český kras vyskytuje
v Česku už jen na jediném místě na jižní
Moravě.
Na samém vrcholu Zlatého koně mohli
učitelé kromě krásného výhledu do krajiny pozorovat i chráněného otakárka
fenyklového, v Houbově lomu sebrali
zkamenělinu pravěkého korálového útesu a dozvěděli se o objevu Koněpruských
jeskyní. Seznámili se rovněž s některými praktickými činnostmi, jež pak mohou využívat při práci s žáky v terénu.

Hlásná Třebaň buduje komunitní centrum
Nový víceúčelový dům, který má sloužit pro rozvoji komunitního života
v Hlásné Třebani, chce v rámci obecního úřadu a přilehlé požární zbrojnice vybudovat tamní radnice. Nyní
vyhlásila architektonickou soutěž.
Dům má obsahovat administrativní
zázemí úřadu včetně obecní knihovny, zbrojnici dobrovolného hasičského sboru, komerční prostory určené

k pronájmu, sdílený společenský sál
a zázemí. Součástí zadání je i úprava
venkovního veřejného prostranství.
Díky sdíleným prostorům by měl být
dům živý v průběhu celého dne. Důležitým aspektem je funkčnost a šetrnost provozu odpovídající možnostem
menší obce. „Má-li být tento záměr skutečně úspěšný, je velmi důležité, respektive nejdůležitější, aby projekty, které

Ke hřbitovu vede nové schodiště

Foto Petra Stehlíková
www.idobnet.cz

budou předloženy, byly nejen krásné,
ale především aby pomohly celý objekt
proměnit ve skutečně živoucí otevřené
centrum, přívětivé občanům, umožňující komunitní setkávání,“ říká starosta obce Tomáš Snopek. Obec soutěž
vyhlásila jako architektonickou, jednofázovou, otevřenou a projektovou.
Termín odevzdání návrhů je 24. 9.
2021.

Na řevnický hřbitov se pěší návštěvníci
nyní dostanou nejen panelovou cestou
podél ulice Čs. armády, ale také pohodlně po nových schodech. Přístup vede
po původní trase na Šiberný vrch, je
nově upraven a doplněn o 30 schodů.
Již dříve zde byly vykáceny náletové
dřeviny, opraven byl původní kříž na vrcholu kopce. „Cesta však nenabízela dostatečný komfort, především v dolní části
byla příliš prudká a neschůdná. Po vytvoření stavební čety v rámci Technických služeb se vedení města letos rozhodlo pěšinu
kompletně opravit tak, aby byla schůdná
i pro starší lidi,“ uvedla iniciátorka oprav,
místostarostka Alice Čermáková.
Pracovníci nejprve za pomoci bagru
provedli terénní úpravy, vybudovali betonové schody s mezipodestami. Okolí
bude ještě terénně upraveno a oseto trávou, přibude solární veřejné osvětlení
a lavička.

SOUTĚŽ
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Rockový festival to rozjede
v půlce srpna

Kulturní akce konečně žijí! A tak se v Lesním divadle
v Řevnicích bude konat 14. ročník hudebního
festivalu Rockový Slunovrat. Ale pozor!
Z původně avizovaného září se akce přesouvá
na prázdninový termín 13. a 14. srpna 2021.
Festival také hlásí první potvrzené interprety. Úspěšné vystoupení z loňska si
přijede zopakovat kapela Zooblasters. Šikovní muzikanti z pražské scény se dali
dohromady, aby vytvořili zábavný hudební projekt, spojující prvky taneční hudby
a world music, a dokonce už stihli vydat
debutové EP Welcome to the Human Zoo.
Premiéru na Rockovém Slunovratu
odehrají mezinárodní United Flavour,
kteří patří mezi stálice tuzemských
i evropských klubů a festivalů. Pro kapelu v čele s charismatickou zpěvačkou
Carmen jsou nejvýraznější prvky world
music, které míchají žánry jako hip hop,
latino či dancehall.

VYHRAJTE LÍSTKY
NA FESŤÁK!
Odpovězte správně na otázku:

Kdy vznikl hudební festival? a poutavě:
Na co se letos těšíte nejvíce a proč?
A možná právě vy se stanete majitelem dvou
VIP lupenů na festival. Máme jich celkem šest.
Odpovědi posílejte na soutez@dobnet.cz
do 25. července, do předmětu uveďte
SOUTĚŽ FESTIVAL. Napište, prosím,
také své celé jméno a telefonní číslo.
Soutěž poběží také na iDOBNET

Další zvučná jména zveřejní organizátoři v průběhu následujících týdnů.
Vstupenky je možné zakoupit v síti GoOut
nebo na webu rockovyslunovrat.cz za 590 Kč
(+ poplatky).
Již zakoupené vstupenky na loňský
dvoudenní festival platí.
Další informace o akci se dočtete
na webových stránkách a facebookovém
profilu festivalu.

KOMPLETNÍ SERVIS

OKEN A DVEŘÍ
(PVC, ALU, EURO)

zemní a výkopové práce
traktorbagr, pásové minirypadlo,
smykový nakladač
n pronájem stavebního vybavení a fasádního lešení
n demoliční a likvidační práce
n prodej písku, kamene, zeminy
n kontejnery 4 t, sklápěč 12 t
n řemeslné práce
n
n

výměny vadných skel,
kování i těsnění
technické návrhy
zabezpečení
opravy elektrických zámků
Tomáš Havlíček Černošice

725 711 661

www.servis-oken.eu

Cyklo Stodola
NOVĚ V ČERNOLICÍCH
servis a údržba kol
prodej a poradenství
při výběru kol
půjčovna cyklo nosičů
na střechu vozu
tel.

725 711 661

www.cyklostodola.cz

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

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

737 216 666

stavba@skuhrovskastavebni.cz

W W W. S K U H R O V S K A S TAV E B N I . C Z

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 14–
18
St: 9–11 / 14–18
Čt, Pá: 14–18 | So: 9–1
1:30

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

www.zlatnictviaz.cz
dobnet
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ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ
PRÁCE

ZAJISTÍME:
seřízení, promazání,
pozáruční opravy
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ALARM
ani fotopast
zloděje neodradí,
ale dozvíte se
o nich

V posledních několika měsících se v našem okolí ve vyšší míře začali
pohybovat lapkové. Jsou dokonce tak drzí, že do domu vlezou i v době,
kdy jsou majitelé doma, logicky tedy zejména v noci. O nějakém druhu
zabezpečovacího zařízení začali proto uvažovat i lidé, kteří ho dříve
považovali za zbytečné. Jenže jak vybrat takové, aby vás ochránilo,
a přitom jste takzvaně nešli s kanonem na vrabce?

Snadná dostupnost lokality, podstatný
parametr při výběru pozemku či domu,
se rázem může stát nevýhodou, když se
bavíme o bezpečnosti. I zloděj se totiž
vydá raději tam, kam se lehce a rychle
dostane. Pokud v obci nemáte zastávku
vlaku a autobus k vám zajíždí jen ve středu a o Vánocích, můžete být klidnější. My
ostatní bychom se měli chránit.
Dobrou prevencí jsou například ledková světla, rozsvěcující se při pohybu,
kvalitní plot, bezpečnostní dveře, zámky, fólie do oken, předokenní rolety, ale
třeba i sirény. To vše můžeme považovat
za určité varování, jež leckterého pobudu odradí.
Jenže když se zloděj do vaší domácnosti přece jen dostane, nic z toho vám
nepomůže zjistit, kdy se to stalo a kdo to
byl. Chcete-li vědět, co se u vás děje či
dělo, pořiďte si kvalitní zabezpečovací
zařízení nebo alespoň fotopasti.
www.idobnet.cz

„Zabezpečovací systémy jsou odstupňovány podle toho, jak snadno je zloděj
překoná. Vynecháme-li dobře vycvičené
bandy, mířící tam, kde cítí jistou kořist,
běžný zloděj by standardní certifikované
zabezpečení i toho nejnižšího stupně neměl překonat, respektive vyřadit z provozu,“ domnívá se Pavel Oberman, majitel
firmy Oberman Alarms se sídlem v ulici
Československé armády 229 v Řevnicích.
Zároveň ale říká, že pouhé namontování alarmu vás před zloději neochrání. „Pokud se k vám budou chtít vloupat,
udělají to. Vy o nich ale budete včas vědět
a získáte cenný čas pro minimalizaci škody,“ dodává.

Než se nastěhujete

Ideální čas k montáži alarmu je ještě
před dokončením stavby. „Doporučuji
sednout si s technikem nad plány a rozmyslet, jak instalovat drátové zařízení, kdy

jsou čidla propojena s ústřednou a klávesnicí kabeláží. Výhodou takového řešení je
minimální údržba. Nevýhodou, že už v té
době musíte mít jasno o rozmístění nábytku. Jestliže to nestihnete, zbývá bezdrátový systém, stejně jako když se stěhujete
do již postaveného domu či bytu. Ten se
montuje do hotového interiéru,“ vysvětluje Oberman.
Jeho kladem je stavebnicový systém.
Počáteční investice tak nemusí být likvidační. Na začátku si zabezpečíte nejvíce
ohrožená místa a postupně podle potřeby přikupujete další komponenty.
Komplikací je nutnost vyměnit přibližně každé dva roky baterie v čidlech.
Ideálně za pomoci technika, protože manipulace s čidly vyžaduje určitou zručnost, již leckdo podceňuje. Není výjimkou, že ve snaze ušetřit platbu za hodinu
práce technika si poškodíte čidlo v hodnotě třeba patnácti set korun.
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Začněte s technikem

„Viděl jsem stav, kdy byl plynový kotel vystěhován střešním oknem. Zloději do přízemí vůbec nešli, protože počítali s tím,
že v patře žádná čidla nebudou, a bohužel
měli pravdu,“ vypráví Pavel Oberman
s tím, že většina klientů chce zabezpečit
hlavně přízemí. „Nepředpokládají, že by
jim zloděj vlezl do domu patrem. Opak je
pravdou,“ dodává ještě.
„Člověk, který se v alarmech nevyzná,
skutečná rizika většinou nezná. Proto by
se měl poradit. Proškolený technik vychází ze statistik, nejpravděpodobnějších scénářů a norem a měl by být schopen zákazníkovi vysvětlit, že jeho představa nemusí
být ideální. Dobrou firmu poznáte také
podle toho, že vám slepě nenamontuje, co
si přejete,“ radí odborník.
„Určitě je dobré alespoň jedno čidlo
umístit do chodby nad schodiště, když už
je třeba nechcete mít ve všech pokojích,
aby případný zloděj, který se dovnitř dostane například střešním oknem, pod ním
musel projít,“ vysvětluje Oberman.

Když se rozhouká siréna

Jenže co se má stát, jestliže čidla detekují narušitele? Spustí alarm? Zareaguje
na něj někdo? Neřeknou si sousedé otráveně, kruci, kde to zase řve? A pokud reagují, a dokonce vám třeba i zavolají, co si
s takovou informací počnete třeba v kanceláři nebo uprostřed porady? Většina
lidí z naší lokality jezdí za prací do Prahy,
než se dostanou domů, uběhne minimálně půl hodiny. Tedy pro zloděje spousta
času. Podobně „účinné“ je, když vám

v době, kdy jste v práci nebo nedej bože
na dovolené, přijde do mobilu oznámení,
že u vás spíná jedno čidlo za druhým.
U systému s foto nebo video verifikací
se prostřednictvím aplikace podíváte, co
se u vás děje. Ovšem jak s takovou informací naložit, jste-li od domova vzdáleni
třeba tisíc kilometrů? Pošlete k vám souseda? Půjde? Třeba budete mít štěstí a dozvíte se, že vám kolem čidla proběhl pes
či kočka, častí autoři falešných poplachů,
ale co když bude alarm opodstatněný? Domněnka, že zavoláte na policii a ta k vám
okamžitě vyjede, je mylná. Hlídat váš dům
není povinností policie, a to ani městské.
Ideální je, pokud zabezpečovací zařízení propojíte s pultem centrální ochrany, soukromou bezpečnostní službou.
Za přesně domluvených podmínek mohou její zaměstnanci ve vaší nepřítomnosti vstupovat na pozemek i do domu
a zadržet pachatele do příjezdu policie.
Musí ji kontaktovat, jakmile zjistí, že se
k vám někdo vloupal. Navíc vám dům či
byt do vašeho návratu pohlídají a zabezpečí. Zloděj si nejspíš tiše neodemkne
a ani za sebou pečlivě nezamkne. Většinou rozbije okno nebo vypáčí dveře.
Služeb pultu centrální ochrany ale
můžete využít třeba i v době, kdy odjedete na delší dobu mimo bydliště. Pult
na vaše přání dům sleduje kamerou nebo
ho jezdí v domluvených intervalech kontrolovat. Nejde jen o zloděje, může u vás
dojít třeba k výpadku proudu, prasknout
voda, unikat plyn, vyhořet zásuvka,
zkrátka pohrom, před nimiž vás zabezpečovací systém varuje, je celá řada.

Bezpečný
domov
Čtyři kroky
k bezpečí

KVALITNÍ
ALARM

PROFESIONÁLNÍ
MONTÁŽ

STŘEŽENÍ
24H DENNĚ

ZÁSAH
PŘI POPLACHU

Mějte přehled
odkudkoliv
Jednoduché
ovládání

Upozornění
na události

Aktuální
informace
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Špatně namontované alarmy

„Bohužel se stále setkávám s alarmy instalovanými neproškolenými elektrikáři.
I když to jistě mysleli dobře, bývají s jejich instalacemi většinou problémy třeba
i proto, že vzhledem k provedení a stavu
neumožňují ani další servis,“ říká Pavel
Oberman s tím, že pravidelné kontroly
jsou důležité a majitelé domů by je neměli podceňovat. Jenže podceňují. „Nejhorší
je, když si zabezpečovací zařízení pořídíte, ale pak se mu nevěnujete a neudržujete
ho v provozuschopném stavu. Pravidelný
servis je opravdu důležitý a autorizovaný
prodejce ho na rozdíl od neautorizovaného poskytuje včetně rozšířené záruky,“
vysvětluje Pavel Oberman.
Podle odborníka je rovněž důležité,
abyste se s namontovaným zařízením
naučili zacházet a věděli, jak ho obsluhovat. Například český Jablotron nabízí
velmi jednoduchý způsob ovládání formou semaforu, kdy zelená tlačítka znamenají nehlídám a červená hlídám. Pak
už stačí jen zadat kód nebo ho potvrdit čipem či kartou. „Český Jablotron se zejména svou jednoduchostí a kvalitou vhodně
přizpůsobuje tuzemskému zákazníkovi,“
říká Pavel Oberman. „Pokud se navíc přihlásíte na pult centrální ochrany, nabízí

až sedmiletou rozšířenou záruku a poskytuje určité základní pojištění proti překonání alarmu, což ale nenahrazuje pojištění domácnosti,“ dodává ještě odborník.
A cena? Na to se podle Pavla Obermana nedá solidně odpovědět, záleží
na konkrétní instalaci. Kvalitní zabez-

pečení průměrně velkého domu vyjde
asi na třicet tisíc. Lze ho podle jeho slov
zvládnout i za dvacet, ale ve značně osekané variantě. Na druhé straně ne vše
je nutné kupovat hned. Zabezpečovací
zařízení je skládačka, jak píšeme výše,
můžete ji skládat spoustu let.
inzerce

DODÁNÍ A MONTÁŽ
VEŠKERÉ STÍNÍCÍ
TECHNIKY
n

Vnitřní stínění – látkové rolety, horizontální
žaluzie, sítě proti hmyzu, plisé žaluzie, japonské
posuvné stěny, vertikální žaluzie, střešní rolety

n

Venkovní stínění – venkovní žaluzie a rolety,
terasové markýzy, bioklimatické pergoly,
screenové rolety

Zabezpečovací
a kamerové
systémy
Připojení na pult
Partner

Záruka 5 let

Herrmannova 120, 252 30 Řevnice

257 721 194 / 737 352 555
revnice@metronomy.cz

ČESKÁ VÝROBA

737 866 668

zaluzie@skuhrovskastavebni.cz

W W W. S K U H R O V S K A S TAV E B N I . C Z
www.idobnet.cz

www.metronomy.cz
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Levnější variantou
jsou fotopasti

Pokud jste členy facebookových stránek,
které mapují dění v dolním Poberouní, možná jste zaznamenali informaci
o noční krádeži sekačky přímo ze zahrady. Zloději měli smůlu, zachytily je fotopasti umístěné na zahradě. Snímky se
následně dostaly nejen na Facebook, ale
i do rukou policie. Fotopasti má většina
z nás spojeny se sledováním zvěře, ale
v poslední době zažívají doslova boom
i v případě ochrany majetku. Jsou mnohem levnější než složité kamerové systémy, snadno se ovládají a k hlídání domu
a okolí postačí.

Aktivuje je pohyb

Zjednodušeně lze říct, že fotopast je speciální automatický fotoaparát. Ve chvíli,
kdy ve svém dosahu zaznamená jakýkoliv pohyb člověka nebo zvířete, pořídí
snímek, případně video. Ty dokonalejší
umějí video i odeslat a vy si jej můžete
stáhnout v plném rozlišení. Většina sou-

časných fotopastí používá pro noční vidění frekvenci, kterou lidské oko nerozliší, proto jsou denní záznamy barevné
a noční černobílé. Pořídit si můžete i takové, které mají blesk a IR světlo s delším dosvitem.
Pořízený snímek či video obdržíte
do svého chytrého telefonu během několika desítek vteřin. Fotopasti odesílají záznamy prostřednictvím sítě GSM
do e-mailu, což je levnější varianta, kdy
vás snímky vyjdou na haléře, nebo jako
MMS zprávy, jež se prodraží. Cenu určuje zvolený operátor. Zároveň fotopast
všechny záznamy ukládá na paměťovou
kartu, svůj mozek. Ovládat fotopasti,
které posílají záznamy, můžete pomocí
SMS nebo stažené aplikace.

Ideálně do výšky

„Všechny fotopasti mají podobný úhel záběru, zhruba šedesát stupňů, ale máme i takovou, jež pokryje sedmdesát stupňů. Hodně
záleží na tom, kam ji umístíte. Je dobré dát
ji do výšky minimálně dvou tří metrů. Jed-

nak proto, aby ji zloděj hned nezaznamenal, a čím výše ji dáte, tím větší úhel záběru
bude mít. Navíc díky vhodně namířenému
přísvitu jsou dobře zřetelné i noční záběry.
Přes den sejme zhruba vzdálenost do dvaceti metrů, v noci do sedmnácti až devatenácti,“ říká Diana Kubová, spolumajitelka
firmy Fotopast.cz z Dobřichovic.
Právě do Francouzské 815, kde firma
sídlí, byste se po předchozím objednání
(kontakty na www.fotopast.cz) měli vypravit. Paní Kubová umí o fotopastech
hezky vyprávět, můžete si je i fyzicky
prohlédnout, osahat a vše potřebné se
dozvědět, případně vám zvolenou fotopast rovnou nastaví.
Každý od ní očekává něco jiného, někomu stačí, když bude past snímat jen pohyb škodné, jiný chce, aby uměla posílat
snímky do e-mailu nebo MMS zprávy, ale
nepotřebuje nijak vysokou kvalitu. Další
požaduje odesílání záznamů na cloudové (vzdálené) úložiště, odkud lze stahovat fotky v plném rozlišení, měnit nastavení fotopasti a komunikovat s ní.
To vše fotopasti dovedou, logicky se
od toho odvíjí jejich cena. Ty nejjednodušší bez odesílání záznamu startují
na necelých třech tisících korunách.
Složitější s odesíláním záznamů cenově
začínají na necelých sedmi a půl tisících.
Zdarma získáte příslušenství, tedy SD
kartu a baterie.

Stačí dvě

„Na to, abyste v domě průměrné velikosti
monitorovali, co se kde děje, úplně stačí dvě
fotopasti,“ říká paní Kubová. „Pokud máte
cloudovou, je dobré si do telefonu stáhnout
aplikaci a jejím prostřednictvím s pastí komunikovat, měnit nastavení, případně stahovat plné rozlišení či vydat pokyn k okamžitému pořízení a odeslání snímku, aniž
by ve sledovaném místě byl jakýkoliv pohyb. Aplikace umožní přidat více fotopastí,
které můžete přehledně vidět pod sebou.“

OBERMAN
ALARMS
zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX
kamerové systémy
regulace vytápění
automatizace, ovládání
Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

inzerce

VÍCE NA STR. 24

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

Pocit bezpečí a zabezpečení okolí
domu je k nezaplacení
DVEŘNÍ VIDEO KOMUNIKÁTORY
A PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY OD DOBNETU

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz
dobnet
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Můžete mít fotopast, která pro
odeslání potřebuje SIM kartu, nebo
s připojením na wifi, čímž ušetříte provozní náklady k SIM kartě.
V aplikaci lze prohlížet poslední
tři obrázky nebo si otevřít galerii
snímků se všemi pořízenými záznamy. Na dálku se dá měnit nastavení, zadat změnu obrázku na video,
určit kvalitu snímků či záznamů,
prodlevu mezi obrázky i to, kdy má
fotopast pracovat v ostrém režimu.
Past mohou prostřednictvím účtu
pro hosta využívat všichni, jimž ho
vytvoříte. Do galerie nahlédnou,
ale nemohou fotopast přenastavit.
„Jestliže se klient pro fotopast rozhodne a je tady z okolí, nemám problém zajet k němu domů, abych mu
poradila a pomohla vybrat správné
místo pro instalaci. Můžeme se také
potkat u nás v kanceláři. Při výběru
je dobré, aby klient popsal, jaký má
fotopast splňovat účel, a svou představu o jejím umístění. Pak mohu doporučit tu nejvhodnější,“ vysvětluje Diana
Kubová, jak se zákazníky pracuje.
Fotopast se skládá z těla, kde je v přední horní části přísvit, pod ním pohybové čidlo, dále objektiv snímající obráz-

ky nebo videa. Uvnitř pasti je základní
deska s objektivem, pohybovým čidlem
a dalšími komponenty, tedy přísvitem,
displejem, klávesnicí, a po pravé straně
bateriový box na vkládání baterií. Všechny fotopasti jsou na tužkové baterie.

FOTOPAST NA ZVĚŘ
I LIDSKOU ŠKODNOU

„U fotopasti s odesíláním doporučuji
externí napájení například šestivoltovými akumulátory nebo adaptérem do sítě. Tužkové baterie fungují
jako záložní napájení pro případ, že
vypadne proud nebo se vybije externí
baterie. Životnost vnitřních baterií
lze sledovat na snímcích, kde je kromě data a času i údaj o jejich stavu,“
vysvětluje Kubová.
Životnost fotopasti je v podstatě
neomezená, pokud samozřejmě nedojde k mechanickému poškození.
„Fotopasti primárně slouží ke sledování zvěře, jsou proto sestrojeny
tak, aby vydržely nepřízeň počasí.
Nevadí jim déšť ani mráz, ale dovnitř
se nesmí dostat voda. Ovšem kvůli
externímu napájení občas zákazníci
zapomenou zavřít jisticí vstup. Pokud dovnitř pronikne vlhkost nebo
třeba hmyz, může nastat problém,
většinou řešitelný. Samozřejmě vyřizujeme záruční opravy, věnujeme se
i pozáručnímu servisu a u fotopastí, které nabízíme, poskytujeme náhradní díly,“
říká na závěr paní Kubová. Všechny díly
jsou podle jejích slov vyměnitelné a jen
velmi zřídka odejde celá fotopast.
Mirka Paloncy, foto shutterstock.com


GLORY
LTE TOP

ŠPIČKOVÝ MODEL OD PRÉMIOVÉ ZNAČKY

GLORY LTE

Rychlý přenos snímků v síti LTE a jejich odesílání v plném rozlišení.
Možnost odesílání videa. Ukládání na cloudovém uložišti.
Prostor v uložišti je součástí ceny. Na nový záznam jste upozorněni
notifikací z mobilní aplikace, která současně zašle i náhled.
Prostřednictvím této aplikace (pro IOS i Android) můžete snímky, prohlížet, mazat
nebo archivovat. A co je důležité také fotopast kompletně nastavovat a ovládat!
O kvalitě záznamu, citlivosti PIR čidla, účinnosti osvětlení, rychlosti odezvy a dalších
parametrech není třeba vůbec pochybovat. UOVision je prémiová značka a toto je její
nejlepší fotopast!
Cena je 9 890 Kč vč. příslušenství zdarma.
Její levnější varianta je model COMPACT LTE, který nemá displej a je oproti Glory LTE
výrazně menší.
Cena je 7 690 Kč vč. příslušenství zdarma.
Nebo se také nabízí model, který lze připojit na WIFI, HOME GUARD W1
a ten Vám ušetří každý měsíc cenu za SIM kartu. Všechny tyto modely odvádí skvělou práci
pokud potřebujete ohlídat Váš majetek či nemovitost.

www.idobnet.cz

9 890 Kč

COMPACT
LTE

7 690 Kč
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Lesní divadlo Řevnice
vstupné 450 Kč
Předprodej vstupenek:

Anežky České 1125
Dobřichovice
Provozní doba
Po – Pá 9.00 – 18.00
So 9.00 – 13.00

NOVÁ OPTIKA

v areálu
Panská Zahrada

velký výběr brýlových obrouček
individuální brýlová skla Rodenstock
prodej všech druhů kontaktních čoček
specializace na multifokální korekci
počítačem podpořené poradenství
bezplatný servis a péče o vaše brýle
vlastní parkování před optikou
mistr oční optiky Tomáš Haberland
Garance spokojenosti a bezpečnostní balíček

Kulturní středisko Řevnice, MMC Praha
a na webu www.lesnislavnosti.cz

UCPANEJ
SYSTÉM
17. 8. 20:00
18. 8. 20:00
19. 8. 20:00
ELEGANCE
MOLEKULY
20. 8. 20:00
21. 8. 20:00
22. 8. 20:00
BRIAN
23. 8. 20:00
24. 8. 20:00
VZKŘÍŠENÍ
26. 8. 20:00
27. 8. 20:00

775 969 813

www.optikadobrichovice.cz

ODVOZ SUTÍ
A ODPADŮ
KONTEJNERY

(3 m³ / 15 m³ / 17 m³)

DOVOZ ZEMINY,
ŠTĚRKU,
PÍSKU, BETONU
Ekologická likvidace odpadů
včetně poradenství
a evidence

Nabízíme dárkové
poukazy na výuku
a výcvik
(+420) 730 147 200
autoskolawerner@email.cz
www.autoskolawerner.cz

 608 365 140

e-mail: cernydaniel@centrum.cz

dobnet
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Porta je pro nás
srdeční záležitost
Lucie Vlasáková vystoupí s kapelou Epydemye v Řevnicích
Na koncertních pódiích se kapela Epydemye pohybuje
už patnáct let a má za sebou mnoho úspěchů. Ten
nejvýraznější přišel v roce 2016, kdy získala žánrovou
cenu Anděl v kategorii Folk a country za album
Kotlina. Písně z tohoto alba i pár novinek určitě
zaznějí na letošní Portě v Řevnicích. A nejen o tom
jsme si povídaly se zpěvačkou Lucií Vlasákovou.
Měsíčník DOBNET je zpravodaj
dolního Poberouní, tedy kraje kolem
Berounky, od Prahy do Berouna. Jak
dobře ho znáte a jak se vám tu líbí?
Tenhle kraj bychom chtěli ještě více
prozkoumat. Jezdíme sem bohužel
málo, nejčastěji právě na Portu do Řevnic. Ale vzpomínáme na krásnou
přírodu v okolí zatopených lomů,
výšlap na vyhlídkové místo u Svatého
Jana pod Skalou a výlet do hornického
skanzenu. A v Berouně žije náš kamarád, spolupracovník a kytarista Pepa
Štěpánek.

Co pro vás Porta znamená?
Pomohla vám v něčem?
Porta je nesmazatelně zapsaná do historie naší skupiny. Jedním z našich prvních vystoupení byl soutěžní koncert
na jejím jihočeském předkole. Byli jsme
rozechvělá začínající kapela. Vítězství
a postup do finále nás upřímně zaskočily. Ten den ve Strakonicích byl pro
nás velký zážitek a impuls věnovat se
muzice naplno.
www.idobnet.cz

To jsme tedy opravdu netušili. Deska
Kotlina nám dělala velkou radost už
při natáčení. Netvořili jsme ji s žádnými ambicemi, jen jsme chtěli zachytit
část historie naší země, příběhy hrdinů
i obyčejných lidí. Byli jsme nadšeni, že
se líbí také našim fanouškům, a žánrová cena Anděl od Akademie byla krásnou třešničkou na dortu.

Na desce Kotlina jsou skladby
o Miladě Horákové, Adolfu Opálkovi
nebo Janu Palachovi. Jak se stalo, že
vznikla deska plná silných příběhů?
Prvotní byl asi zájem o historii. Míru
Vlasáka i Honzu Přesličku zajímají
příběhy 20. století. Pak už si kluci rozebrali jednotlivá témata a začaly vznikat
písně. Nevěřila jsem, že něco takového
mohou dotáhnout do konce. Spíše jsem
to považovala za jeden z mnoha nápadů
v dodávce cestou z koncertu.

Chystáte pokračování podobných
příběhů o hrdinech naší historie?
Námětů je určitě víc než dost.
Pár písniček ještě kluci napsali, je
pravda, že o pokračování Kotliny
uvažujeme. Zatím jsme to nikde veřejně
nezmiňovali, doufám tedy, že by tato
informace mohla naše fanoušky potěšit.

Před dvěma lety jste vydali desku
s názvem Milé děti. Byli inspirací vaši
potomci?

Určitě sem zanedlouho zavítáte,
protože 18. července vystoupíte
s kapelou Epydemye na festivalu
Porta. Již po třinácté se koná
v Řevnicích. Těšíte se?
Těšíme se na všechny koncerty a vážíme si každého jednoho z nich. Tolik
nám chybělo hraní a setkávání s lidmi. Porta je pro nás srdeční záležitost
a Lesní divadlo v Řevnicích má úžasnou
atmosféru. Koncert si užijeme naplno.

Pamatuji si, že jste tu v roce 2015
pokřtili vaši třetí desku Kotlina. Tehdy
jste asi netušili, jaký bude mít úspěch
a že vaše příběhy z historie získají
žánrovou cenu Anděl 2016 v kategorii
Folk a country?

—

Kapela Epydemye
• Pochází z jižních Čech.
• Nyní hraje ve složení Jan Přeslička,
Mirek Vlasák, Lucie Vlasáková, David
Landštof a Josef Štěpánek, který žije
v Berouně.
• Vydala čtyři desky, pátou připravuje.
• Za album Kotlina získala žánrovou
cenu Anděl 2016 v kategorii Folk
a country.

Inspirací byly naše děti, společné soužití s nimi, a hlavně ten proces, kdy se
z vás stane rodič. Myslím, že je to spíš
deska o rodičích a dětech. A nejlépe ji
vystihuje refrén titulní písně: Milé děti,
obracíte životy naruby, těch pár let, než
si zase sami zbudem. Na albu nejsou ale
jen skladby inspirované rodičovstvím.

Jak moc je nejnovější album odlišné
od těch předchozích?
V době, kdy odpovídám na tyto otázky,
se naše poslední album Prosklený nebe
dokončuje. Bude hudebně trochu jiné,
stejně jako se od sebe liší i naše předchozí desky. Každé album pojímáme
trochu jinak. Kotlina byla akustičtější,
Milé děti jsme více ozdobili elektrickými kytarami a Prosklený nebe bude
o další krok dál. Rádi každou desku
posouváme do trochu nových vod.
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Zůstává ale, že na prvním místě jsou
písničky a jejich obsahu a sdělení se
podřizuje hudební aranž. Zůstává také
tým, s nímž pracujeme. Už potřetí spolupracujeme s producentem Daliborem
Cidlinským juniorem, v jehož studiu
album vzniká, a s vynikajícím kytaristou Josefem Štěpánkem.

Moc se těšíme. Můžete nám prozradit, kdo vymyslel název Epydemye?
Původně jsme měli vymyšlený jiný, řekla bych docela seriózní a líbivý název.
Jenže první plánované vystoupení nám
zhatila chřipka. Všichni jsme lehli s horečkami. Když jsme po několika dnech
přijeli zahrát na jeden malý rodinný
festival, vtipálek pořadatel nás zapsal
jako kapelu Epydemye. Nám se to docela

líbilo a poté, co nás spousta lidí začala
odrazovat, že je to moc agresivní, že to
budou všichni špatně psát a plést, jsme
se rozhodli Epydemye zůstat. Takže taková pubertální, trochu vzdorovitá volba, která nám rychle přirostla k srdci.

V kapele je vás teď pět.
Kdo tvoří písně?

la ráda. Byla to pro mě velká neforemná
skříň, od níž bolely prsty. (smích) Dlouhou
dobu jsem byla samouk, později jsem
absolvovala několik lekcí se skvělým
kontrabasovým mistrem panem Bondarenkem. Do kontrabasu jsem se postupně
zamilovala a už bych nikdy neměnila.

A chtěla jste být zpěvačkou?

Písničky skládají oba kytaristé a zpěváci Mirek Vlasák a Honza Přeslička. Je
skvělé mít v kapele dva autory, kteří se
navzájem ctí i inspirují.

Hrajete na kontrabas. Učila jste se už
jako dítě, nebo v dospělosti?
Ke kontrabasu jsem přišla někdy v pubertě, když jsem začala hrát v bluegrassové
kapele. Ze začátku jsem ten nástroj nemě-

Nechtěla. Ale nakonec jsem. To se tak
někdy přihodí. (smích)

V létě máte v plánu mnoho koncertů.
Kdy budete hrát kromě Porty poblíž
našeho kraje, aby si vás lidi mohli
poslechnout naživo?
Poblíž budeme například 24. července
na festivalu Ranch Hořovice.


Lucie Hochmalová, foto Dáša Borovská

inzerce

DŘEVO

PALIVOVÉ ...metry, naštípaná polínka nebo
KRBOVÉ VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!
...trámy, fošny, prkna, latě
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ z vlastní pily
Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17

RUČNÍ MYTÍ
A VOSKOVÁNÍ AUT
ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ
INTERIÉRU
PRODEJ AUTOBATERIÍ AKUMA
RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO
KERAMICKÁ OCHRANA LAKU

nebo po telefonické domluvě

777 659 546

www.drevo-dolezal.cz

otevírací doba
po–pá 8–18
so
8–12:30

TAK JS
DOBRME
NO A Ý,
CO

Lety, Pražská 454 (budova tenisové haly)
774 310 296 / 603 399 560
automotodetailing@seznam.cz
AutoMotoDetailing
dobnet
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Skvělý jazz uslyšíte
v Amfiteátru

POZVÁNKY

Foto archiv organizátora

Musica Da Chiesa

Koncert Musica Da Chiesa aneb
hra na historické nástroje se koná
17. července od 17 hodin v karlickém
kostele. Zahraje P. Jaroslav Konečný
a Tomáš Najbrt.

Letní nedělní podvečer 11. července si můžete
v Amfiteátru u černošické školy zpestřit jazzovou
idylkou. Od 19 hodin vystoupí dvě žánrově
rozdílné jazzové kapely. Nejdříve jazzová klasika
se zpěvačkou Petrou Ernyei, poté funky energická
formace Jazz Efterrätt.

Kino opět hraje

Řevnické kino začalo 4. června znovu promítat. Těšit se můžete na mnoho zajímavých filmů i během léta.

Akce v Lesňáku

Lesní divadlo nabízí v červenci hned
několik akcí. Znovu do něj zavítá kapela Tři sestry, v rámci Open air tour
2021 vystoupí v pátek 23. července.
Komedii o fotbalu a početí dítěte
s názvem Přátelák můžete zhlédnout
29. července od 20 hodin a poslední
červencový den vás čeká populární
festival Rockabilly Rumble.

Blues na hrázi

Oblíbená kapela After 40 pořádá již
9. ročník hudebního bluesrockového setkání Blues na hrázi, konkrétně 23. července od 19:30 hodin.

Dobřichovice vaším
objektivem

První ročník fotografické soutěže, jíž se zúčastnilo 54 fotografů,
má k dispozici
výstavu na zámku v Dobřichovicích.
Otevřena je denně do konce srpna, vždy
od 9 do 21 hodin. Soutěž byla rozdělena do tří věkových kategorií.
V kategorii do 12 let získali ocenění
Rozálie Králová, Zorka Fröhlichová
a Libuše Černá, od 13 do 18 let Lucie
Pokorná, Adam Cejnar a David Dvořák a v kategorii starších 18 let pak
Pavel Tichý, Daniel David a Zdeněk
Matyáš. Vítězné fotografie najdete
na webu idobnet.cz.
www.idobnet.cz

Foto Jan Malý

Petra Ernyei Trio je setkání skvělých
hudebníků a také dobrých přátel. Repertoár Jazz Tria sahá až do roku 1929,
kdy skvělý pianista a zpěvák Fats Waller
napsal slavnou Honeysuckle Rose. Obsazení tria je sice komorní, přesto umí
zahrát pěkně energicky! Tvoří ho vynikající muzikanti: Petra Ernyei, zpěv;
Adam Tvrdý, kytara; Peter Dvorský,
kontrabas.

Kapelu Jazz Efterrätt založil v roce
1998 kytarista Lukáš Chejna. Tehdy se
v ní sešli mladí jazzoví hudebníci. Časem začali zkoušet a hrát vlastní autorské skladby, většinu z nich zaznamenali
v roce 2001 na své debutové CD Nakousnuto. V současnosti tu najdete jména: Lukáš Chejn, kytara; Martin Plachý,
saxofony; Vít Pospíšil, klávesy; Tomáš
Uhlík, baskytara; Ondřej Pomajsl, bicí.

Bude Karlštejn na prodej?
Snad někdy ve 30. letech 20. století prodal hrad Karlštejn. Údajně také tramvajovou linku číslo 1 v Praze a mnoho dal-

Foto Petra Stehlíková

šího. Kuriózní podvodník, žurnalista,
falešný nakladatel a milovník žen. To
vše byl Harry Jelínek. Je vám to jméno
povědomé?
Dosud neprodejný státní hrad Karlštejn připravil ve spolupráci s Divadlem
Navětvi mimořádné a netradiční večerní prohlídky. Každou středu v červenci
a srpnu se od 19:30 můžete stát hosty
doktora barona Harryho Jelínka. Projdete se společně jeho „rodovým sídlem“,
necháte se přenést do doby první republiky a zažijete neobvyklou aukci.
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Festival Porta se představí
v Lesním divadle
Finále festivalu Porta se v Lesním divadle v Řevnicích
uskuteční již po třinácté. Tentokrát v posunutém
termínu: od 16. do 18. července.
Program je nabitý známými osobnostmi folkové a country hudby, chybět nebudou ani mladé kapely, které postoupí
z oblastních kol přímo do finále nebo
semifinále soutěže. V 56. ročníku proběhne v Lesním divadle také semifinále
spolu s recitály finalistů. Vítěz si odnese
stejně jako v předchozích 55 letech sošku
Porty a mnoho dárků, mezi nimi kytaru
Furch nebo nahrávání ve studiu Chevaliere Heleny Rytířové.
A kdo nás potěší svou muzikou? Asonance, Jak je neznáte (Vzpomínka na To-

nyho Linharta), Roman Horký a Kamelot, Jiří Dědeček, Věra Martinová, COP,
Lokálka, Aleš Petržela (vítěz Porty 2017),
Faux pase Fonet, Robert Křesťan, Žamboši, Epydemye, Zelenáči a hosté (Petr
Kocman, Radek Tomášek, Aleš Maudr).
Porta podporuje mladé kapely a písničkáře, působící v oblasti folku, country a kytarové hudby, již 55 let. Přijďte
je potěšit svým potleskem. Cesta za romantikou vede právě do Lesního divadla. Informace o veškerém dění na Portě najdete na webech porta-festival.cz

Sochaři se poprvé sejdou v Letech
Sochařské sympozium se poprvé uskuteční v Letech, a to od 14. do 23. července
u Srubu za hrází. Účastníky se stanou
mladí talentovaní sochaři z celé České
republiky.
Svá díla na téma „Mezitím“ vytvoří
z topolových kmenů přímo před očima
diváků. Výsledné sochy budou rozmístěny v katastru obce Lety, například v zahradě nové školy nebo na kruhovém objezdu. Přijďte se podívat na průběh prací,
a hlavně na slavnostní zakončení v rámci
koncertu After 40 u Srubu 23. července.

a na eportyr.cz. Vstup do divadla se
bude řídit aktuálními podmínkami,
doufáme, že si diváci zazpívají bez roušek. Časopis Portýr vyjde každý festivalový den.

Dobřichovické
divadelní slavnosti 2021
PROGR AM ČERVENEC

Zámek Dobřichovice
3., 4. a 5. 7. 20 h.
Peklo v hotelu Westminster
DDS
7. 7. 20 h.
Zámek Dobřichovice
Manželské vraždění Divadlo Na Jezerce
8. 7. 20 h.
Charleyova teta

Zámek Dobřichovice
Divadlo Na Jezerce

9. 7. 20 h.
Pánský klub

Zámek Dobřichovice
Divadlo Na Jezerce

11. 7. 20 h.
Pánský klub

Zámek Dobřichovice
Divadlo Na Jezerce

13. 7. 20 h.
Zámek Dobřichovice
Poslední aristokratkaDivadlo Na Jezerce

Jahelka zazpívá Písně zpod taláru
Foto archiv organizátora

Foto Petra Stehlíková

Písně o humorných situacích z právních
případů přijede do Černošic představit
populární zpívající právník Ivo Jahelka.
Jeho vystoupení nazvané Písničky zpod
taláru se koná v neděli 25. července
od 19 hodin v Amfiteátru u školy.
Pořad je složený z veselých příběhů
ze života zpracovaných do písniček. Ivo
Jahelka, civilním povoláním advokát
s vlastní praxí v Jindřichově Hradci, vydal
devět autorských alb, poslední v roce 2009
pod názvem Písně právnické. Do hudební
branže prorazil na folkové Portě v 80. letech. Písně prokládá mluveným slovem
na stejné téma. Vzkazuje: „Dobrý humor,
slovo, smích – nejít na to byl by hřích!“

14. 7. 20 h.
Charleyova teta

Zámek Dobřichovice
Divadlo Na Jezerce

20 h.

Zámek Dobřichovice
DDS

16. a 17. 7.
Řeči

22. 7. 20 h.
Zámek Dobřichovice
Dvě komedie v komedii

Geisslers Hofcomoedianten
23. 7.

20 h.

Lháři, Divadlo Orfeus

30. 7. 20 h.
Zámek Dobřichovice
Koncert bratří Ebenů

POZVÁNKA
Smrt obchází Dianu

Také v červenci vystoupí řevničtí
ochotníci. Členové Divadelního studia představí ve dnech 2. až 4. a 9. až
11. července novou hru Smrt obchází
Dianu. Režie se ujal Ivo Tamchyna.

dobnet

7/2021

16 — INZERCE

Chcete pomáhat tvořit nový domov
klientům s Alzheimerovou chorobou?
Alzheimercentrum Černošice hledá

ZDRAVOTNÍ PERSONÁL
Z a j í m a v á m z d a a f i r e m n í b e n e f i t y.

Zavolejte nám na

774 774 088

PŘIJĎTE SI VÉ
NO
K NÁM PRO OLO.
ELEKTROK

• ELEKTROKOLA

Zlatnictví
Řevnice
Marie Holečková

• KOLA

horská
trekingová
silniční
dětská

• KOLOBĚŽKY

KVALITNÍ SERVIS

perfektní předprodejní příprava kol
LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

po-pá 8-18
čt 8-20 | so 8-12

www.kola-sport.cz

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

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY

STŘEDA 14 – 18
ČTVRTEK 10 – 14
ZRUŠENA OPRAVA A VÝROBA ŠPERKŮ

Mníšecká 1060 (budova pošty), Řevnice 252 30

) 730 503 454
www.idobnet.cz

▸ zdravotní, bezpečnostní
a redukční řezy
▸ kácení se zachytáváním do lana
▸ spolupráce s arboristou
certifikovaným ETW

PÉČE O ZELEŇ

▸ stříhání živých plotů
▸ sekání trávy
▸ řez ovocných stromů
▸ výsadba nových stromů

M

KÁCENÍ STROMŮ

AN

IN TR

EE

OTEVŘENO POUZE

MAN IN TREE
T: 739 544 487
David Novák, Svinaře
mit.novak@seznam.cz
mitnovak
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Volejbalistky vybojovaly bronz
Dobřichovické mladší žákyně skončily
v krajském volejbalovém přeboru třetí.
Přebor se kvůli nucené koronavirové
pauze konal jako série dvou turnajů. Medaile dívky získaly 19. června.
Nejprve hráčky domácího Sokola vyhrály 5. června v Dobřichovicích základní kolo a o dva týdny později se prosadily i ve finálovém turnaji s dalšími vítězi
čtyřčlenných skupin.
Do náhradní jarní soutěže se zapojilo
šestnáct týmů. V prvním kole si Dobřichovice poradily s týmy Králova Dvora
a VK Benešovská a pak si to v rozhodujícím duelu o postup rozdaly se Spartakem Hořovice, který rovněž vyhrál 2:0
na sety oba své zápasy.
Ve finálové skupině Dobřichovice prohrály vyrovnaný duel s Nymburkem
a pak nestačily na fyzicky i volejbalově
vyspělejší Mělník, který soutěž vyhrál.
Stejně jako Dobřichovice na tom byly
i Roztoky, s nimiž se utkaly v přímém

Foto archiv organizátora

souboji o bronz. Vyrovnaný první set
v koncovce vyhrály Dobřichovice 25:23.
Ve druhé sadě šly od začátku do vedení a zlomily odpor soupeřek. Zvítězily
25:12 a mohly si v horkém počasí pověsit

Půlmaraton ozdobili
veteráni i hvězdy
Premiérový Brdský půlmaraton zahájil
jedenáctý ročník Trail Running Cupu.
Jediný tuzemský velký seriál se rozběhl v sobotu 13. června. Z vítězství se
radovali zkušený teréňák Ondřej Fejfar
a jeho přítelkyně Julia Šimáčková.

Foto archiv organizátora

Trať ve znamení Fabiána, patrona Brd,
vedla z Kytína k Dobříši, částečně ve stopě obnoveného nejstaršího maratonu

Praha–Dobříš. Nedoběhla až k Vlašce, ale
krátce před ní uhnula doprava a vystoupala podél obory Točná k Hřebenům.
Bylo to dlouhá, stejně jako následné seběhnutí až k napojení na úvodní pasáž,
tentokrát kopcem vzhůru, na závěr.
Vítěz Ondřej Fejfar se sem vydal za poznáním nového běžeckého terénu. „Líbilo se mi tady, ale překvapilo mě, jak to
bylo rychlé a tím náročné. Ale hlavně že se
už závodí,“ říkal, když stanovil základní traťový rekord 1:26:58. Také o druhé
příčce bylo brzy jasno. Přitom železný
muž Petr Švarc přijel na start z Příbrami třicet kilometrů na kole a údaj o věku
ukazuje v jeho občance už 55.
Třetí pozice, o necelé tři minuty, patřila díky neuvěřitelné kvalitě ještě staršímu veteránovi. Bývalému skvělému
vytrvalci a vrchaři Čeňku Filingrovi
z Kadaně je jedenašedesát a stále zvládá
naběhat až 500 km měsíčně.
Mezi ženami zapsala první seriálový
triumf Julia Šimáčková, která navázala
na svoji atletickou minulost. Za čas 1:54
jí patří absolutně solidní 26. příčka. Druhá byla šest minut za ní Iva Didová a třetí Erika Chválová.

na krk bronzové medaile. Stejnou soutěž
absolvovaly i starší žákyně Sokola Dobřichovice, které s bilancí dvou výher
a čtyř porážek obsadily celkové jedenáckab
té místo.

Cyklisté, na kola,
soutěžní sezona začala!
Oblíbený seriál cyklistických MTB závodů Kolo pro život zavítá v červenci
do našeho regionu hned dvakrát.
Trans Brdy S 211 je v plánu na 17. července od 9 hodin. Závod po brdských
hřebenech má novou základnu v Dobříši. Vše je zde pěkně pohromadě: parkoviště, zázemí, dětské závody, start,
cíl i doprovodný program. Těšit se
můžete na novou maratonskou trasu
dlouhou 90 km s bodováním do UCI
i nezávodní Family jízdu. Pokud se
chcete poměřit se zahraniční konkurencí, zvolte trasu A. Milovníci kratších tratí ocení béčko nebo céčko.
Bikemaraton Beroun Kooperativy vypukne o týden později, přesně
24. července. Úspěšná novinka minulé sezony je zpět v plné parádě!
„Doporučujeme zakoupit startovné
co nejdříve. Kvůli limitům na závodní trasy je možné, že kapacity
budou rychle vyprodány,“ vyzývají
organizátoři. Registrace na závodní
trasy končí 18. července. Účastníci
dětských a nezávodních jízd se mohou zapsat online i na místě. Přihlášky a podrobnosti najdete na webu
kolopro.cz.

dobnet
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M Ě S T O Č E R N OŠIC E

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozice:
PRACOVNÍK/CE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
zástup za RD

pro Odbor Dům s pečovatelskou službou zaměstnance

Náplň práce:

Náplň práce:

•
•
•
•
•
•
•

• zaměstnanec bude převážně vykonávat práce spojené
s provozem domu s pečovatelskou službou provozovaným
městem Černošice
• rozvoz obědů, úklid v domácnostech klientů, praní a žehlení
prádla, drobné pochůzky, doprovod klientů k lékařům
• pomoc při zajištění aktivizačních programů pro seniory a další
práce podle pokynů vedoucího odboru Dům s pečovatelskou
službou Městského úřadu Černošice

Informace k poskytování sociálních služeb
přijímání nových klientů terénní pečovatelské služby a DPS
sociální šetření u klientů terénní pečovatelské služby a DPS
individuální plánování s klienty sociální služby
aktivizační program pro seniory
administrativní činnosti spojené s poskytováním sociální služby
práce tajemníka sociální komise

Nabízíme:.
• pracovní poměr na dobu určitou, termín nástupu dle dohody
• zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek / konec pracovní
doby, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna, stravné
ve výši 100 Kč za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání
a volnočasové aktivity aj.
• pracoviště Černošice – Dům s pečovatelskou službou

Požadujeme:
• vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího
programu akreditovaného podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v oborech vzdělání zaměřených
na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární
práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální
činnost nebo,
• vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském,
magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném
na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální
péči, sociální patologii, právo, speciální pedagogiku nebo,
• absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech
uvedených výše v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe
při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let
za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti
studia, která není uvedena výše nebo,
• absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech výše
uvedených v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při
výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let
za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. 10. 1998.

VÁŠ OSOBNÍ
ZAHRADNÍK
komplexní údržba zahrad,
parků a veškeré zeleně
• sečení a údržba zeleně
• instalace robotických
sekaček
• instalace závlahových
systémů

602 11 11 03
602 11 11 04
www.green-garden.eu
www.idobnet.cz

Nabízíme:
• místo výkonu práce Černošice
• pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup od 1. 8. 2021
• ucelený systém dalšího vzdělávání a profesního i osobního
rozvoje, vč. zaškolení;
• zaměstnanecké benefity, např.: dovolená 5 týdnů, 5
dnů placeného pracovního volna, stravné ve výši 100 Kč
za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové
aktivity aj.

Vhodní kandidáti musí splňovat tato kritéria
• středoškolské vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (pracovník v sociálních službách) nebo akreditovaný
kurz pracovníka sociální péče (pečovatel o dospělé) – výhoda
• dobrý zdravotní stav
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Lhůta pro podání přihlášek je do 12 hodin dne 15. 7. 2021.
Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce
s označením Výběrové řízení – DPS sociální pracovník.

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.

hodinový
manžel
www.DOBI-sluzby.cz

602 441 047
Nedělejte nic co za vás můžeme udělat my...

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.

TIP

Záhon ve stínu

Světelné podmínky jsou jeden z faktorů,
které na své zahradě jen velmi těžko ovlivníme. Nezbývá tedy než se při plánování
stinného koutu zahrady poohlédnout
po druzích rostlin, jimž nedostatek světla nedělá problém. V zásadě rozlišujeme
dva typy stinných záhonů: na suchém
stanovišti (například pod vzrostlými
stromy) a na klasických stanovištích.
Spektrum rostlin použitelných pro tyto
dva typy stínu totiž není identické.

Trvalky rostoucí v suchém stínu patří mezi jedny z nejodolnějších rostlin.
Na výběr jich sice moc není, ale při troše
úsilí i z nich můžeme vytvořit pěknou
kompozici. V Living in green doporučujeme do popředí záhonu půdopokryvný
barvínek se stálezeleným olistěním a fialovými květy, dále stálezelený tlustonitník nebo zběhovec plazivý. Mezi středně
vysoké rostliny pak čemeřice, kvetoucí
v zimních měsících, a bohyšky se širokým spektrem žíhání listů. Nejvyšší jsou
v suchém stínu denivky a náprstník (pozor, silně jedovatá rostlina!).
Stinné stanoviště s mírně vlhkou humózní zeminou můžeme osadit například
pomněnkovcem s jemnými kvítky připomínajícími pomněnky. Dobrou službu
udělá také kontryhel, který se mohutně
rozrůstá. Nesmíme opomenout ani kapradiny, jejichž jemná struktura záhon
krásně doplňuje. Z vyšších trvalek jsou
mezi nejkrásnějšími čechravy v odstínech
od bílé až po tmavě karmínovou, a nejvyšší oblibě se u našich projektantů těší japonské sasanky kvetoucí v pozdním létě.

PORADNA — 19

Jako inspiraci při vytváření stínomilného
záhonu doporučujeme plochy
podrostových trvalek v Dendrologické
zahradě v Průhonicích.
Uvidíte zde mnoho příkladů trvalek
do stínu a uděláte si představu i o tom,
jak se budou rozrůstat.

Trvalky pro suchý stín,
top výběr Living in green:
barvínek (Vinca minor)
tlustonitník (Pachysandra terminalis)
zběhovec (Ajuga reptans)
čemeřice (Helleborus niger)
bohyška (Hosta)
denivka (Hemerocallis)
náprstník (Digitalis purpurea)

Trvalky pro humózní stín,
top výběr Living in green:
pomněnkovec (Brunnera macrophylla)
kontryhel (Alchemilla mollis)
kapraď samec (Antirrhinum filix-mas)
pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris)
čechrava japonská (Astilbe japonica)
japonská sasanka (Anemone japonica)
info@livingingreen.cz
777 135 708, www. livingingreen.cz

Kačírek, oblázky
140 Kč/t
Písek
120 Kč/t
Třebotovský mulč 350 Kč/m
Zahradní kompost 700 Kč/m
Tříděná ornice
350 Kč/t

3
3

Doprava: Třebotov a okolí 500 Kč
Delší vzdálenost po telefonické dohodě.

AKCE NA ZKRÁŠLENÍ VAŠÍ ZAHRÁDKY!
Platí do vyprodání zásob!

možnost uložení
bioodpadu
ke kompostování
725 826 446, 773 333 434
info@top-kompostarna.cz

Třebotov 717, 252 26 Třebotov

www.top-kompostarna.cz
dobnet
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Školní rok 2020/2021

v Jednom stromě a ZŠ a LMŠ Na dvorečku
Konec školního roku je vždy časem bilancování,
vnitřního úklidu a začátku plánování aktivit pro školní
rok nový. Pokud se ohlédneme za tím uplynulým, těžko
budeme hledat slova, která by ho vystihovala.

Vzhledem ke koronavirové epidemii proběhla řada věcí zcela nestandardně, mnohé zůstaly neměnné. Byl to rok, během
něhož jsme v Jednom stromě a ZŠ a LMŠ
Na dvorečku museli prokázat schopnost
reagovat pružně na změny, rychle se přizpůsobit, čelit distanční výuce, být kreativní, věřit, že vše zvládneme, pečovat
ještě trochu víc a možná i jinak, než jsme
byli zvyklí, o ty, kteří s námi spolupracují.
Změn bylo mnoho. Část Komunitní školy Jeden strom zažila první rok

v rámci své částečné transformace jako
rejstříková škola ZŠ a LMŠ Na dvorečku. Na konci května 2021 prošly třídy
ZŠ a LMŠ hloubkovou kontrolou České
školní inspekce. Střet tradičního pojetí výuky v představách ČŠI s blokovým
vyučováním s převahou výuky v terénu tak, jak ho praktikujeme u nás, vzájemně obohacujícím prvkem společné
komunikace. I když se vzájemné představy občas lišily, kontrolou inspekce
jsme zdárně prošli. Velmi kladně byla

hodnocena především úroveň komunikace ve všech rovinách vztahů, klima
školy, zaměření na sociálně osobnostní rozvoj dětí, a především nastavení
formativního hodnocení. V Komunitní
škole Jeden strom a v Základní škole
Na dvorečku se v průběhu školního roku
2020/2021 vzdělávalo 91 dětí.
Ve školkách jsme se snažili pro děti
udržet především bezpečný prostor,
aby zaznamenaly co nejméně omezení
v rámci mimořádných opatření, jimž
jsme čelili. Ačkoliv jsme museli oželet
každoroční společné výjezdy, expedici na Sněžku, školu v přírodě, lyžařský
výcvik, věříme, že se nám to dařilo.
Okolní příroda nám v tom pomohla nejvíce. Do školky Jednoho stromu a LMŠ
Na dvorečku docházelo ve školním roce
2020/2021 105 dětí.
Co se podařilo? Pro pobočnou třídu LMŠ Na dvorečku v Dolních Černošicích jsme zbudovali nové zázemí
v podobě jurty, dokončili jsme projekt
environmentálního vzdělávání, dobudovali jsme školní zahradu při Centru
Jeden strom. Získali jsme nový dvouletý grant MŠMT Šablony III na podporu
školních asistentů. Nadále jsme zůstali
fakultní školou katedry andragogiky
a školského managementu PedF UK a katedry předškolní pedagogiky UJEP.
Potvrdilo se, že učení venku má smyŠKOLY JE
sl a v této době ještě více než kdykoliv
Rostem
předtím.
Co nás čeká o prázdninách? Druhý
stupeň Komunitní školy Jeden strom se
přestěhuje do nově pronajatého domu
v Mokropsech. V ZŠ Na dvorečku projde
dvůr revitalizací. V LMŠ Na dvorečku
dobudujeme nové pískoviště. Budeme
se vzdělávat. Určitě nás najdete na letní
škole Asociace lesních mateřských škol.
A hlavně nás čeká příměstský tábor!
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Obujte si pevné boty
a pojďte na Babku a k Jezírku
Brdy jsou malým rájem pro všechny
milovníky pěší turistiky. Ať už se
vydáte kamkoliv, vždy narazíte
na zajímavé místo obklopené
přírodou. Dnes vás zveme
na trochu náročnější pěší túru
z Řevnic do Haloun. Vede po modré
turistické cestě kolem Babky
a Jezírka a měří šest kilometrů.
Foto Lucie Hochmalová

Výlet začíná v Řevnicích u rozcestníku
Řevnický les. Najdete ho nad volejbalovým hřištěm cestou k Lesnímu divadlu.
Vede od něj modrá turistická trasa směrem do Brd. Začátek je poměrně náročný.
Půjdete stále do kopce (až k Babce), minete Lesní divadlo a po dalších několika
stech metrech přejdete hlavní silnici. Pak
už vás čeká jen lesní pěšina a příroda.
Zhruba po kilometru narazíte na další
rozcestník nazvaný Pod Strážným. Odtud zamíříte přes potok ve směru na Babku, kde je začátek prudšího stoupání.
Cesta je dobře značená, a když se budete držet modrých značek, nezabloudíte.
Od následujícího rozcestníku s názvem
Babka pak po kamenité cestě dojdete
na vrchol stejnojmenné hory vysoké
505 m. n. m., je to už jen asi 400 metrů.
Z vrcholu uvidíte nejen okolní krajinu,
ale i Prahu. Doporučujeme využít pěknějších dnů, za deště a vlhka je cesta
po kamenech téměř neschůdná.

Kříže pro trampy a Jezírko

Nyní máte za sebou dva kilometry. Modrá cesta ovšem vede dál. Můžete pokračovat rovnou k Jezírku, ale pokud máte
dost času, udělejte si zhruba po 500 me-

T!P
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SOUTĚŽÍ

trech nad Babkou odbočku doprava
do lesa směrem na hradiště Pišťák (neboli
Malou Babku). Dříve tu žili Keltové, v jejich tradici pokračují i dnešní trampové.

Zajímavosti
• Turistická trasa z Řevnic přes Babku
až na Skalku je historicky třetí
vyznačenou trasou Klubu českých
turistů (KČT). Vznikla 18. července
1889 a byla zároveň první v Brdech.
• Na Babce stával od konce 19. století
vyhlídkový pavilon, postavený
Okrašlovacím spolkem z Řevnic.
Později se rozpadl a už nikdy nebyl
obnoven.
• Brdské hřebeny nad Řevnicemi
jsou tvořeny tvrdým, ale křehkým
kamenem, který geologové po celém
světě nazývají řevnický křemenec.
Vyvážel se hlavně do Prahy, takže
ještě dnes můžeme vidět na Starém
Městě kočičí hlavy z řevnických lomů.

Často zde přespávají. Vybudovali také
Osadu vzpomínek s mohylami a kříži,
které připomínají jejich zesnulé kamarády.

Po návratu na modrou půjdete až k rozcestníku Pod Jezírkem, kde se k vám
na chvíli připojí žlutá turistická trasa.
A pak už je to jen kousek k samotnému
lomu, zvanému Jezírko. Kotlina s vodní
plochou v Letovské skále ukrývá El Paso,
nejstarší brdskou trampskou osadu, založenou před sto lety. Ideální je zůstat
na skále a podívat se na vodu shora od pomníčku, protože majitele chat u Jezírka by
návštěvy davů turistů asi moc nepotěšily.
Můžete se také zastavit u pomníčku
postaveného v lese nad Jezírkem. Připomíná tragickou událost z prvního dne
roku 1918, kdy zde byl při novoročním
honu zastřelen obecní hajný zdejších
lesů Jan Maršálek z Haloun.
Od Jezírka se vraťte stejnou cestou
do Řevnic, nebo pokračujte po modré
do Haloun, což jsou poslední dva kilometry, navíc jen z kopce. V Halounech rozhodně stojí za návštěvu hospoda U Zrzavého paviána.
Z Haloun do Řevnic využijte autobus,
nebo si zkraťte cestu po zelené turistické
značce, čekají vás už jen čtyři kilometry
Lucie Hochmalová
bez velkých kopců.

Budete-li mít dost času, udělejte si zastávku také v Dobřichovicích a zkuste
únikovou šifrovací hru na vodě. Cesta na kánoích po Berounce začíná
v dobřichovickém kempu a zavede vás za Malou říční pannou. Trvá 2,5 až 3 hodiny.

SOUTĚŽ! Získejte voucher na únikovou hru.

Využít ho může skupina maximálně devíti osob (tři lodě pro 2 až 3 osoby) do konce září. Vhodný termín si výherce vybere
po obdržení poukazu na webu provozovatele v rezervačním systému (https://playady.cz/dobrichovice.php).

Otázka: Jakou barvu má turistická značka, která vede kolem lomů Kanada a Mexiko?
Odpověď najdete na webu iDOBNET.CZ, v rubrice Volný čas v článku Pěší túra kolem lomů až na Karlštejn.
Odpovědi posílejte do konce července na e-mail soutez@dobnet.cz. Výhru získá odpověď, která přijde jako 15. v pořadí.

dobnet
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž pro dva vylosované výherce o poukaz na kávu a dezert pro dvě osoby
Bio obchod
s kavárnou v Řevnicích
 denně obědy z bio surovin (bez masa)
 objednávky bio zeleniny
 bio mražené produkty
 domácí limonády
po – pá 9:00 – 17:00 hod.
Komenského 1100, 252 30 Řevnice
www.biorevnice.cz

@biorevnice

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to
nejpozději do 23. července 2021. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Každý ze dvou výherců obdrží poukaz na kávu a dezert dle vlastního výběru
v kavárně Bijo jako od maminky v Řevnicích.
Vylosovanými výherkyněmi křížovky z červnového vydání jsou Jana Wagnerová, Řevnice; a Olga Hejduková, Svinaře.
Každá získává dvě jednodenní vstupenky na Portu Řevnice.
Správné doplnění tajenky z minulého čísla je: Les přivítá festival Porta.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 7/2021, jinak cena propadá.

Křížovku připravil Pavel Havlíček

DOBNET, měsíčník, ročník XV, číslo 7/2021, datum vydání 26. června 2021 • VYDAVATEL: DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,
IČ: 266 30 214, e-mail: redakce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111, www.dobnet.cz, e-archiv: www.dobnet-zpravodaj.cz • REDAKCE: šéfredaktorka
Liběna Nová, libena.nova@dobnet.cz • INZERCE: inzerce@dobnet.cz, tel.: 605 205 755 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR E 17623
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• Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

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

SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí-pátek

PRACOVNÍK VÝKUPU OBALŮ

HLEDÁME
OBSLUHU
SILNIČNÍ FRÉZY
a

ŘIDIČE SKUPINY C
Požadujeme spolehlivost,
pracovitost, flexibilitu.
Nabízíme dobré pracovní ohodnocení.

cca na 6 hodin denně, vhodné i pro důchodce

všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:00
Tel. 777

661 111, 608 777 977 po 14. hodině

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5
Kontaktní osoba: František Šlehofer
tel.: 608 310 685 | e-mail: slehofer@slehofer.eu

www.slehofer.eu

NAŠE NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETY

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

Namícháme tisíce
odstínů barev
 fasádní a interiérové nátěrové
hmoty, barvy na beton i střechy,
autolaky, lazury, štětce, válečky
 tónování a míchání všech
druhů nátěrových hmot
 železářské zboží
 zahradnické potřeby
Osobní přístup,
proškolený personál

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.
so 8–12 hod.

OC Nájemníkovi – Vaši specialisté na barvy
Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
284
828 702 / 736 773 276 / 734 382 170
)

VÍTE, ŽE?
OD LEDNA 2022

NAŠE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

VAŘÍ
I PRO VEŘEJNOST
A ŠKOLKY V OKOLÍ
OBEC-LETY.CZ

dobnet

7/2021

Pocit bezpečí a zabezpečení
okolí domu je k nezaplacení
DVEŘNÍ VIDEO KOMUNIKÁTORY A PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY OD DOBNETU

Zabezpečte přístupy do bytů,
domů, firem i institucí
Video komunikátory se skrytou kamerou propojené s vnitřní jednotkou
se 7“ dotykovým displejem nebo mobilním telefonem.
I na dovolené budete vědět, kdo zvoní u vašich dveří.
Ve firmách naše řešení zajišťuje vstupy zaměstnanců, návštěvníků,
možnost docházkového systému, ovládá vjezd na parkoviště, pohyby
ve výtazích či ve společných prostorech bez klíčů pomocí bluetooth čtečky
nebo čtečky otisků prstů.
Bezstarostná instalace – prohlédneme objekt, navrhneme řešení,
naistalujeme a naučíme vás systém ovládat.

Zavolejte hned: 277 001 111
www.idobnet.cz

www.do bnet.cz/interkomy

