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KOMPLETNÍ SERVIS

OKEN A DVEŘÍ
(PVC, ALU, EURO)
ZAJISTÍME:

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

775 969 813

www.optikadobrichovice.cz

www.idobnet.cz

seřízení, promazání,
pozáruční opravy
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
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Obce založí nový svazek kvůli svozu odpadu
V souvislosti s chystanými změnami
odpadového zákona vznikne v dolním
Poberouní nový dobrovolný svazek obcí
Poberounské odpady. Jeho cílem je dosáhnout společného řešení svozu a zpracování odpadu skrze vlastní komunální
svozovou firmu. Tvořit jej budou obce
ležící podél Berounky, doplní je městys
Liteň a do budoucna možná i další.
Založení dobrovolného svazku obcí
Poberounské odpady již schválili například zastupitelé v Černošicích.
„V současné době zajišťuje svoz odpadu
v obci sdružení nadnárodních firem, jejichž cílem je především maximalizace
vlastního zisku. A tak máme nejen my,
ale i obce v našem nejbližším okolí časté pochybnosti, jaké množství odpadu
je nám účtováno a jaké skutečně svezeno. Komunikace se společností a snaha
o změnu systému svozu je dosti složitá,“
uvedl Tomáš Snopek, starosta Hlásné
Třebaně, další členské obce. „Od tohoto

Foto ICP Online

kroku si slibujeme získání kontroly nad
množstvím vykazovaného odpadu. Souběžně zavedeme v roce 2021 částečný D2D

systém zaměřený na plasty a vyloučení
bioodpadu ze směsných popelnic,“ dodal
starosta Litně Filip Kaštánek.

Elektrokola slaví
první narozeniny

Foto ICP Online

Dobřichovické Óčko v září končí
Očkovací centrum, od jara fungující
v dobřichovické hale Bios, ukončí provoz
na počátku září. Informoval o tom jeden
z jeho iniciátorů Jiří Geissler. „Plánujeme uzavřít očkovací centrum ke 4. září.

Tuto sobotu bychom měli očkovat naposledy. Kdo chce stihnout obě dávky, bude
k nám muset dorazit nejpozději v sobotu
14. srpna,“ uvedl v dobřichovickém zpravodaji Geissler.

Už rok si na Berounsku můžete půjčit
elektrokolo pod hlavičkou Nextbike.
Systém propojuje Beroun, Králův Dvůr,
Hýskov, Tetín a Zdice, které se připojily
nedávno. „Meta prvních 100 tisíc jízd padla za necelých 11 měsíců od spuštění, první narozeniny slavíme s číslem 113 tisíc
jízd,“ uvedl místostarosta Dušan Tomčo,
který kvituje, že kola ulevila přetížené
automobilové dopravě.
Z úspěchu má radost i provozní ředitel
společnosti Nextbike Czech Republic Tomáš Karpov: „Berounsko jde příkladem
mnoha dalším městům a regionům České
republiky. Věříme, že každé město si zaslouží flotilu sdílených kol, je to součást moderní mobility i kvality městského života.“
V regionu je k dispozici 17 dobíjecích
terminálů.

V Třebani chystají kulaté stoly
Vedení Hlásné Třebaně chystá na druhou polovinu prázdnin kulaté stoly s občany. První se konal 5. srpna, ten druhý
je v plánu o týden později, ve čtvrtek
12. srpna od 19 hodin na Rovinách. Ten-

to krok navazuje na dotazníkové šetření
v průběhu července, kdy lidé odpovídali
na otázky typu, co by chtěli v obci změnit nebo ponechat z hlediska veřejných
prostranství a cest.

Foto město Beroun
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Tetín a Liteň bodovaly ve Zlatém erbu
V krajském kole soutěže Zlatý erb 2021
o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí získal Tetín druhou a Liteň třetí cenu v kategorii Elektronické služby a projekty Smart City.
Tetín uspěl se svým mobilním rozhlasem, Liteň s Chytrým zpravodajem,
elektronickými radničními novinami.
„Webové stránky a elektronické služby
jsou dnes nedílnou součástí infrastruktury našich měst a obcí, jejich význam i nadále poroste. I to je jeden z důvodů, proč
Středočeský kraj soutěž Zlatý erb dlouhodobě podporuje,“ uvedla při předání cen
hejtmanka Středočeského kraje Petra
Pecková.

První v kategorii Elektronické služby
a projekty Smart City stejně jako v kategorii měst skončila nedaleká Dobříš, která postoupila do celostátního kola.

Přehlídka plavidel se přesouvá na září
Netradiční plavidla, vory či necky, měla
na Berounku vyrazit na konci června.
Průtok řeky to ale nedovolil. Proto se
akce posunula na sobotu 4. září.
Registrace začne spolu s programem
ve 14 hodin u karlštejnského jezu. O hodinu později bude oficiální zahájení
a defilé plavidel, vyplouvá se v 15:30.
V průběhu plavby se můžete těšit na dětskou vodní hru.
Start závodu organizátoři předpokládají v 17:30. Kolem sedmé hodiny večerní se všichni potkají v cíli u dolního jezu,

Foto Michal Knor

kde proběhne „suchozemské veselí, vyhlášení soutěží o nejoriginálnější plavidlo a kostým“.

Jízdné hromadné dopravy v kraji zdražilo
Od 1. srpna se změnily tarify Pražské
integrované dopravy, jež pokrývá i Středočeský kraj. Na nové ceny jízdného
a motivaci cestujících ke koupi ještě vý-

Foto PID
www.idobnet.cz

hodnějších dlouhodobých kuponů upozorňuje informačně-osvětová kampaň
Kup si kupon. „Změna tarifu je nepopulární, ale vzhledem k výpadkům financí
Středočeského kraje během pandemie se
jedná o nutné opatření. Díky němu může
být zachován standard integrované veřejné dopravy, na kterou jsou lidé v kraji zvyklí. V kampani snadno poznají, že
i přes změnu tarifu je pro ně cestování
veřejnou dopravou stále výhodné,“ uvedl
ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar.
Mezi změnami je například zvýšení
ceny jednorázové 30minutové jízdenky
z 24 na 30 Kč a z 32 na 40 Kč pro cestování v Praze, nárůst cen jednorázových
jízdenek v kraji o 25 procent, nový druh
jízdného v hmotné nouzi nebo zdražení parkování na záchytných pražských
parkovištích P+R.

Vítězové celostátního kola budou vyhlášeni 19. října v prostorách Senátu.
Ocenění převezmou z rukou předsedy
Senátu ČR Miloše Vystrčila.

Sochaři zkrášlí Lety
dřevem
Ve druhé polovině července se u letovského Srubu na hrázi konalo první
sochařské sympozium. Talentovaní sochaři z celé České republiky tvořili svá
díla z topolových kmenů. Téma znělo:
Mezitím. Výsledné plastiky budou rozmístěny na území obce Lety, například
v zahradě nové školy nebo na kruhovém
objezdu. Snímek na titulní straně je z fotoaparátu Petry Stehlíkové.

Školy v Poberouní
hledají posily
Ještě během letních prázdnin se snaží
školy v dolním Poberouní sehnat posily
do svých týmů. Například Základní škola Dobřichovice hledá asistenty pedagoga na 2. stupeň s nástupem již od září
2021. Sousední škola v Řevnicích intenzivně hledá učitele na 1. stupeň do 4. třídy. „Na poslední chvíli až na začátku
června se s námi rozloučila paní učitelka.
Jinak bychom měli mít vše zajištěno,“ potvrdil řevnický ředitel Tomáš Řezníček.

Foto ICP Online
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Srdečně vás zveme na výstavu
obrazů umělce Joa Muczky jr.
27. 8. – 7. 9. 2021

PIVOVAR MMX

Dobřichovická 452, Lety u Dobřichovic

Pořadatel: DOBNET, z.s. www.dobnet.cz • www.obeclety.cz
www.jmjart.eu • www.mmxpivo.com

Srdečně vás zveme na prodejní výstavu
fotografií umělce VRATISLAVA NOHY
10. 9. – 10. 10. 2021

PIVOVAR MMX

Dobřichovická 452, Lety u Dobřichovic
Pořadatel: DOBNET, z.s.
www.dobnet.cz • www.obeclety.cz • www.kupsinohu.cz • www.mmxpivo.com
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ŘEVNICE | ČERNOŠICE | RADOTÍN | ZBRASLAV

TANEČNÍ
společný koníček pro podzimní večery

ZAČÍNÁME KONCEM ZÁŘÍ

• ELEKTROKOLA
• 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

Volejte: 777 999 644 • www.creativedance.cz
dobnet
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Jak se občanské spolky
proměnily v čase
Všenorskou ulicí Karla Majera, pod níž se znenadání
vyloupl park Teyrovského, chodím se svými psy často.
Přesto jsem o existenci parku nevěděla. Nebydlím
sice ve Všenorech dlouho, ale pod nánosem hlíny,
spadaného listí i odpadků zkrátka nebyl vidět. Svou
krásou mě uchvátil v okamžiku, kdy ho letos na jaře
parta nadšenců pod vedením spolku Na jedné vlně ve
spolupráci s obcí vyčistila. Jakou roli dnes občanské
spolky vlastně hrají a jakou měly v minulosti? To je
otázka, na kterou jsem v článku hledala odpověď.
Za historií vzniku občanských spolků v obcích na dolní Berounce jsem se
vypravila za paní magistrou Alenou
Sahánkovou, místostarostkou Všenor.
Bohatý společenský život většiny obcí
se v minulosti točil zejména kolem dominantních staveb, kostelů, škol, ale
také restaurací a šikovných lidí, na něž
se nabalovali umělci a podnikatelé,
kteří sem přijížděli nejčastěji z nedaleké Prahy.

Nolč a Teyrovský

„V případě Všenor to byl Jan Nolč, poslanec České strany národní a velmi schopný
člověk, jenž se od sedmdesátých let devatenáctého století zasloužil o rozkvět naší
obce. Právě on do oblasti přivedl desítky
významných osobností, umělců, architektů, lékařů, právníků a podnikatelů, kteří
se na výstavbě vil (vzniklo jich tu v té době
jedenáct) a zvelebování okolí podíleli nejvíce, ať už jako vlastníci, investoři, autoři

či stavitelé. Všenory se díky nim proměnily v rekreační oblast pražské smetánky,“
začíná vyprávět Alena Sahánková.
Kolem této skupiny schopných lidí
vzniklo první okrašlovací sdružení
s názvem Spolek pro zvelebování Všenor
a okolí. „Jan Nolč chtěl Všenory přeměnit
v české lázeňské místo. Předčasná smrt
mu však neumožnila splnit všechny plány,
přesto za sebou zanechal např. Velkou vilu
Nolč s tanečním sálem, vilu Boženka, říční
lázně a tenisové kurty. Letní hosté do Všenor přinesli také pracovní příležitosti pro
místní obyvatele,“ pokračuje Alena Sahánková.
Nečekaný a brzký skon překazil velkolepé plány i dalšímu významnému podnikateli, pražskému majiteli barvírny
a čistírny, inženýru Edmundu Teyrovskému. O jeho parku byla řeč v úvodu
a ještě bude. Továrníka Edmunda Teyrovského přivedla do Horních Mokropes
nemoc syna, jemuž lékař doporučil změnit prostředí a odjet z prašné průmyslové
Prahy na venkov. Jeho otec zvolil Horní
Mokropsy, byť v té době v nich byly jen škola, fara, kostel, selská stavení a chalupy.

Foto archiv Na jedné vlně

O záchranu parku Teyrovského se snaží i obec Všenory. Od roku 2011 proběhla prostřednictvím kulturní komise, nyní kulturního
a historického výboru, řada akcí (průzkum, dokumentace, konzultace s odborníky). V současné době probíhá ve spolupráci
s památkáři, především Mgr. Kateřinou Samojskou, proces prohlášení za kulturní památku.
www.idobnet.cz
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Spolky, které stojí
za povšimnutí:
DOBŘICHOVICE

Foto archiv Na jedné vlně

• Společnost Dobřichovice
• Dobřichovický domek – středisko
volného času
• Dobřichovická divadelní společnost
• Skauti, Sokol
• Sbor dobrovolných hasičů
• Osvětová beseda – nabídka kurzů
• Náruč – centrum sociální rehabilitace
• Sdružení Cesta mramoru
• Rodinné centrum Leťánek
• Včelaři a včelky
• Studio Mandala
• Taneční studio Dobřichovice

Martin Lánský v parku Teyrovského, v pozadí socha Jana Žižky.

ČERNOŠICE
Rodina Teyrovských žila nejprve v pronájmu. Posléze podnikatel koupil rozsáhlý pozemek nad dnešní ulicí Karla
Majera a na něm začal budovat dům.
Později přikoupil pozemek pod silnicí,
kde na návrh architekta Aloise Dlabače
vzniklo monumentální schodiště s dominantní jezdeckou sochou Jana Žižky.
Ani on však své dílo nestihl dokončit.
Po úrazu, k němuž došlo v jeho továrně,
se již nikdy zcela nezotavil a předčasně
zemřel.
Pro nás je důležité, že úzce spolupracoval s legionářským podpůrným spolkem
Hus, který obec založila po skončení první světové války a jemuž předsedal tehdejší starosta Bedřich Homolka. Legionářské spolky tou dobou vznikaly po celé
republice. Byly určeny na pomoc legionářům vracejícím se s podlomeným zdravím z první světové války a jejich rodinám. Pomoc v nemoci nebo rodině při
úmrtí živitele nabízel svým členům také
spolek Libuše v původních Všenorech.
„Téměř každá obec měla divadelní soubor, tělovýchovnou jednotu, hasičský
sbor a do svého zániku i Sokol (zrušen
v roce 1957) a Skaut (zrušen v roce 1950,
po krátkém obnovení roku 1968 znovu
musel činnost ukončit 1970). Ředitel školy
v Horních Mokropsech vedl při tamní škole velmi úspěšné loutkové divadlo. Každé
vystoupení znamenalo pro obec i okolí mimořádnou událost. Loutky vodili učitelé
a starší žáci. Úspěšný divadelní soubor,
tzv. Malou scénu, měly Všenory až do šedesátých let minulého století. Soubor se
úspěšně zúčastňoval amatérských divadelních festivalů,“ dodává k historii paní
Alena Sahánková.

• Občanská akademie
Černošice – nabídka kurzů
• Kvalitní životní prostředí města
Černošice
• První společnost za práva koček
• Minidílny Šikulky
• Rybářský svaz Černošice
• Český svaz zahrádkářů
• Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy
• Spolek pro partnerství
evropských měst
• Česká speleologická společnost
• Maltézská pomoc
• Pomoc od srdce – pomoc
samoživitelkám

VŠENORY
Lenka Mlíkovská, autorka projektu
na proměnu zahrady Růžové mateřské
školy ve Všenorech. Své nápady spolu
s dvaceti nadšenci i zrealizovala.

Na jedné vlně

Spolek občanů Na jedné vlně vznikl před
čtyřmi lety. Impulsem byla snaha zabránit zboření železniční zastávky z počátku dvacátého století a jejímu nahrazení
unifikovaným betonovým přístřeškem.
„Chtěli jsme podpořit členy černošické
iniciativy Zastávky Černošice, Všenory,
Srbsko, kteří byli v debatě s představiteli
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC),
vlastníka zastávek, o něco dál. Ve Všenorech za to ještě nikdo nebojoval. Jako první se problému ujal Marek Kotásek, pak se
připojili další. Abychom měli v debatách
se SŽDC silnější pozici, rozhodli jsme se
zaregistrovat jako občanský spolek pod

• VšenoRáček
• CAP-ART – Centrum pro improvizaci
v umění – Jiří Stivín
• Skautský oddíl Dub Všenory
• Dámský klub
• Klub důchodců
• Na jedné vlně

ŘEVNICE
• Divadelní soubor Řevnice
• Dělnická beseda Havlíček
– od roku 1904
• Baráčníci – od roku 1929
• Český rybářský svaz
• Český svaz zahrádkářů
• Český svaz včelařů
• Myslivecké sdružení Řevnice
• Český kynologický svaz

dobnet
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Nabízíme:

přijme nové kolegy
na tyto volné pracovní pozice:

• platové ohodnocení v 9. – 10. platové třídě dle NV č. 263/2018 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody
• místo výkonu práce Praha, Podskalská 19 (v blízkosti stanice metra
Karlovo náměstí)
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 31. 8. 2021.

Pracoviště PRAHA 2

REFERENT/KA OCHRANY OVZDUŠÍ

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PÉČE O KRAJINU
NA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Náplň práce:

Náplň práce:

• zaměstnanec bude vykonávat, řídit a koordinovat práci oddělení
zabezpečujícího komplexní výkon agend především podle zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, zákona č. 201/2002 Sb., o ochraně ovzduší;
zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání; zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích; zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní
řád; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a předpisů souvisejících
a plnit další úkoly dle pokynů vedoucího odboru.

Nabízíme:

• platové ohodnocení v 10. platové třídě dle NV č. 263/2018 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody
• místo výkonu práce Praha, Podskalská 19 (v blízkosti stanice metra
Karlovo náměstí)
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 31. 8. 2021.

• komplexní zabezpečování agend stanovených obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností v oblasti ochrany ovzduší, správního
řádu a dalších souvisejících předpisů.

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 9. – 10. platové třídě dle NV č. 263/2018 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody
• místo výkonu práce Praha, Podskalská 19 (v blízkosti stanice metra
Karlovo náměstí)
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 31. 8. 2021.

Pracoviště ČERNOŠICE

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB
Termín nástupu dle dohody.

REFERENT/KA ODDĚLENÍ VODNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ

Pracoviště ČERNOŠICE – Dům s pečovatelskou službou

Náplň práce:

• komplexní zabezpečování agend stanovených obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností v oblasti vodního, stavebního zákona
a správního řádu a dalších souvisejících předpisů.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – zástup za RD
Termín nástupu dle dohody.

Bližší informace najdete na www.mestocernosice.cz – Volná pracovní místa, nebo kontaktujte Markétu Jandovou, personální úsek,
na emailu marketa.jandova@mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 355.

Nabízíme pronájem
párty stanů SLEVA 10okol%í

NOVÁ RESTAURACE KFC STRAKONICKÁ

Řevnice a

Hledáme nové kolegy
na hlavní pracovní poměr nebo brigádu na pozice:

vhodné na svatby, zahradní
párty, koncerty, trhy…

POKLADNÍ
PŘÍPRAVA SENDVIČŮ
KUCHAŘ

Ke stanům dodáváme stoly,
židle, pivní sety, el. topení.
Zajišťujeme i technickou
produkci – pódium, světla,
zvuk, video projekce.
rozměry 3 x 3 m, 3 x 6 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m

Filip Čáslava
tel.: 777 725 566
www.stany4rent.cz

PÉČE O ZELEŇ

▸ stříhání živých plotů
▸ sekání trávy
▸ řez ovocných stromů
▸ výsadba nových stromů
www.idobnet.cz

M

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

IN TR
AN



Získáš práci na plný či zkrácený úvazek nebo brigádu se
smlouvou na dobu neurčitou.



Možnost kariérního růstu.



Pravidelné navyšování mzdy.



Práci v ranních nebo večerních hodinách – ideální pro
maminky na RD a studenty.



Možnost směn 4 dny práce, 3 dny volna, ﬂexibilní pracovní
doba, možná volba začátku a konce směn.



25 dní dovolené.



Mzda ti přijde na účet vždy do 9. dne v měsíci.



Zvýhodněné stravování na pracovišti.



Máme tým s rodinnou a přátelskou atmosférou.

EE

KÁCENÍ STROMŮ

Co ti u nás nabízíme?

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

Jdeš do toho s námi? Budeme se těšit!
Kontaktní osoba: Jaroslav Vokurka
Telefon: 722 981 760
E-mail: jaroslav.vokurka@amrest.eu
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Foto Petra Stehlíková

Za záchranu zastávky v Černošicích začali bojovat členové iniciativy Zastávky Černošice, Všenory, Srbsko. K nim se pak přidal
i všenorský spolek Na jedné vlně.

názvem Na jedné vlně,“ vysvětluje vznik
sdružení jeho předseda Martin Lánský.
Další velkou akcí bylo sázení stromů, finančně zaštítěné skupinou ČEZ.
„Přišlo kolem sedmi set lidí a během víkendu jsme vysázeli dvacet tisíc stromů
jako náhradu za ty, které musely být
kvůli kůrovci pokáceny,“ líčí Martin
Lánský. „Hezkou akcí byla i květinová gerila. Do veřejného prostoru jsme rozmístili květiny a nabídli je i do širšího okolí.
Ozvali se Černošičtí,“ pokračuje předseda spolku.
„Černošická radnice tehdy připravila participační rozpočet. Tamní občané
mohli navrhnout projekty, ty vybrané radnice finančně pokryla. Jedním z nich, který sice vybrán nebyl, ale nám se líbil, byly
Rozkvetlé Černošice. Dodali jsme květiny,
truhlíky i zeminu, na nádraží v Mokropsech je oni zasadili a starají se o ně.“

pil, dceru Miladu, později provdanou
za Bohumila Šilingera, a syna Edmunda,
který po druhé světové válce emigroval
do Spojených států. Ve Všenorech stále
žijí dvě děti manželů Šilingerových, Eva
Knoppová a Václav Šilinger.
Část svažitého pozemku se schodištěm a sochou Jana Žižky, jednou ze čtyř
z té doby, jež se u nás dochovaly, vlastní
Martin Teyrovský, syn Evy Knoppové.

Park Teyrovského

Největší letošní akcí spolku Na jedné vlně byl úklid parku Teyrovského.
„Na nápad nás přivedla Linda Šilingerová, pravnučka továrníka Edmunda Teyrovského, jenž park nechal v letech 1926
až 1928 vybudovat,“ vypráví Martin
Lánský. Edmund Teyrovský měl tři děti.
Syna, kvůli němuž rozsáhlý pozemek
v tehdejších Horních Mokropsech kou-

Foto archiv Na jedné vlně

Během tzv. květinové gerily byl vyzdoben
veřejný prostor ve Všenorech i v okolních
obcích.

Podstatná část parku ale patří jiným
vlastníkům, ti už s rodinou továrníka
Teyrovského spřízněni nejsou. Tolik historie parku.
„Sehnali jsme rukavice, dezinfekci,
pytle a pustili se do práce. Odvoz sesbíraných odpadků, jichž bylo jistě několik
tun, zajistila obec Všenory,“ přibližuje
Lánský. „Chtěli jsme, aby si parku lidé
ze Všenor i okolí všimli, a to se podařilo.
Za úspěch také považujeme, že se občané
zajímají, co se s unikátním místem bude
dít dál, protože ve stavu, v jakém je, zůstat nemůže. Je naprosto klíčové získat
prostředky, a to nemalé, na jeho renovaci.
V tom bychom rádi pomohli i my. Doslechli jsme se, že by ve spolupráci s památkáři
měla vzniknout studie na záchranu. To je
víc, než jsme čekali. Je opravdu pět minut po dvanácté, protože socha Žižky je
v takovém stavu, že může kdykoliv spadnout,“ dodává členka spolku Na jedné
vlně Lenka Mlíkovská.
„Park je opravdu příkrý a zatím není
možné bezpečně ho otevřít pro veřejnost.
Je nutné renovovat schodiště a vymyslet,
jak by se jím dalo procházet. Zespodu totiž prostor není přístupný. Pokud nebude
prostupný, nebude se využívat. Nicméně
v téhle chvíli jsme spokojeni. Chtěli jsme
k místu přitáhnout pozornost, což se podařilo,“ uzavírá Martin Lánský.

dobnet
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Foto archiv Srdce Řevnic

Předsedkyní řevnického spolku
Srdce Řevnic je Jarka Vyletová.

Srdce Řevnic

Před čtyřmi lety se zrodil spolek Srdce
Řevnic. Také za jeho vznikem byla obava místních obyvatel, že se jejich obec
vydává nesprávným směrem. Šlo o obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad. Podle
vítězného projektu ateliéru Archum by
zeleň ustoupila dlážděnému prostranství, za oběť mělo padnout i několik stromů. To si zejména ti, kteří na náměstí bydlí nebo pracují, nepřáli. „V podstatě tu
mělo vzniknout městské náměstí,“ vysvětluje předsedkyně spolku Jarka Vyletová.
„Nechtěli jsme to tak nechat a věděli jsme,
že když budeme vystupovat jako spolek,
bude mít naše slovo větší váhu,“ vysvětluje důvod vzniku sdružení a dodává, že
svého do jisté míry dosáhli. Obecní úřad
totiž na základě diskuse s občany nechal
projekt přepracovat.
Další akcí, do níž Srdce Řevnic úspěšně vstoupilo, bylo plánované budování cesty kolem Lesního divadla, na niž
mělo město získat evropskou dotaci
čtyři a půl milionu korun. „Nám nevadí,
když se okolí vylepšuje, ale mělo by to být

Foto archiv Na jedné vlně

Kůrovcová kalamita je další výzvou. Za poslední rok a půl se společnými silami podařilo
vysadit přibližně třicet tisíc stromů.

účelné. Nepřejeme si zbytečné akce, navíc ničící okolní krajinu. Téhle cestě mělo
ustoupit asi devadesát vzrostlých dubů,
buků a dalších stromů. Jsem ráda, že jsme
dosáhli, aby město od realizace upustilo
a cesta nevznikla,“ dodává Vyletová.
Řevnice podle paní Vyletové trápí
i plánovaná mohutná výstavba. Proto
Srdce Řevnic spolupracuje se zatím nezaregistrovaným uskupením, jemuž
se přezdívá Referenďáci. „Za nimi stojí
opravdu velká síla obyvatel Řevnic. Referenďáci přišli v době, kdy soukromý investor koupil Eurovii s tím, že tam postaví dvě
stě bytů. Zastavět by se navíc měly i další

lokality v Řevnicích, mohutná výstavba se
chystá, nebo už dokonce probíhá ve Svinařích, v Halounech a Hatích. Pro Řevnice to
znamená, že během deseti až patnácti let
přibude v lokalitě tisíc a možná i víc lidí.
Jenže chybí infrastruktura: školy, školky,
lékaři a další služby. Tisíc lidí znamená
tři sta aut. Všechny místní obce propojuje
jedna silnice, už teď přetížená, a to nemluvím o železnici,“ říká Jarka Vyletová.
„Mrzí mě, že obyvatelé obce se o místní
dění příliš nezajímají, ale pak se diví, že
vedle nich najednou vyroste několikapatrový dům,“ dodává na závěr.
Mirka Paloncy


Napsal/a jste toho v životě víc než nákupní seznam?
Myslíte si, že máte cit pro psaní?
Troufnete si poslat ukázku své tvorby?
Máte přehled o dění v Poberouní a jeho okolí?
Jestli ano, tak napište na e-mail redakce@dobnet.cz.
Rádi náš tým rozšíříme o redaktora na čtvrtinový úvazek, který bude psát články
z radnic, spolků, úřadů a nezalekne se ani kulturních a sportovních akcí či tipů
na výlety. Je časově flexibilní a ovládá češtinu. Pojďte mezi nás.
www.idobnet.cz

inzerce

hledá redaktora
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ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ
PRÁCE
zemní a výkopové práce
n 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

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

Záruka 5 let

ČESKÁ VÝROBA

KOMINIK-KAMNAR.CZ

Poptávky
a objednávky:
cesc@iqteam.cz
721 345 346 | 246 093 630
VOLÁME ZPĚT

Nonstop servis
výpočetní techniky
včetně Apple.
Dodávka sítí, datových úložišť,
kamerových systémů.
739 109 780
servis@opravarnait.cz
www.opravarnait.cz

PALIVOVÉ DŘEVO
½ palivové dřevo

zaluzie@skuhrovskastavebni.cz

Dobřichovické
Vinařské
Slavnosti
28. 8. 2021
zámek Dobřichovice
a ostrov u kostela
hudební program:

Prime Time Voice
Los Fotros
Modrý Cimbál
Orkus
Bechy
XI

XII I

II
III IV

IX X

štípané i v polenech

VI

Revize,
čištění
a kontroly
komínů

737 866 668

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

II

stavba@skuhrovskastavebni.cz

V

737 216 666

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

VI VII

½ dřevěné brikety
½ přírodní ekologické
podpalovače
½ dřevní štěpka
½ zahradní kompost
½ mulčování zahrad a příkopů
½ likvidace náletových dřevin

777
264 266
prodejpalivovehodreva.eu

PODBRDY 68

PAVEL KISLING

dobrichovickevinarskeslavnosti.cz

dobnet
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Děti jsou
nároční čtenáři
Miloš Kratochvíl je oblíbeným dětským autorem
Spisovatel, scenárista a básník Miloš Kratochvíl
z Černošic si své čtenáře našel hlavně mezi
dětmi. Kromě knížek pro ně psal také do časopisů
Mateřídouška a Sluníčko a tvořil scénáře k pohádkám
i televizním pořadům, mimo jiné ke Kouzelné školce.
Za své knihy získal mnoho ocenění.

Foto archiv M. Kratochvíla

Křest Hloupežníků prakem na náměstí v Sedlčanech.

V červnu jste v černošické knihovně
pokřtil svou novou knihu básniček
pro děti nazvanou Nevěřte slepicím.
Kolikátá je to vaše publikace pro
děti?
Nevím. Možná čtyřicátá, možná padesátá… Nevím, jak to mám počítat. Jestli
do součtu patří i leporela, miniknížky, sešitky básniček za jednu korunu,
které jsme vydali v Tritonu jako důkaz,
že i za naši jednu korunu se dá něco
koupit, i když se to zdá k nevíře… Ale
upřímně – o celkový počet vůbec nejde.
Cenu mají jen ty knížky, které zůstanou
čtenářům v paměti.

To je pravda. Přišlo na křest
hodně dětí?
Křest byl prima. Přišly dvě třídy dětí, které mají ke knížkám blízko, pokoušejí se
taky nějaké veršíky a příběhy psát, takže
www.idobnet.cz

jsme si recitovali navzájem. Tak to mám
rád. Na všech besedách si s dětmi povídám jen o tom, co je na knížkách nebo
na psaní zajímá. Děti určují, o čem bude
řeč. Musí cítit, že jsem tam já pro ně.

Zajímalo děti, proč ten název?
Ano, chtěly vědět, proč nemají věřit
zrovna slepicím. Doporučil jsem jim,
že by se slepě věřit nemělo nikomu. Že
je dobré zamyslet se nad vším, co nám
kdo cpe do hlavy, k čemu nás ponouká,
navádí, co je a co není rozumné. O tom
básničky v téhle sbírce jsou.

Píšete jenom pro děti,
nebo i pro dospělé?
Zpočátku jsem psal pro dospělé, ale
když se nám narodily dcery, začal jsem
psát i pro děti televizní pohádky. Chtěl
jsem jim tím vynahradit, že jsem jim

pohádky nikdy nečetl ani nevyprávěl.
A navíc to rodinu živilo. Od roku 1980
jsem na volné noze a poznal jsem, že bez
televize se nikdo psaním neuživí. Nikdy
jsem nebyl v televizi jako zaměstnanec,
ale napsal jsem pro ni opravdu hodně
scénářů. Střídal jsem žánry: vážná inscenace, komedie, pohádka. Snažil jsem
se tou pestrostí vybalancovat dost šílené
tempo. Televize není pro křehké povahy.
Tam se do poslední chvíle něco mění,
škrtá, opravuje, upravuje. Produkce
oznámí, že nejsou peníze na půjčení
dvou koní, ale jen na jednoho, tak se
rozhodne, že na koni pojede jenom princ
a šašek vedle něj na tříkolce, a scenárista musí vymyslet nějakou berličku, proč
takhle ti dva spolu jezdí po světě. Nebo
se nad hotovým scénářem dozvíte, že
nejsou kapacity na dotáčky v exteriéru,
a přepisujete dvoudílnou hru tak, aby se
dala celá natočit na Kavkách ve studiu…
Tohle se mi stalo se dvěma díly scénáře
Přes padací mosty v mém nejkritičtějším
období. Přes padací mosty je dost drsný
příběh o týraných dětech. Chodil jsem
se sociálními pracovnicemi za dětmi
do příšerných rodin, k soudu, do nemocnic. Byla to síla. Navíc jsem těsně
před tím dopsal pro Věru Galatíkovou
dvoudílnou inscenaci Zatmění všech
sluncí a Kdo ví, kdy začne svítat. Taky
sociální drama. O mámě, slušné ženské,
která se kvůli naivnímu, pitomému přešlapu dostane do kriminálu. Najednou
toho bylo na mě moc. Hlavně ty hrůzné
zážitky z návštěv týraných dětí mě dostaly do kolen. Nervově jsem se zhroutil.
Bylo mi třiačtyřicet. Diagnostikovali
mi silnou panickou ataku a agorafobii.
Sedmnáct let jsem nedokázal vyjít sám
z baráku…

V té době jste ale pořád psal…
Psal. To mě drželo nad vodou. Ale tehdy
se mi výhybka definitivně přehodila
na kolej k dětské literatuře. Když píšete
pro dospělé, musí být základem příběhu
nějaký střet. A já cítil, že nemám sílu
žádný konflikt v sobě otevřít. Tak jsem
se rozhodl psát „hodné“ knížky pro děti.
Co nejveselejší. V podtextu vážné, ale
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vyprávěné a řešené s nadhledem. Říkal
jsem si, že když dokážu dát někomu
aspoň trochu smíchu, tak tu nejsem
zbytečně.

Jsou děti nároční čtenáři?

Foto archiv M. Kratochvíla

Myslím, že jsou. Především jsou netrpěliví. Když je nezaujmete prvním odstavcem, dokážou knížku odložit. Dospělý
čtenář se nějakou vatou prokouše, když
už vydal za tu knížku peníze, ale děti
to buď baví, nebo nebaví, a hotovo. To
musíte mít na paměti pořád.

Kolik jste napsal scénářů
k pohádkám a dalším pořadům?
Na to vám odpovím stejně jako na otázku, kolik jsem napsal knížek. Hodně.
Možná padesát těch větších k inscenacím a pohádkám. Kolik bylo textů
pro Studio Kamarád, Jůheláky a další
pořady, to neumím ani odhadnout.

A dá se říct, která pohádka je vaše
nejoblíbenější?
Z nostalgie říkám Taneček přes dvě
pekla. Byla první z těch velkých a líbí se
mi na ní, jak je krásně „papundeklová“.
Miluju totiž Hrátky s čertem v kulisách
Josefa Lady, a když jsem si řekl, že napíšu pohádku, vůbec jsem netoužil po velkofilmu na nějakém opravdovém hradě,
ale po něčem podobně milém. A hodně
rád mám i Princeznu za tři koruny.
Je mou skrytou reakcí na omezování,
s nímž se každý scenárista v televizi
potýká. Aby televize ušetřila, napsal
jsem komedii, v níž hraje Michal Dlouhý
prince, krále i královnu a Petr Nárožný
rádce, sluhu, komorníka, pokladníka, no
asi deset rolí. A režisér Jan Bonaventura, který měl podobně bláznivé nápady
jako já, se rozhodl, že když jsem to pojal
bez herců, on to natočí bez kulis, takže
od stropu tam visí jen pár hadrů. Bohužel to byla Bóňova poslední legrace…

Vraťme se zpátky ke knížkám.
Ty vaše mají zvláštní a vtipné názvy.
Jak vznikla třeba slova Poťouch,
Klofáci nebo Hloupežníci? Napadají
vás hned, nebo je dlouho vymýšlíte?
To je různé. Třeba Poťouch se mi v hlavě
narodil rychle, ale že bude ta potvora
modrá, mě napadlo, až když jsem viděl
vnukovu modřinu z fotbalu… Hraju
si rád se slovy, v tom to asi bude. Mám
v bloku schovaných ještě dost zajímavých názvů, ale tolik knížek už stoprocentně nestačím napsat.

Kritici o vás píšou víceméně jen
pozitivně. V jedné z recenzí je
o vašich verších napsáno: Laskavé,
něžné, milé, vtipné…, a jak se u vás
jednou zabydlí, už nikdy je nebudete
chtít vystěhovat… Máte z takových
slov radost? Nebo si víc ceníte, když
vás pochválí děti?
Samozřejmě, že každá chvála potěší. Větší
cenu ale má pro každého autora názor čtenářů. Najít si své čtenáře, to je vítězství.

otevírací doba
po–pá 8–18
so
8–12:30

Bráno „akademicky“, tak asi nejcennější
jsou dvě Zlaté stuhy za Modrého Poťoucha
a Zajatce stříbrného slunce. Ty mám ale
zastrčené v šupleti. A nad nimi na skříni
je úžasné panoptikum plyšových, papírových, na kamenech malovaných Poťouchů, rozkmotřidel, kočkopsů, robotíků,
hloupežníků a dalších postaviček z mých
knížek, které jsem dostal od dětí na besedách. Hlídá je meč od mých dcer za jmenování Rytířem krásného slova.

Žijete v Černošicích. Jak dlouho?
Bydlím v Dolních Mokropsech od narození. Narodil jsem se sice v porodnici
v Praze na Vyšehradě, ale rodiče mě
hned odvezli do Mokropes, což udělali
moc a moc dobře!

Jaké místo máte v okolí nejraději?
Berounku u mokropeského jezu a fotbaLucie Hochmalová
lové hřiště SK Kazín.
Delší verzi rozhovoru si můžete přečíst
na webu idobnet.cz.

inzerce

OCHRANNÉ FÓLIE
změna barvy vozu
tónování autoskel
RENOVACE SVĚTLOMETU
MOTO DETAILING

Kterého ocenění si považujete nejvíc?

RUČNÍ MYTÍ A VOSKOVÁNÍ AUT
ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ INTERIÉRU
RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO KERAMICKÁ
OCHRANA LAKU
OPRAVA DŮLKŮ V KAROSERII
metoda PDR

Lety, Pražská 454 (budova tenisové haly)
774 310 296 / 603 399 560
automotodetailing@seznam.cz AutoMotoDetailing
dobnet
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POZVÁNKY
Aaron Brooks & Band

Koncert Aarona Brookse, bývalého
zpěváka a skladatele většiny písní
amerického psychedelického rockového souboru Simeon Soul Charger,
si poslechnete 8. srpna od 19 hodin
ve venkovním amfiteátru u školy
v Černošicích.

Lesní slavnosti divadla

Ani letos nepřijdou diváci o letní
scénu Dejvického divadla v Lesním
divadle v Řevnicích. Uvidí hry Ucpanej systém (17. až 19. 8.), Elegance
molekuly (20. až 22. 8.), Brian (23. 8.
a 24. 8.) a Vzkříšení (26. a 27. 8.). Začíná se vždy ve 20 hodin.

Dětský den a potlach

Sportovní odpoledne plné her a soutěží a večerní potlach připravují
na 28. srpna v osadě Strong Boys
v Letech. Zápis začíná v 10 hodin
(do 11) na osadním hřišti, první
běhy startují ve 14 hodin.

Letní bluesová noc

Již podruhé zažijete mezinárodní
festival Bluesová noc v černošickém
amfiteátru. Odstartuje ho v pátek
20. srpna v 18 hodin skupina Petra
Börnerová band, dalším vystupujícím bude originální folkbluesové
duo Ptaszek & Bužma.

Diskotéka pro děti

Olda Burda pořádá 3. září od 16 hodin na multifunkčním hřišti Na Víru
v Letech dětskou diskotéku.

Alfons Mucha

Až do konce srpna zhlédnete výstavu litografií světoznámého českého
malíře stylu art nouveau Alfonse
Muchy. K vidění je v Galerii Bím
v ulici 5. května v Dobřichovicích.

Koncert tří kapel

V pátek 13. srpna se koná koncert tří
kapel Plusminusnula, Cold Cold Nights a Role. Začíná v 18 hodin v pivnici U věže na nádvoří zámku v Dobřichovicích.

Vinařské slavnosti

Všichni milovníci vína a hudby už se
jistě těší na sobotu 28. srpna. Po celý
den mohou v areálu dobřichovického
zámku navštívit Vinařské slavnosti.
www.idobnet.cz

Foto Honza Ježdík

Filharmonie pod korunami stromů
Tři předehry tří zázračných dětí, z nichž vyrostli velcí umělci, Mozarta, Mendelssohna a Saint-Saënse, zaznějí pod taktovkou dirigenta Debashishe Chaudhuriho
5. září na letošním, již tradičním koncertu Filharmonie v lese v Řevnicích. Jako
host vystoupí s Komorní filharmonií Pardubice houslový virtuos Václav Hudeček
se skladbami, jejichž autory jsou Antonín Dvořák a Pablo de Sarasate.
S myšlenkou pořádat filharmonické
koncerty v Lesním divadle přišel před
čtyřmi lety dirigent Chaudhuri. Rodáka
z indické Kalkaty, který studoval dirigování v mnoha zemích a také na Pražské
konzervatoři, přivedla do Evropy touha
seznámit se s tradicí klasické evropské
hudby. Před několika lety se usadil s rodinou v Řevnicích. „Atmosféra Lesního
divadla je okouzlující a bezprostřední
blízkost přírody velmi inspirativní,“ říká
po zkušenostech z minulých let. Pardubická filharmonie se podle něj do Řevnic ráda vrací a i přes netradiční a lehce
dobrodružné podmínky a nevyzpytatelné počasí si koncerty velmi užívá.
„Akustická hudba v přírodě má své
kouzlo i svá úskalí, a proto se vždy velmi důkladně zamýšlím, jaký repertoár
zvolit. Nejen kvůli specifickým podmínkám divadla, ale například i vzhledem
k různým skupinám posluchačů,“ vysvět-

luje Chaudhuri, který se snaží myslet
i na lidi, kteří třeba běžně na orchestrální koncerty nechodí. Proto volí skladby,
jež by je mohly zaujmout. I díky tomu
bývá Lesňák plný rodin s dětmi. Bývá to
pro ně první koncert vážné hudby, který
zažijí.
Letošní koncert Filharmonie v lese je
už čtvrtý. Jeho host, houslista Václav Hudeček, spolupracuje s dirigentem Chaudhurim opakovaně. „Přestože pochází
ze zcela odlišné hudební kultury, skvěle
cítí evropskou hudbu,“ říká o něm. I on
se do řevnického Lesního divadla těší:
„Před mnoha lety jsem tam hrál a počasí
nám přálo. Objednat si nebe bez mráčku
samozřejmě nemůžeme, tak nám držte
palce. Dávám sice přednost hraní v sálech
s dobrou akustikou, ale nebráním se ani
dnes stále populárnějším open-air koncertům. Zvláště v době covidové je lepší,
když jsme všichni na zdravém vzduchu.“

Festival Musica
Viva pokračuje

12. srpna 19 h
zámek Dobřichovice
Jazz club, swing session
(autentický swing v nejryzejší podobě)

V rámci letního hudebního festivalu Musica Viva je připraveno mnoho zajímavých koncertů. Většina se koná v srpnu,
jeden v září. Vstupenky jsou k dispozici
v Infocentru Dobřichovice.

zámek Dobřichovice
15. srpna 16 h
Pièces de société
(hudba počátku 19. století pro dvě tři kytary)

PROGR AM:

7. srpna 19 h
Pocta Jaroslavu Šarounovi
(Ludus musicus a hosté)

kostel Karlík

21. srpna 20 h
zámek Dobřichovice
Stanislav Mrožek: Kouzelná noc
(absurdní jednoaktová hra, Divadlo Orfeus)
zámek Dobřichovice
17. září 19 h
Historie vokální hudby
(pěvecký sbor Vox Nymburgeniss)
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Rockový Slunovrat přivítá Krucipüsk
Hudební festival s jedinečnou atmosférou nazvaný Rockový Slunovrat se letos koná 13. a 14. srpna, opět v Lesním
divadle v Řevnicích. Začátek 14. ročníku je naplánován na páteční poledne.
Čeká vás atraktivní prostředí lesa
a mnoho skvělých kapel nejrůznějších
žánrů. Na pódiu se vystřídají třeba černošická partička Vepřové Komety, vůbec poprvé kapela Krucipüsk. Dále zahrají United Flavour, Skyline, N.O.H.A.,
Gaia Mesiah, Zooblasters a také vycházející česká rapová hvězda Redzed.

13. a 14. srpna

Hvězdy české opery zazpívají
Rusalku na zámku v Litni
Letní open-air akce nazvaná Rusalka v parku se uskuteční 28. srpna
od 20 hodin v parku zámku Liteň. Půjde o koncertní provedení nejznámějších částí opery Rusalka u příležitosti
10. výročí Festivalu Jarmily Novotné.
Pozvání do projektu přijal Symfonický
orchestr Českého rozhlasu, vystoupí pod
taktovkou Roberta Jindry. Hlavní roli
Rusalky ztvární jedna z našich nejžádanějších sopranistek Kateřina Kněžíková,
role Prince se ujme talentovaný Richard
Samek. Vodníka se zhostí Jan Martiník
a Cizí kněžnu a Ježibabu předvede Jana

Kurucová. Do vedlejších rolí Žínek byly
přizvány vybrané absolventky Interpretačních kurzů v Litni.
Zámecký park poprvé zažije rozměrnou scénu překypující hudbou, zpěvem
a tancem v režii vždy nápaditých bratrů
Cabanů. Správný efekt dodají pěveckým
vystoupením tanečníci, kteří během představení rozvíří své kreace na různých
místech parku. Jejich výkony divákům neuniknou díky projekcím na velkoplošných
obrazovkách, jež budou lemovat scénu.
Benefiční koncert pořádá nezisková
organizace Zámek Liteň, vstupenky jsou
v prodeji na webu zamekliten.cz.

Mariánská pouť zabaví všechny ročníky,
chystá se divadlo i tancovačka
Černošická mariánská pouť bude mít
ve dvoudenním programu hudební vystoupení mnoha žánrů, divadlo, pouťové atrakce, jarmark i nedělní mši
svatou. Koná se ve dnech 14. a 15. srpna, sobotní bohatý program potrvá
od 10. hodiny ranní do půlnoci. Neděle
je zaměřena na klasickou hudbu.
Malí návštěvníci se mohou v sobotu těšit
nejen na houpačky, kolotoče a další pouťové atrakce, ale také na písně Jaroslava
Uhlíře a Zdeňka Svěráka v podání Pavla
Hokra a jeho dcer. Divadelní společnost
Koňmo sehraje Vodnickou pohádku, kejkle předvede kejklíř Půpa. Svou hudební
produkci nabídne Černošická hudební
společnost, pouliční šraml dodá orchestr

Péro za kloboukem. K pohodovému odpoledni přispěje také skupina AKMC, Vláďa
Dvořák, rocková skupina Beat Sisters z Berouna či kapela Vlasty Horvátha. Večerní
tancovačku s kapelou Strahov, která hraje
melodický rock, rock-and-roll a taneční
rockovou muziku od 60. let až do současnosti, zpestří dvojnásobný mistr v beatboxu a ohňová show uskupení Pa-li-Tchi.
Neděle bude patřit velkolepěji než jindy vážné hudbě. Po ranní mši svaté zazní
od 16 hodin nejprve na náměstí u kostela Nanebevzetí Panny Marie skladby
Kašpar Rucký a Říkadla Leoše Janáčka.
Vrcholem se od 18 hodin v kostele stane
duchovní hudba z renesančního Kodexu
speciálníku Missa brevis da corona Jana
Polívky a Otčenáš Leoše Janáčka.

POZVÁNKY
Dixieland u lávky

Každoroční Dixieland festival se uskuteční i letos. Hudba zazní 14. srpna
od 14 hodin na louce pod lávkou v Dobřichovicích, vstup je zdarma. Akci
pořádá J. Turek a město Dobřichovice.

Čechomor jede na turné

Česká hudební skupina Čechomor,
jejíž repertoár tvoří české, moravské
a slovenské lidové písně v originálním pojetí, zavítá během svého nového turné také do Řevnic. Ve zdejším Lesním divadle představí 3. září
od 19 hodin mimo jiné svou novou
desku Radosti života. Během turné
zároveň slaví 33 let na hudební scéně.

Dožínky můžete
oslavit v Tetíně

Navštivte Tetínské farmářské trhy
(dožínky) na Koledníku. Přijďte
28. srpna od 9 hodin do krásného malebného prostředí uprostřed přírody.
Organizátor zajistí celodenní dětský
program, živou hudbu, stánky s občerstvením a regionálními produkty.
Průběžně vyhlásí tombolu. Neváhejte, vezměte rodinu a podpořte naše
místní farmáře a prodejce. Aktuality
najdete na webu trhytetin.cz.

Veteráni pod zámkem

Výstava vybraných historických vozidel se speciální expozicí amerických vozidel nazvaná Veteráni pod
zámkem proběhne 14. srpna od 10
do 16 hodin před dobřichovickým
zámkem u řeky.

dobnet
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Atleti ASK Dipoli Černošice a Dobřichovice
na cestě za úspěchy
Atletický klub ASK Dipoli vznikl teprve před třemi
lety, ale již dnes se řadí mezi nejúspěšnější atletické
kluby Středočeského kraje. Za jeho úspěchy stojí
zejména vstřícný přístup mladých trenérů, kteří
se svými svěřenci pracují systematicky, poctivě,
a hlavně v přátelském duchu.
I v době těch nejpřísnějších karanténních opatření byli trenéři ASK Dipoli
v co možná nejužším kontaktu se svými
atlety díky sociálním sítím. Děti měly
možnost trénovat podle tréninkových
plánů a své pokroky či pochybnosti neustále konzultovat. Ihned po rozvolnění
opatření se všichni vrhli do společného
trénování, které pro zájemce probíhalo
denně. Tento přístup přinesl své ovoce
na závodech. Na konci června proběhlo
v Berouně 2. kolo závodu družstev žactva (U16) Středočeského kraje, kde mladí

atleti obhájili umístění z prvního kola.
Dívky zvítězily (porazily skvělé atletky
kladenského klubu) a chlapci získali
nádherné druhé místo (za silným týmem Kladna).
ASK Dipoli měl svého zástupce také
na mistrovství České republiky mužů
a žen ve Zlíně. Trenérka Kateřina Siebeltová si na něm vylepšila osobní
rekord na 400 m překážek (60,58 s),
a kvalifikovala se tak do finále, z něhož ze zdravotních důvodů odstoupila. Na mistrovství republiky mládeže

ORDINAČNÍ DOBA

info@vetjitrni.cz

771 150 260

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.idobnet.cz

www.vetjitrni.cz

reprezentovali klub Lucie Hlavičková
a Mikuláš Mutinský. Oba nastupovali
s osobním rekordem na 400 metrů jako
22. z 24 nominovaných, a nakonec své
papírové umístění vylepšili a doběhli
19. a 20. na MČR. První místo získali atleti z Černošic a Dobřichovic v soutěži
družstev dospělých na krajském přeboru v Českém Brodě.
Skvělou příležitost, kdy bude možné
setkat se s trenéry ASK Dipoli a přesvědčit se o výborné formě atletů, určitě využijte v neděli 22. srpna na černošickém
oválu, na němž se konají klubové závody.
Zájemci o informace k tréninkům, zejména z řad rodičů, jsou srdečně zváni také
na takzvané „náborové“ závody (určené pro ročníky 2010–2016), v termínech
13. září v Černošicích a 14. září v Dobřichovicích. Na nich si děti mohou vyzkoušet na vlastní kůži, co obnáší trénovat atletiku a zda by je takové tréninky bavily.
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Nasaďte běžecké boty
a hurá na závody!
Běh zůstal naším věrným sportovním kamarádem
během náročné covidové doby a je jím i nadále.
Tak proč nezměřit síly v zajímavém prostředí?
Mrkněte, na které závody můžete trénovat.
Běhej lesy Karlštejn
14. srpna, Bubovice

Jako první jsme pro vás vybrali soutěž
v rámci seriálu Běhej lesy. Šestý díl letošní sezony vede běžně nepřístupným
vápencovým lomem Velká Amerika.
Účastníci proběhnou přímo uvnitř impozantního kaňonu s jezerem, kde se natáčel
například známý český film Limonádový
Joe. Mohou se kochat i výhledy na gotický
hrad Karlštejn, který nechal postavit Karel IV. Proto je mottem závodu: „Buď král,
Běhej lesy“. Sportovce čeká 19 nebo 13 kilometrů na nezpevněných cestách. Zasoutěží si i děti na 500 metrech a 1 kilometru.

Berounský medvěd
22. srpna, Beroun

„První lesní běh“ nazvaný Berounský
medvěd bude mít tři trasy: pro děti,
nadšence (7 km) a trénované (13 km). Už
v poledne změří síly děti na čtyřech trasách. Start delšího závodu je plánovaný
na 13:50, kratšího na 14:05. Auta necháte
na parkovišti U Kasáren a přesunete se
jen kousek do ulice Na Vinici. Prvních
400 metrů moc poutavých nebude, ale
pak už poběžíte v nádherném prostředí
po lesních cestách. Hlavní ceny budou
slosovatelné pro všechny účastníky.
Nedělní odpoledne je protkané nejen
sportem, ale také kulturou a dobrým jídlem. Plán tréninku a vše ostatní najdete
na webu berounskymedved.cz.

Porazíme Emila Zátopka?
8. září, Biotop Radotín
Foto archiv organizátora

Pro kohokoliv včetně hendikepovaných
bude připraven i nesoutěžní běh nebo
chůze VoltaRUN. Starty z Bubovic: 12:00
dětské závody, 14:00 VoltaRUN, 16:00 závod na 19 km, 16:20 závod na 13 km. Podrobnosti jsou na webu behejlesy.cz.

Letošní rok je kromě olympiády ve znamení premiéry filmu Zátopek, o jednom
z nejslavnějších českých atletů, čtyřnásobném olympijském vítězi. V radotínském Biotopu proto vymysleli speciální
závod: „Na trati 1 000 m se pokusíme
společně překonat čas Emila Zátopka
z OH v Helsinkách 2:23:03. Každý běžec běží jeden kilometr, budeme počítat
42,195 nejlepších časů… a uvidíme,“ lákají organizátoři. Pokud se podaří čas

překonat, vylosují pět běžců, kteří získají volné vstupy do plaveckého bazénu. Start z Biotopu je od 16 do 18 hodin.
A večer si všichni odpočinou u filmu.
Odkaz na přihlášku zveřejnil FB „Biotop
Radotín“.

Černošický běh
18. září, Černošice

Foto archiv organizátora

Možná už máte křížek v kalendáři: sedmý
ročník Černošického běhu vychází na 18.
září. Měly by se běžet dvě trasy: 10 km
a 3 kilometry. Organizátoři doufají, že
se podaří uspořádat i oblíbené rodinné
štafety, proto všechny vyzývají: „Máte-li
ve své rodině běžce váhavce, povzbuďte
ho a přiveďte k nám!“ Přesné trasy krásnou přírodou budou zveřejněny na webu
cernosickybeh.cz. Tradicí akce je „něco
navíc“. Například loni putoval výtěžek ze
závodu, zhruba 20 tisíc korun, do místní
Knihovny Františky Plamínkové.

Dračí lodě
opět v akci
Foto archiv organizátora

Na počátku školního roku, 3. a 4. září,
vypukne 16. ročník akce Berounský
drak. A bude na co se dívat. Registrovány už jsou amatérské, firemní i soukromé týmy, které doplní pestrý program.
Chystají se kulturní zábava, park pro
děti i vybrané občerstvení a kulinářské
zážitky. To vše se 40 posádkami závodícími na Berounce. Kompletní informace
najdete na FB „Berounský Drak“.

dobnet

8/2021

18 — 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.

AQUACONSULT, spol. s r. o.

Zavolejte nám na

774 774 088

PITNÉ – ODPADNÍ – PRŮMYSLOVÉ VODY

Nabízíme volná pracovní místa
RECEPČNÍ
NÁPLŇ PRÁCE:
 prvotní komunikace se zákazníky
 obsluha zákaznické linky a telefonní ústředny
 třídění došlé korespondence (pošta, datové schránky, e-maily)
 administrativní práce, drobné pojížďky autem do 20 km
 dovážka obědů, údržba a provoz kuchyňky
 pracovní doba: po – pá 8,5 h denně (od 7:00, 7:30 nebo 8:00 hodin)
POŽADUJEME:
 komunikativnost, příjemné vystupování, trestní bezúhonnost
 řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič, základy práce s PC
NABÍZÍME:
 příjemné nekuřácké prostředí v dobrém pracovním kolektivu
 zaměstnanecké výhody (závodní stravování / stravenkový paušál)
V případě zájmu zašlete svůj životopis
janackova@aquaconsult.cz | 251 642 213, l. 302, 607 220 432.

HLAVNÍ ÚČETNÍ

NÁSTUP V ZÁŘÍ 2021

NÁPLŇ PRÁCE:
 vedení malého kolektivu finančního oddělení, zpracování dokladů
 správa finančního účetnictví, zpracování účetních závěrek
 vypracování daňových přiznání, zpracování statistických výkazů
POŽADUJEME:
 min. SŠ vzdělání ekonomického směru
 znalosti a vědomosti v oblasti účetnictví a financí
 orientace v daňových zákonech a příslušné legislativě
 pečlivost, odpovědnost, samostatnost
 výhodou je znalost informačního systému Premier
NABÍZÍME:
 práce na HPP
 příjemné nekuřácké prostředí v dobrém pracovním kolektivu
 zaměstnanecké výhody (závodní stravování/stravenkový paušál)
 možnost rozšiřování znalostí – odborná školení apod.
V případě zájmu zašlete svůj životopis
kaclova@aquaconsult.cz | 251 642 213, l. 312

NÁSTUP DLE DOHODY, MOŽNO IHNED

www.idobnet.cz

TECHNICKO – PROVOZNÍ
MANAŽER/KA
VODOVODŮ A KANALIZACÍ
NÁPLŇ PRÁCE:
 vedení agendy vodovodů a kanalizací, komunikace s obcemi a úřady,
technická administrativa
POŽADUJEME:
 VŠ nebo SŠ vzdělání nejlépe technického, stavebního,
vodohospodářského nebo ekonomického zaměření
 komunikativnost, spolehlivost, pracovitost
 trestní bezúhonnost, znalost práce s PC (MS Office)
 řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič
NABÍZÍME:
 zaučení v oboru, práci na HPP
 dlouhodobou perspektivu ve stabilním oboru
 příjemné nekuřácké prostředí v dobrém pracovním kolektivu
 zaměstnanecké výhody (závodní stravování / stravenkový paušál aj.)
V případě zájmu zašlete svůj životopis
cerny@aquaconsult.cz | 251 642 213

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, řidičský průkaz min. B
 odborné vyučení, přednostně v oboru zámečník, instalatér,
topenář apod.
NABÍZÍME:
 zázemí stabilní společnosti, práce na HPP, příspěvek na stravování
V případě zájmu zašlete svůj životopis
kejha@aquaconsult.cz | 602 311 274

Dr. Janského 953, 252 28 Černošice
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Koupací jezírko, nebo bazén?
V průběhu horkých letních měsíců si řada majitelů láme
hlavu, zda do své zahrady napřesrok umístit bazén
či koupací jezírko. Každá z těchto variant oblíbeného
letního svlažení má svá specifika, proto je dobré pečlivě
zvážit, která vám bude více vyhovovat.
Ať bazén či jezírko, vždy je nutné zohlednit možnost přístupu na zahradu.
Ideální situaci, kdy se tam bez problému
dostane bagr i nákladní auto, totiž může
nabídnout jen málo pozemků. V nejlepším případě stačí pouze rozebrat část
pletivového oplocení, v extrémní situaci
práce probíhají ručně či s minimálním
použitím mechanizace. Významně se
to odráží na ceně. Nezbytný je i odvoz
vykopané zeminy na skládku nebo její
využití pro terénní modelace v zahradě.
Nepřeberné množství různých typů
bazénů spojuje jedno jediné – ve většině
případů se stávají dominantou zahrady.
Blankytně modrá vodní hladina ve spojení se zastřešením na sebe upoutává
pozornost. Proto je dobré bazén do zahrady začlenit alespoň pomocí vhodné

vegetace či terénní modelace. Nespornou
výhodou bazénu je možnost dotápění
a v kombinaci s pochozím zastřešením
i výrazné prodloužení koupací sezony.
Pozitivní je také jednodušší dosažení vysoké kvality vody.
Koupací jezírka, jež poslední dobou
získávají na oblibě, přinášejí do zahrady vodní prvek v přirozenější podobě.
Příbřežní zóna, osázená vodními rostlinami, navozuje pocit okrasného jezírka,
možnost koupání nabízí hluboká zóna.
V případě koupacího jezírka s filtrační
technologií není třeba dodržovat doporučené rozměry. U jezírek bez technologie by se velikost vodní plochy měla
pohybovat minimálně okolo 100 m2,
ideální poměr koupací a filtrační části
s rostlinami je 2:3. I tak je ale nutné kon-

strukci tohoto typu vodní plochy konzultovat se specialisty. Ne vždy se totiž
realizace takového jezírka podaří a majitelé pak bývají zklamáni kvalitou vody.
Koupací jezírka neumožňují zakrývání
vodní plochy zastřešením, a proto bývá
koupání mimo hlavní letní měsíce spíše
jen pro otužilé.

info@livingingreen.cz
777 135 708, www. livingingreen.cz

Zavedená stavební firma z Černošic přijme kandidáta/kandidátku na pozici:

asistent/ka jednatele společnosti
Požadujeme:
- časovou flexibilitu
- AJ slovem i písmem (NJ výhodou)
- komunikativnost
- uživatelskou znalost MS Office
- řidičské oprávnění sk. B
- nástup dle dohody
Nabízíme:
- práci v příjemném prostředí a přátelském týmu blízko centra Černošic
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- možnost přizpůsobení pracovní doby
- zajímavé finanční ohodnocení
Náplň práce:
- evidence pošty, včetně jejího odesílání
- prvotní evidence přijatých faktur
- zajištění běžného chodu kanceláře
- evidence a koordinace časového programu jednatele
- zajišťování nákupu kancelářských a úklidových potřeb
- evidence a ukládání smluv a ostatní agendy zakázek
- archivace a správa archivu
- zajištění a organizace školení zaměstnanců
Kontakt: tel. 605 267 697; e-mail rehor@stavitelstvirehor.cz
dobnet
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RofiHaS: nejdéle působící společnost

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

MÁME 12 LET ZKUŠENOSTÍ A STOVKY SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ.

OBERMAN
ALARMS

• Až 70% úspora energie • Životnost izolace = životnost domu
• Zamezuje vzniku plísní – vhodné pro alergiky
• Realizace během jednoho až dvou dnů
• Pěna ICYNENE Foam Lite blokuje přístup vzduchu, omezuje tepelné
mosty, nezadržuje vlhkost • …a to není zdaleka vše

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX
kamerové systémy
regulace vytápění
automatizace, ovládání

pro aplikaci stříkané pěny ICYNENE®

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

Ukázka aplikací: rofihas
Konzultace a cenová nabídka ZDARMA

) 603 410 571

Kontaktujte nás: 603 780 490
radek.pisecky@rofihas.cz

info@oberman.cz

www.oberman.cz

WWW.KANADSKAIZOLACE.CZ

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

ODVOZ SUTÍ
A ODPADŮ
KONTEJNERY

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.

www.idobnet.cz

(3 m³ / 15 m³ / 17 m³)

NOVĚ OTEVŘENO

DOVOZ ZEMINY,
ŠTĚRKU,
PÍSKU, BETONU

Ordinační hodiny
Po, St 17:00 – 19:00 So* 8:00 – 11:00
Út, Čt 9:00 – 11:00 Ne* 18:00 – 20:00
* otevřeno každý sudý víkend
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 5
info@veterina-revnice.cz
774 068 272

www.veterina-revnice.cz

Ekologická likvidace odpadů
včetně poradenství
a evidence

REZERVACE
ONLINE

 608 365 140

e-mail: cernydaniel@centrum.cz
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Vlčí hora láká milovníky
historie i minerálů
Léto je v plném proudu, a tak si
většina z nás užívá dovolenou,
cestování a výlety po krásách
naší vlasti. Zajímavých míst tu
samozřejmě máme mnoho, a přitom
o některých možná ani nevíme…
My jsme takhle na svých cestách
objevili Vlčí horu a zříceninu
Volfštejn nedaleko Stříbra.
Zveme vás tedy na poněkud vzdálenější místo. Do města Stříbra se dá pohodlně dojet autem nebo vlakem, pak
můžete pokračovat směrem na Planou
u Mariánských Lázní. Než se ale vydáte dál, doporučujeme vám projít si
centrum Stříbra, které rozhodně stojí
za zdržení.

Foto Lucie Hochmalová

k hřišti), hrad je odtud vzdálen pouhý
jeden kilometr po žluté značce, i když
pořád do kopce.
Nahoře vás uvítají už jen zbytky zdí
původního sídla a mohutná válcová
věž. Hrad patří mezi nejstarší památky na Tachovsku, byl postaven zřejmě
ve 13. století v románsko-gotickém slohu

Stříbrné město

Hrad Volfštejn

Necelých 15 kilometrů na západ od Stříbra leží Vlčí hora se zříceninou hradu
Volfštejn. Vlak staví na nádraží v Ošelíně, odkud je to na Volfštejn jen pět kilometrů po zelené a žluté značce. Auto
můžete nechat až v Černošíně (lze dojet

Vlčí hora a přírodní rezervace

Foto Lucie Hochmalová

Třicet kilometrů západně od Plzně dostalo Stříbro název podle rud, které
se v jeho okolí těžily po mnoho staletí.
Ve 12. století to byla hornická osada nad
řekou Mží, dnes jde o půvabné město
se 7,5 tisíci obyvateli, jehož centrum
kolem Masarykova náměstí vás určitě
okouzlí. Za zmínku rozhodně stojí renesanční budova radnice z 16. století
a její výzdoba ze století devatenáctého,
14 metrů vysoký morový mariánský
sloup, postavený po morové epidemii
na začátku 18. století, nebo hradby s jedinou dochovanou baštou či židovskou
brankou.
A pokud budete mít čas, můžete se zajít podívat do parku na náměstí Svobody
(asi 500 metrů od Masarykova náměstí),
kde se nachází plastika 13. poledníku.
Zajímavostí je, že Stříbro udržuje partnerství s městy na stejném poledníku,
kameny právě z těchto měst byly při
stavbě plastiky použity.

sídlo Třebel a Volfštejn je roku 1527 zmiňován jako pustý hrad.
Nejzachovalejší je dodnes 22 metrů vysoká válcová věž, na níž je asi ve výšce
10 metrů vidět románský portál s dávným vchodem. Zvláštností je, že tloušťka
věže ubývá zvenčí, což bylo zcela výjimečné, většina hradů té doby měla věže
rovné a tloušťka zdí ubývala zevnitř.
Od roku 1964 je hrad chráněn jako
kulturní památka a jeho opravy zajišťuje Spolek pro záchranu hradu Volfštejna.

na důležité stezce z Plzně do Chebu, spíše jako menší stavba, protože vrchol měl
omezený prostor.
První písemná zmínka o hradu a pánech, kteří měli ve znaku vlčí hlavu, je
z roku 1316, kdy byl údajně zavražděn
první majitel Ctibor z Volfštejna. Pachatele, bratry Dluhomila a Bedřicha z Brodu, tehdy odsoudili k pokutě 600 hřiven
stříbra. Hrad zdědili Ctiborovi synové
a po něm jejich potomci. Ovšem Volfštejnové tu moc dlouho nebydleli. Už v roce
1460 přesídlili na nedaleké pohodlnější

Od hradu už to není daleko na Vlčí horu.
Ale do výšky 704 metrů nad mořem musíte vystoupat po svých. Hora bývala
kdysi vulkánem a cestou je to vidět, půjdete po červenohnědé kamenné hmotě
zvané struska. Na Vlčí horu se ostatně
dodnes sjíždějí milovníci minerálů, neboť se tady dají najít amfibol a augit.
Na svazích hory jsou louky a ovocné
sady, nahoře překrásný výhled do okolí, dokonce až na Český les. Zajímavá
je i Goethova vyhlídka, pojmenovaná
po slavném německém básníkovi a spisovateli, který rád pobýval v nedalekých
Mariánských Lázních. Na Vlčí hoře ale
podle historiků nikdy nebyl.
Jižně od hradu i hory se nachází také
přírodní rezervace Pod Volfštejnem.
Na vlhkých rašelinných loukách se vyskytuje mnoho zvlášť chráněných druhů rostlin a bylin. Na druhé straně hory
je přírodní památka Černošínský bor
s chráněným borovým lesem, bohatými
keři a bylinami.
Návštěva tohoto západního koutu naší
republiky vám na dlouho utkví v paměLucie Hochmalová
ti.

dobnet
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o večeři v hodnotě 500 Kč

222 367 730
Musa Restaurant Radotín
www.musa-restaurant.cz

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to
nejpozději do 20. srpna 2021. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Výherce obdrží poukaz na večeři v hodnotě 500 Kč v Musa Restaurantu v Radotíně.
Vylosovanými výherkyněmi křížovky z červencového vydání jsou Michaela Belikova a Irena Juklová, obě z Dobřichovic.
Každá získává poukázku na kávu a dezert dle vlastního výběru pro dvě osoby.
Správné doplnění tajenky z minulého čísla je: Bio zmrzka pro blondýnu i zrzka.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 8/2021, jinak cena propadá.

Křížovku připravil Pavel Havlíček

DOBNET, měsíčník, ročník XV, číslo 8/2021, datum vydání 6. srpna 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
• Náklad: 6 550 výtisků • Tištěná verze měsíčníku je rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli
• Redakce si vyhrazuje právo upravit dodané texty • Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce • Nevyžádané rukopisy se nevracejí
• Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno
www.idobnet.cz
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PRO PRODEJNU LETY

HLEDÁME
Nástupní mzda

PRODAVAČ/KA

27 000 Kč
Mzda po 1. roce

MZDA PO 3. ROCE

28 000 Kč

35 HOD./TÝDEN

Mzda po 2. roce

29 000 Kč

BRIGÁDNÍK (M/Ž)
VYBALOVÁNÍ ZBOŽÍ / POKLADNA

170 Kč
ODMĚNA ZA HODINU

Přihlaste se na

kariera.lidl.cz
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
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Není tvůj počítač
ve své kůži?
Hoď to na nás!

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.

Zavolej hned: 277 001 111
www.idobnet.cz

w w w. d o b n e t . c z / s e r v i s
DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice

