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• účetnictví a daňová evidence
• mzdové účetnictví a personalistika
• účetní a daňové poradenství
• daňová přiznání
• auditorské služby
• likvidace společnosti
• ekonomické poradenství
• zastupování na úřadech

daně a účetnictví
Praha, Dobřichovice

s rámečkem bez spadu

lukkaro s. r. o. 
Anežky České 1119, 252 29 Dobřichovice | 739 039 551 | 734 300 274 | hanak@lukkaro.cz | www.ucetnictvi-lukkaro.cz

PRÁCE V  ČERNOŠIC ÍCH

 Nabízíme volná místa na pozice

 MANAŽER PROVOZU

 TECHNIK/MONTÉR

 SKLADNÍK/SKLADNICE

 RECEPČNÍ

 UKLÍZEČKA/UKLÍZEČ
Podmínky:
U vybraných profesí možnost zkráceného úvazku. Zaměstnanecké výhody.

Dlouhodobé perspektivní zaměstnání ve stabilní společnosti bez ohledu 
na jakékoliv lockdowny a epidemie.

V případě zájmu se ozvěte na
vlcek@aquaconsult.cz nebo na 251 642 213 (pí Laščiak nebo Janáčková)

www.aquaconsult.cz

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

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

Chcete pomáhat tvořit nový domov
klientům s Alzheimerovou chorobou?

Alzheimercentrum Černošice hledá

ZDRAVOTNÍ PERSONÁL

Přijmeme
nového 

automechanika

 773 210 886 

 Řevnice, Pražská 670

www.melekauto.cz
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Kuchařka ví, co chutná v Dobřichovicích

Kniha s názvem Co nám chutná v Dob-
řichovicích obsahuje kolem osmdesáti 
receptů, mezi nimi jsou saláty, polévky, 
hlavní jídla i moučníky. Recepty dal Vla-
dimír Čížek dohromady s dalšími dese-
ti přáteli. „Jsme parta kamarádů mající 
kladný vztah k dobrému jídlu a pití. Schá-
zíme se v dobřichovické vinárně U Caldů, 
kde jsme si vzájemně sdělovali různé re-
cepty, a  časté dotazy na  přípravu jídla 
nás postupně přivedly na  myšlenku po-
stupy zaznamenat a sepsat,“ řekl Vladi-
mír Čížek.

První kuchařská díla napsal s  Jarosla-
vem Řehnou, pak oslovili další kamarády. 
A někdy v té době vznikl nápad, že by ku-
chařka mohla vyjít knižně. „Vydali jsme si 
ji pro radost,“ dodal Vladimír Čížek.

Kniha, jejíž součástí jsou třeba recep-
ty na kuřecí medová křidélka pro Mar-
ka Ebena nebo polévku Ivana Mládka, 
je k  dostání v  dobřichovické knihovně 
a v Infocentru v Dobřichovicích. (lh)

Kuchařku pokřtil muzikant Ivan Mládek. Foto Stanislava Čížková

Světlo světa spatřila nová 
kniha receptů, která má 
původ v Dobřichovicích. 
Společně se svými přáteli 
ji vydal zdejší obyvatel 
Vladimír Čížek.

Mladí sólisté vystoupí 
v liteňském parku
První říjnovou neděli zvou žáci a pe-
dagogové základních uměleckých 
škol Středočeského, Plzeňského, 
Pardubického kraje i  Prahy do  ma-
lebných prostor areálu zámku Liteň 
a  přilehlého parku na  odpolední 
přehlídku umění.

Návštěvníci se mohou těšit na bohatý 
program v  parku, populární a  muzi-
kálové melodie, jazz i  swing, výtvar-
né workshopy a výstavu, „čaj o páté“ 
s  klasickou hudbou, kde vystoupí ta-
lentovaní úspěšní mladí sólisté ze ZUŠ 
včetně absolventů Akademie MenART.

 Projekt v tomto mimořádném pro-
středí se koná již potřetí díky laskavé 
podpoře paní Ivany Leidlové, zakla-
datelky neziskové organizace Zámek 
Liteň, z. s. „Když mne oslovila Irena 
Pohl Houkalová ze ZUŠ Open s nabíd-
kou spolupráce, neváhala jsem! Zámek 
dlouhodobě podporuje mladé umělce 
a jsme rádi, že v liteňském areálu mů-
žeme dát prostor mladým lidem, kteří 
se ve volném čase věnují umění, tanci, 
zpěvu, výtvarnému umění, hře na hu-
dební nástroj, a mají možnost v tomto 
tak inspirativním prostředí předvést 
široké veřejnosti, co se naučili a vytvo-
řili,“ uvádí Ivana Leidlová.

Dobřichovičtí zastupitelé zvolili ar-
chitektonickou kancelář, která připra-
ví projekt využití pozemku v  centru 
Dobřichovic. Zakázku získalo studio 
Pavel Hnilička Architects+Planners.

Na pozemku v ulici 5. května nyní stojí 
hasičská zbrojnice. Do  budoucna je zde 
počítáno se souborem staveb s  radnicí 
a velkým multifunkčním sálem pro ko-
nání zasedání zastupitelstva, koncertů, 
divadel a  dalších společenských a  kul-
turních akcí. V areálu vznikne knihov-
na, informační centrum a  učebny pro 
základní uměleckou školu.

Hodnotící komise vybírala mezi čtyř-
mi projekčními kancelářemi. Zastoupe-
na byla mimo jiné i kancelář Šafer Hájek 
architekti, která navrhovala přístavbu 
školy. Komisi tvořilo 13 z 15 zastupitelů. 

Se zmíněným vítězným studiem začne 
nyní město jednat o  dalších stupních 
projektu. „Projektová příprava bude jistě 
náročná a  samotné realizace se pravdě-
podobně dočkáme až v příštím volebním 
období. Jsem však přesvědčen, že půjde 
o  značný přínos pro občanskou vybave-
nost i  urbanismus našeho města,“ řekl 
starosta Petr Hampl.

Dobřichovičtí vybrali architekty 
pro projekt radnice a sálu

Zdroj Pavel Hnilička Architects+Planners

Radnice znovu vítají nové občánky
Po  takřka dvouleté pauze se v Černošicích uskuteční oblíbený akt vítání občánků. 
Černošický starosta Filip Kořínek pozdraví nové obyvatele města Černošice v kultur-
ním sále na Vráži ve čtvrtek 11. listopadu. Letošní první a zároveň i poslední osobní 
vítání se uskuteční od 16 hodin. Formulář a další potřebné informace naleznou zá-
jemci na internetových stránkách města Černošice v části Informace a agendy obča-
nů – Správní odbor – Vítání občánků. Nově narozené děti přivítali po velké odmlce 
také v Letech, a to 4. září v místní mateřské škole.
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Slavnostní otevření nového školního 
areálu se konalo 19. září v Litni. Dříve 
zde stával internát středoškolského 
učiliště, po  přestavbě je tu šest škol-
ních tříd, školní družina, jídelna, mul-
tifunkční hřiště, sportovní hala, sauna, 
posilovna a také lékařské ordinace.

Během slavnostního aktu, jímž prová-
zel liteňský starosta Filip Kaštánek, pro-
šli návštěvníci novým areálem, kde byla 
v posledních dvou letech většina budov 
přestavěna, renovována nebo po demo-
lici nově postavena. Celkové náklady 
na rekonstrukci se vyšplhaly na více než 
120 milionů korun. Litni s nimi pomoh-
lo šest dotací: tři od Ministerstva finan-
cí ČR, jedna od Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR a dvě od Středočeského kraje. 
Městys Liteň ze svého rozpočtu zaplatil 
pouze 17 milionů.

V budově A jsou nyní nově zrekonstru-
ované bezbariérové lékařské ordinace. 
V  jedné již působí nová dětská lékařka 

MUDr.  Sylva Šebková a  v  budoucnu by 
tu měl ordinovat také praktický a zubní 
lékař. Dále zde najdeme šest tříd pro 180 
žáků, dvě třídy družiny a potřebné záze-
mí. Spojovací chodba pak vede do jídel-
ny v budově B. Jídelnu bude provozovat 
společnost Scolarest. Budova C skrývá 
sportovní halu. Venku se nachází mul-
tifunkční hřiště se zkrácenými atle-
tickými drahami a  doskočištěm skoku 
do dálky. Součástí areálu je sauna a za-
tím nevybavená posilovna.

Prohlídka byla spojena s občerstvením 
a  mistrovským zápasem berounských 
basketbalistek kategorie U15, o  nichž 
více píšeme na sportovní straně 17.  

Záznam ze dne otevřených dveří  

můžete zhlédnout na iDOBNET.cz.

Oslavy roku svaté Ludmily vyvrcholily 17. až 19. září v Tetíně. 
Konala se tu národní svatoludmilská pouť, která připomněla 
1 100 let od tragické smrti kněžny Ludmily.

Akci inicioval tetínský sta-
rosta Martin Hrdlička a  jeho 
spolupracovníci s  pomocí 
projektu Svatá Ludmila 1 100 
let. V předvečer národní pouti 
dorazila do  zdejšího kostela 
nesoucího Ludmilino jméno 
za  přísných bezpečnostních 
opatření kněžnina lebka zahalená pod skleněným poklopem 
v tenkém hedvábí. Vystavena byla téměř celé sobotní odpoledne.

Spolu s pozůstatkem umučené kněžny přijel do Tetína také 
vídeňský arcibiskup a  kardinál Christoph Schönborn, český 
rodák, pověřený k návštěvě Tetína v tento významný den sa-
motným papežem Františkem. Kardinál sloužil pro všechny 
přítomné poutníky mši. Dalším vzácným hostem byl kardinál 
Dominik Duka.

Spolek Pomoc od  srdce ve  spolupráci s  městem Černošice 
otevřel první startovací byt pro rodiče samoživitele v  těžké 
situaci a  onkologicky a  jinak vážně nemocné samoživitele.  
Má název První krok.

„Maminky to zde mají krásné a funkční. Záměrem bylo podpořit 
potřebné a vytvořit místo, které jim bude příjemným dočasným 
domovem. Inspirativním a  motivujícím. To se, věřím, moc po-
vedlo,“ uvedla iniciátorka projektu Margareta M. Kabi, kterou 
mnozí znají jako foodblogerku Bezlepkovou Margottku.

V  bytě jsou dva pokoje, v  každém žije jedna rodina. Další 
prostory jsou společné. Maminky se tak mohou vzájemně pod-
porovat, pomáhat si. Děti si mohou hrát. „Je to takový malinký 
vesmír, místo klidu, pohody a vzájemné důvěry, pomoci, přátel-
ství i harmonie. První místnost se proto jmenuje jako souhvězdí 
Pegas a druhá je Andromeda,“ dodala Gréta. Podle ní ale práce 
nekončí. Spolek má v plánu dodělat kuchyňské studio, výrob-
nu, dětský klub, aby maminky měly kde pracovat.
Případní dárci mohou finančně přispívat na transparentní 
účet Pomoc od Srdce, z. s., 6023680309/0800.

Městys Liteň zrekonstruoval (nejen) školní areál

Pro maminky samoživitelky  
se otevřel malý vesmír

V Tetíně uctili památku  
svaté Ludmily

in
zerce

Foto Petra Stehlíková

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 a zahradnické potřeby

 Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
) 284 828 702 / 736 773 276 / 734 382 170

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.

so 8–12 hod.

M

AN
 IN TREE

KÁCENÍ STROMŮ
▸  zdravotní, bezpečnostní 

a redukční řezy
▸ kácení se zachytáváním do lana
▸  spolupráce s arboristou 

certifi kovaným ETW

PÉČE O ZELEŇ
▸ stříhání živých plotů
▸ sekání trávy
▸ řez ovocných stromů 
▸ výsadba nových stromů

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

 mitnovak
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Proč ateliér, a ne květinářství?
Ateliér vnímám jako místo, kde se lidé 
mohou inspirovat, „nakazit se“ vášní 
ke  květinám. Je pro nás velmi důležité 
kytice motat přímo na míru dané příle-
žitosti. Plně se naladit na přání zákazní-
ka a splnit ho do sebemenšího detailu.

Snažíme se nabízet méně okoukané 
květiny, což se nám daří a máme z toho 
velkou radost. A pokud sáhneme po kla-
sice, jako jsou růže nebo gerbery, vždy 
preferujeme zajímavější druh či barvu. 

Odkud květiny odebíráte  
a v jaké kvalitě? 
Kvalitní, především čerstvé květiny, 
jsou pro nás největší prioritou! Jezdíme 
pro ně a vybíráme je většinou velmi brzy 
ráno, nejméně třikrát týdně. Nejčastěji 
máme květiny z Holandska. V sezoně se 
snažíme odebírat co nejvíce od českých 

pěstitelů. Neprodáme květinu, která je 
třetí den ve  váze. Snad jen pár druhů, 
např. lilie, alstromérie nebo karafiáty. 

A  to jen z  toho důvodu, že teprve třetí 
den otevírají květy. 

Jak byste popsala vaši práci  
a jaké materiály používáte? 
Neustále sledujeme trendy a  ve  volných 
chvílích mistry floristy, a  to je někdy 
opravdu zajímavé. Ale nejvíce inspirace 
čerpáme z  přírody kolem nás, kterou se 
snažíme otisknout i do naší práce. Kytice 
jsou většinou pestré, a jak jsem už zmínila, 
hledáme a používáme méně známé květi-
ny. Moc nám záleží na tom, aby i malá ky-
tice jen tak pro radost byla dokonalá. 

Pokud tvoříme věnce, nejraději sáhne-
me po přírodních materiálech. 

Je něco, co u vás zákazník nenajde?
Celofánové manžety, umělé mašle a  ta-
kové ty laciné nesmysly. Celkově nemá-
me rádi zbytečnosti. 

KVĚTINOVÝ ATELIÉR POUPĚ
 ul. 5. května 1179, Dobřichovice

Petra Frková   603 544 822
 Květinový ateliér Poupě

Z květinové vášně vznikl ateliér Poupě
Jmenuji se Petra, jsem z Dobřichovic a otevřením 
vlastního květinového ateliéru si plním dlouholetý sen. 
Navštivte nás, splníme i vaše květinové sny. 

Hrčí, vrčí, je pomalý, zamrzá, dlouho se probouzí, je horký, zničehonic se restartuje?
Bere vám čas na práci a zábavu? Hoďte ho servisákům z DOBNETU. 

Než zjistíme, co mu je, nic neplatíte. Pak se rozhodnete.
To je fér. Nenechte ho krást tvůj čas.

Není váš 
počítač
ve své kůži?
Hoďte to na nás!

 Zavolejte hned: 277 001 111
www.dobnet.cz/servis |  DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice
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Jsou opravdu zdravější 
a rychleji postavené?
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Procházíte krajinou, a když se do ní za týden 
vrátíte, stojí tam dům. Na první pohled nepoznáte, 
že je ze dřeva, a netušíte, že uvnitř je práce ještě 
na několik měsíců. Psychologický efekt je nesporný. 
Musím o dřevostavbách napsat, napadlo mě. 
Chyba. Je to totiž nečekaně složité téma, navíc 
kontroverzní.

TÉMA — 7

Během přípravy na  článek jsem pocho-
pila, že stavba domu ze dřeva není zase 
o tolik rychlejší než zděná a bohužel ani 
levnější (bůhvíproč). 

V posledních letech nám jde asi zejmé-
na o  energetickou úspornost. Chceme, 
aby se nám bydlelo příjemně, bylo nám 
teplo, měli jsme veškerý myslitelný kom-
fort, zároveň nás to moc nestálo. Jenže 
stejného cíle můžeme dosáhnout jak do-
mem z cihel, tak ze dřeva. Proč tedy zvo-
lit právě dřevěný? 

Nevěděla jsem to, nežiji v  dřevostav-
bě, neznám její plusy ani minusy. Proto 
jsem na Facebooku uspořádala anonym-
ní anketu, abych se zeptala těch, kteří 
v dřevostavbách buď bydlí, nebo o  tom 
uvažují, případně uvažovali, ale nako-
nec si to rozmysleli. Oslovila jsem dva 
odborníky, aby zareagovali na  nejčas-
tější stesky či pochybnosti.

Proč ze dřeva?
„S manželkou jsme se o jednotlivé materiály 
a technologie zajímali asi dva roky předtím, 
než jsme začali stavět. Byli jsme rozhodnuti, 
že si necháme postavit dřevostavbu. Nejen 
kvůli rychlosti výstavby, dům postavený ze 
dřeva se nám zdál zdravější a technologic-
ky lépe řešený i realizovatelný. 

Sešli jsme se s  několika zástupci firem 
nabízejících dřevěné domy a se všemi jsme 
se shodli, že materiál na stavbu domu vy-
jde přibližně nastejno, ať jde o  dřevo či 
cihly. To, co výslednou cenu může ovliv-
nit, je lidská práce, jenže té je na  dřevo-
stavbě méně, dokonce asi o padesát pro-
cent. Nikdo nám nedokázal vysvětlit, proč 
tedy dřevostavba stojí stejně jako masivní 
(ve smyslu pevný, pozn. red.) dům. Všichni 
jen pokrčili rameny s tím, že to tak prostě 
je. Najednou tedy pro dřevostavbu nebyl 
důvod,“ dodává majitel masivního domu 
z Dobřichovic. 

Proč není dřevostavba levnější? Jde 
o  trend, a  proto jsou ceny vystřelené? Sta-
vebních firem se zaměřením na dřevostav-
by v poslední době opravdu roste jako hub 
po dešti. Že by cítily zlatý důl? Architekt Jo-
sef Tlustý z Řevnic, který sám v dřevostavbě 
bydlí a specializuje se na návrhy pasivních 
domů, si to nemyslí: „Dříve to tak možná 
bylo. Chyběla konkurence, a tak si firmy dik-
tovaly ceny, teď se to, myslím, srovnalo. Dře-
vo je lehčí materiál než ten, který použijete 
na zděný dům, lépe tedy vyjde i doprava, a je 
pravda, že na stavbě je i méně práce. Dřevo-
stavba by opravdu měla vycházet levněji.“

Jenže nevychází. Alespoň to tvrdí Libor 
Hrubý, odborný poradce Centra pasivní-
ho domu v Brně a spoluautor e-booku pro 
stavitele (zdarma ke  stažení na  dumodza-
kladu.cz), když říká, že ceny zděných domů 
a dřevostaveb jsou v současné době napros-
to srovnatelné. Záleží ale, co srovnáváte.

„Porovnávat ceny kompletně doděla-
ných domů mi přijde zavádějící. Nosná 
konstrukce, o níž se asi bavíme, tvoří jen 
kolem dvaceti procent ceny.“ Co naopak 
srovnávat lze, je rychlost výstavby. „Kon-
strukce vyroste v řádu dnů až týdnů, a po-
kud realizaci zadáte na klíč, můžete bydlet 
odhadem za  půl roku, možná i  dříve, zá-
leží na  velikosti budovy. Na  stavbě domu 
ze dřeva je daleko méně mokrých procesů, 
které potřebují čas, aby mohly vyzrát,“ 
říká Josef Tlustý a  dodává, že za  něho 
jednoznačně dřevostavby vedou. Proč? 

Foto archiv Vexta Domy
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DŘEVOSTAVBY
•	 komplexní	projekty	energeticky	úsporných,	pasivních	a nulových	domů

•	 rodinné	i bytové	domy,	občanské	stavby,	řešení	interiérů	a rekonstrukcí

•	 12	let	zkušeností,	inovativní	design,	individuální	i	typizované	 
a	montované	domy,	technický	dozor

	V	Luhu	1215,	252	30	Řevnice			 	602	732	843			 	josef.tlusty@gmail.com	 www.ateliertlusty.cz

„Protože beru vážně téma klimatic-
ké změny, specializuji se na  energeticky 
úsporné, respektive nulové až plusové 
domy. Zajímá mě i  uhlíková stopa mate
riálu. Dřevostavbou se dá docílit pluso-
vých hodnot, ale netvrdím, že domem 
postaveným z  masivní (ve  smyslu pevné) 
konstrukce ne. Samozřejmě také to jde, 
ale o  něco obtížněji. Když navrhuji ma-
sivní stavbu, volím většinou vápenopísko-
vé cihly, které se vyrábějí při dvou stech 
stupních Celsia stlačené tlakem a  párou. 
Není to keramika, kde je energetická zátěž 
daleko větší. U vápenopískové cihly lze při 
malé tloušťce docílit dobrých akumulač-
ních vlastností a velké pevnosti,“ vysvět-
luje Tlustý. 

Vedro a plísně
Většina oslovených respondentů se 
shodla, že si ve svých domech ze dřeva 
užívá zimní pohodu, ale za  letních ve-
der trpí. V dřevostavbách je totiž obecně 

méně akumulační hmoty, není tam nic, 
co by na zimu akumulovalo teplo a v létě 
chlad. Pokud dům není dobře izolovaný, 
může k letnímu přehřívání docházet. To 
je jedna část problému, druhá jsou okna. 
Do novostaveb se instalují trojskla, rámy 
oken jsou kvalitně zaizolované a zapás-
kované, takže kolem nich neproudí žád-
ný vzduch. Velmi důležité je proto clonit, 
zejména na jih a východ, ale i na západ. 
Vynechat můžete snad jen sever. Když si 
navíc nesprávným větráním vženete do-
vnitř horký vzduch, nepomůže vám už 
nic kromě klimatizace. 

„Nemyslím, že by klimatizace byla nutná. 
Stačí chladicí mini jednotka, která se před
řadí větrací jednotce dotované chladem 
například z tepelného čerpadla. Je schopná 
vzduch poměrně účinně ochlazovat,“ radí 
architekt Tlustý s  tím, že je účelné ochla-
zovat interiér v noci třeba i přirozeným vě-
tráním. Dřevostavba má výhodu, že se bě-
hem noci ochladí rychleji než zděné domy.

Kolik se jich postaví
Za  rok 2020 bylo v  ČR postave-
no celkem 18  127 rodinných domů 
(zdroj ČSÚ), z  celkového počtu vy-
budovaných rodinných domů tvoří 
dřevostavby 16 %, tj. 2 836.

Z čeho dřevostavby jsou
L. H.: Hlavní podíl tvoří lehký rámový 
skelet (staveništní nebo panelová 
montáž ve výrobě), a to celkem 83 %. 
Sruby a roubenky činí 8 % a na stej-
né úrovni jsou i panely z masivního 
dřeva (CLT), které si získávají stále 
větší oblibu. Jsou alternativou ma-
sivní dřevostavby, ale v  moderním 
hávu. Roste zájem také o montova-
né domy a domy z prefabrikovaných 
dílců, případně modulové stavby.

in
zerce

Foto archiv Ateliér Tlustý
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„K  vytvoření komfortního vnitřního 
prostředí se ideálně hodí řízené větrání, 
tzv. rekuperace, dřevostavby bez ní prak-
ticky vůbec nenavrhuji,“ tvrdí Josef Tlu-
stý. „Sice to znamená nějaký investiční 
náklad navíc, ale když se spočítá, kolik 
tepla vyvětráte okny, náklady se vám vrá-
tí během deseti let,“ dodává.

Libor Hrubý jde ještě dál: „Rekupe-
raci bych doporučil do  jakéhokoliv nově 
stavěného nebo rekonstruovaného domu. 
Citelným způsobem zvýší vnitřní komfort. 
Pomůže i  v  boji s  vysokou vlhkostí nebo 
plísněmi.“

Právě obavy z plísní, roztočů apod. se 
v debatě na Facebooku objevily také, ze-
jména ve spojitosti s difúzně uzavřenou 
konstrukcí. „Pro dřevostavby se určitě 
lépe hodí konstrukce difúzně otevřené. 
Myslím si ale, že plíseň v interiéru primár-
ně není problém difúzně otevřené nebo 
uzavřené konstrukce, ale toho, že uza-
vřený je dům. Jedná se o poměrně novou 

komplikaci, která souvisí zejména s kva-
litními okny. Stavbu utěsní, většinou se 
ještě páskují. Navíc lidé dnes obecně málo 
větrají. I tenhle problém vyřeší rekupera-
ce. Druhá věc, možná ještě důležitější, jsou 
tepelné mosty. Pokud někde chybí izola-
ce, nebo byla udělaná nekvalitně, vzniká 
chladné místo, které se rosí a kondenzuje 
na něm vzdušná vlhkost. Pak může vzni-
kat plíseň,“ vysvětluje Josef Tlustý.

Všechno je slyšet 
Na  to, že v  dřevostavbách o  sobě lidé 
více vědí, a  také že dům vrže, si stěžo-
vala většina oslovených. „Souhlasím, že 
zděná konstrukce lépe brání šíření hluku, 
o  tom není pochyb. Problém je v  tepelné 
a zároveň akustické izolaci. V levné stav-
bě s  minimem izolace a  lacinými okny, 
která případně nejsou ani zapáskovaná, 
se to může stát. Ale u kvalitně vybudova-
né dřevostavby, a dokonce ani u patrové, 
se toho bát nemusíme,“ říká Tlustý s tím, 

že kaž dý architekt či projektant musí re-
spektovat nároky na kročejovou i akus-
tickou izolaci.

„Samozřejmě, že betonový strop brání 
šíření hluku jinak než dřevěný trámový. 
S  tím je nutné v  návrhu počítat a  pro-
myslet zvukovou izolaci, aby se uvnitř 
nešířil provozní hluk. Dřevostavby jsou 
skládačka, někdy se v  nich kvůli aku-
mulaci tepla i  lepší akustice volí zděné 
příčky. Pak jsou domy více zafixované. 
Jeli příčka lehká, nesmí být samozřejmě 
nosná, dá se i  taková dispozice snadno 
změnit,“ vysvětluje Tlustý.

Jak rychle a za kolik
L. H.: Hodně záleží na zvolené tech-
nologii. Pokud se jedná o technologii 
umožňující prefabrikaci, pak může 
být výstavba dřevostavby opravdu 
velmi rychlá. Bavíme-li se o dřevo-
stavbách budovaných na staveništi, 
lze sice dosáhnout o něco rychlej-
ší výstavby, ale rozdíl nebude příliš 
velký. Ceny jsou v  současné době 
srovnatelné.

Energetická úspornost
L.H.: Úsporné pasivní domy lze 
stavět rovnocenně ze dřeva i  z  ji-
ných materiálů. Na  energetickou 
náročnost stavby to nemá vliv. Ani 
při ekologickém hodnocení v  rám-
ci použitých materiálů nemusí být 
dřevostavby lepší. Samotné dře-
vo v  konstrukci často nedominuje, 
a  tak o  zátěži životního prostředí 
rozhodují spíše izolační hmoty. Mo-
hou být na přírodní, případně recy-
klované bázi, ale také nemusí, stejně 
jako u staveb zděných.

in
zerce

Foto archiv Vexta Domy

ODVOZ SUTÍ  
A ODPADŮ 

KONTEJNERY
(3 m³ / 15 m³ / 17 m³)

DOVOZ ZEMINY, 
ŠTĚRKU,

PÍSKU, BETONU
Ekologická likvidace odpadů

včetně poradenství  
a evidence

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

KUCHYŇSKÉ STUDIO
Komenského 1100

252 30 Řevnice

 257 721 171

• KUCHYNĚ

• INTERIÉRY

• ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

• SEDACÍ SOUPRAVY

• SPOTŘEBIČE VŠECH 
ZNAČEK

• REALIZACE  
OD NÁVRHU  
PO MONTÁŽ

info@kuchynechvojka.cz
www.kuchynechvojka.cz
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www.kanadskaizolace.cz

Aplikujeme 12 let kanadskou izolaci  
ICYNENE®, která je světovým leaderem  
v oblasti tepelných stříkaných izolací.

Stavíte, rekonstruujete?
Řešíte zateplení Vašeho domu?

Konzultace a cenová nabídka ZDARMA

M O N T Á Ž E - S E R V I S - R E V I Z E 

OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX

kamerové systémy 
regulace vytápění

automatizace, ovládání

KOMINIK-KAMNAR.CZ

Revize,
čištění 

a kontroly
komínů

Poptávky
a objednávky:
cesc@iqteam.cz

 246 093 630 | 721 345 346
VOLÁME ZPĚT

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

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

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

www.zlatnictviaz.cz

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

Typový, nebo od architekta
„I typový dům může být velmi kvalitní, ni-
kdy bych ale nekupoval zajíce v pytli. Když 
zvolíte typový dům, pak ale ve  vyšším 
standardu. Nechte si podrobně vysvětlit 
konstrukci, respektive si dobře prohléd-
něte zpracování projektu. Důležité je po-
hlídat kvalitu návrhu, dotažení a  speci-
fikování všech konstrukcí a  materiálů,“ 
neskrývá Tlustý svůj názor, že by spíše 
doporučoval najít si dobrého architekta 
se zkušenostmi s  navrhováním dřevo-
staveb. Peníze vynaložené na  jeho prá-
ci se podle Tlustého vyplatí, projektem 
na  míru získáte prostory, jaké opravdu 
potřebujete. 

Od  příštího roku má vstoupit v  plat-
nost legislativní změna vztahující se 
k  energetické náročnosti budov. O  co 
půjde? „Opatření nutí architekty a projek-
tanty k pečlivějšímu zamyšlení nad návr-
hy domů. Při promyšleném koncepčním 
návrhu a jeho optimalizaci lze budovy sta-
vět bez omezení architektury a bez růstu 
ceny stavby v závislosti na energetické ná-
ročnosti. Nejčastějším řešením je kvalitní 
projekt, vhodně doplněný technologickým 
řešením a zvážením využití obnovitelných 
zdrojů,“ objasňuje Libor Hrubý. 

„Když stavbu dobře zorientuji ke světo-
vým stranám, logicky ji umístím na po-
zemek a navrhnu její kompaktní tvar, už 
z  principu dojde k  malé tepelné ztrátě. 
Pokud kvalitně udělám obálku a  mám 
dobré tepelné zisky ze sluníčka, což jsou 
základní principy pro navrhování pasiv-
ních domů, mám celkem značnou záru-
ku, že splním i  nové nároky na  budovy 
bez nutnosti dohánění tepelně technické 
bilance technologiemi,“ popisuje Josef 
Tlustý. 

Znamená to, že budoucnost výstavby 
rodinných domů směřuje k  těm pasiv-
ním, ať už budou ze dřeva nebo zděné? 
„V podstatě ano a myslím, že to je správ-

ný směr. Dá se ale navrhnout dobrý dům 
se splněním co nejvyššího počtu těchto 
aspektů, přitom striktně nemusí jít o tzv. 
pasivní dům.“

„Na  dřevostavbě se mně líbí spousta 
věcí. Kromě toho, o čem již byla řeč, tře-
ba i  to, že se dá snadněji rekonstruovat, 
rozebrat, předělat a  znovu zakapotovat. 
Na  rozdíl od  zděné stavby. Nakonec dře-
věná konstrukce se recykluje snáze pokud 
dům vyzdíte. Z  něj vám zbude hromada 
suti, z dřevostavby zůstanou prvky, které 
se dají ještě použít nebo recyklovat. Asi 
nejdůležitější pro mne je, že dům ze dřeva 
voní přírodou a žít v něm je povznášející.“

Mirka Paloncy

Jak dlouho vydrží
L. H.: Životnost zděných domů a dřevostaveb bude při správném návrhu a realizaci 
naprosto stejná. Není důvod, proč by dřevostavby měly mít životnost kratší. Je ov-
šem pravda, že dřevěné konstrukce bývají citlivější na chyby a následně může dojít 
k jejich poškození.

J. T.: Životnost dřevostaveb a zděných domů je srovnatelná. Trend se ubírá ke sta-
vění z KVH profilů, vysušeného dřeva, lepeného dřeva. Vysušené dřevo se nekroutí, 
nenabírá vlhkost, je daleko stálejší. Po ošetření proti dřevokaznému hmyzu a plís-
ním není s trvanlivostí žádný problém.

in
zerce
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www.karlstejnskomas.cz

Před patnácti lety vznikla firma SASA 
interiér. Nejdříve vyráběla a  montova-
la nábytek na  zakázku do  domácností 
i  komerčních prostor. Později přibrala 
designéra, který se zákazníka ujal už 
v  počáteční fázi představ a  „zhmotnil“ 
je do vizualizace. Bylo přitom jedno, zda  
jde o proměnu celého bytu nebo jen kuso-
vého nábytku. Solitérní kousek, 
který má už něco za  sebou, 
často získal zcela neotřelý 
vzhled a  původnímu pro-
storu dal nový šmrnc.

Poté, co se Ondrovi naro-
dila první a pak i druhá 
dcera, chtěli s manžel-
kou více propojit prá-
ci s  rodinným životem. 
Vznikl tak nový projekt 
BaaVi… svět, co nás baví.  

„Spojili jsme šikovnost a podnikavost On-
dry, zručnost babičky Renatky, která šije 
veškeré látkové části jednotlivých výrob-
ků, a  časové možnosti maminky Elišky, 
jež je nyní na rodičovské dovolené,“ popi-
suje rodina jedním dechem.

Ideální pro neposedy
Nový projekt měl jasný směr. Inspiro-
ván láskou k dětem a pohybu se zamě-
řil na přírodní materiály, hlavně dřevo 
a kvalitní látky. Cílem nebylo mít pro-
duktů mnoho, ale zato takových, aby 
se dětem líbily, rozvíjely jejich moto-
riku, kreativitu i  samostatnost. Volba 
padla na  Montessori filozofii, patrnou 
v  celé nabídce. Na  první pohled jde 
o  designové kousky, které oživí každý 
interiér. Děti se na nich skvěle vyřádí, 
i když zrovna nemohou ven. Vydrží to 

opravdu dlouho. 
Navíc získají pro 
život tolik důle-
žité zdravé sebe-

vědomí.

SASA INTERIÉR
 Pod Drahou 1039, Řevnice
 725 587 547

Když je někdo šikovný truhlář a založí si firmu 
na výrobu nábytku, úspěšně mění byty a další prostory 
k nepoznání. Pokud je navíc hravý a narodí se mu jedno 
a později druhé dítě, chce svůj um projevit i ve světě 
ratolestí. Daří se to Ondrovi z Řevnic a jeho rodině.

Projekt výroby hraček mohl Ondra ze 
SASA interiér, s.r.o., spustit i díky novému 
CNC stroji, který si pořídil na základě zís-
kání dotace od společnosti MAS Karlštejn-
sko, z.ú., ve výši 585 000 Kč v rámci v rámci 
Programu rozvoje venkova (PRV). V před-
cházejícím období už MAS Karlštejnsko, 
z.ú. podpořila v  našem regionu projekty 

ve výši 137 mil. Kč, a to na základě Strate-
gie komunitně vedeného místního rozvo-
je (SCLLD) Via Carolina. Jednalo se hlavně 
o menší regionální projekty subjektů ve-
řejné i soukromé sféry, ale i o větší inves-
tice do infrastruktury obcí, jako např. pro 
město Černošice. Pro nadcházející dotační 
období EU 2021-2027 jsou připraveny dal-
ší finanční prostředky, o  které se budou 
moci ucházet žadatelé z regionu.

Hračky i díky dotaci

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Od nábytku 
k hračkám, které baví Reakce zákazníků

A co napíšete vy?
Mrkněte na www.Baavi.cz.

 info@baavi.cz  731 546 220

baavi.cz

JANA O BALANCE 
BOARDU (se dvěma válci):
Dárek se moc líbil, je to teď snad 
nejpoužívanější prvek v naší pě-
tičlenné domácnosti. 

KATKA O UČICÍ VĚŽI
CHARLIE:
Věž je úžasná, pěkná, praktická, 
neuvěřitelně stabilní a robustní. Je 
vidět, že autor se věnoval každič-
kému detailu. Jsme moc spokojeni 
a používáme ji každý den. 

ŽANETA O HOUPAČCE  
BAAVI SWING
(světle modří myšáci):
Právě jsme sestavili a pověsili hou-
pačku. Je krásná, opravdu nádherný 
originál s dokonalým zpracováním. 
Myslím, že budeme mít o zábavu 
postaráno. Už jsme nevěděli, jak 
syna zabavit, protože mu rostou 
další zuby... Teď sedí v houpačce už 
půl hodiny a uklidňuje ho to.
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Spolu s mezinárodní archeologickou ex-
pedicí TSMO (Trilith Stone Monuments 
of Oman), kterou vede, se Roman Garba 
již několikátým rokem pokouší odhalit 
záhadu trilitových rituálů v Ománu. 
Obestřeno tajemstvím je stále nejen to, 
kdy k nim docházelo, ale také jaký účel 
plnily. 

Výzkum trilitů probíhá především 
v okolí přístavu Dakm. Právě zde je 
jedna z jejich největších koncentrací, jež 
dokazuje příznivé klimatické podmín-
ky a osídlení oblasti od období paleolitu 
až do pozdní doby železné.

Co vlastně jsou trility? 
Jde o jakési kamenné pyramidy postave-
né v řadě, které ještě stojí na platformě 
z drobných kamínků, takové mini Stone-
henge. Kamenné pyramidy se skládají ze 
tří kamenů, proto trility. Název pochází 
z latinského tri (tři) a lity (kameny). 

U stojících kamenů je řada paralel-
ních velkých ohnišť. K nim navíc vždy 

patří čtyři kameny čtvercové z konfigu-
race mezi ohništi a stojícími kameny. 
Jde o opakující se konfiguraci použí-
vanou k pradávným rituálům před 
minimálně dvěma tisíci lety.

Jak víte, že jsou právě tak staré?
Z vykopaných ohnišť jsme odebrali 
uhlíky a pomocí radiouhlíkové datovací 
metody jsme zjistili, kdy naposledy tam 
byl oheň. Radiouhlíkovému datování 
a dalším méně častým datovacím meto-
dám používaným v archeologii a geo-
chronologii se v poslední době hodně 
věnuji i po stránce metodologické. 

Ví se už, kdo trility postavil  
a k čemu sloužily?
To je jedna z největších záhad arab-
ské archeologie. Právě bádáme, kdo je 
postavil, na co se používaly, k jakým 
rituálům. Z padesáti procent se trility 
nacházejí u pohřebišť, jeden z atributů 
se tedy vztahuje k uctívání předků.  

K tomu, že se kočovné kmeny vracely 
na místa, kde byli pohřbeni předkové, 
a nějakým způsobem je uctívaly. Nenašli 
jsme tam však žádné kosterní pozůstat-
ky. Hrobky to nejsou, neobjevili jsme ani 
další zbytky, střepy nebo jiné předměty. 
Ta místa jsou až rituálně čistá. 

Archeolog Roman Garba: V Arábii si 
připadáte jako v Indiana Jonesovi

Má tři vysoké školy, ovšem žádnou nevystudoval v České 
republice. Na univerzitě v polské Gdyni se stal námořníkem, 
na dalších dvou, ve Velké Británii a v Itálii, archeologem. 
Co Romana Garbu (55) přimělo, aby od profese námořního 
důstojníka zběhl k archeologii a jak složitá byla cesta mezi 
mezinárodní archeologickou elitu? I o tom jsme si povídali 
v Dobřichovicích, kde fotografující cestovatel žije od roku 2001. 

— 
Roman Garba (55)
• vášnivý fotograf a cestovatel
• vystudoval námořní univerzitu 

v polské Gdyni
• od roku 1991 pět let pracoval jako 

radiodůstojník u Československých 
námořních lodí

• poté se stal bakalářem 
v oboru archeologie a historie 
a magistrem archeologie 
a památkové péče na univerzitě 
v Leicesteru ve Velké Británii, 
na univerzitě v Itálii získal titul 
Ph.D. v oboru asijských, afrických 
a středomořských studií 

• pracuje na částečný úvazek 
v Ústavu jaderné fyziky 
a v Archeologickém ústavu AV ČR

Vykopávky a přesun celého trilitového monumentu do Národního muzea v Maskatu.

iDOBNET.cz
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Jak je možné, že se na nich  
vše zachovalo?
Většinou jsou odlehlá. Navíc klima 
v Ománu je diametrálně odlišné 
od toho, na jaké jsme zvyklí my. Podne-
bí je suché, krajina pouštní a podléhá 
spíš větrné erozi než akumulaci vrstev 
hlíny a spraší.

A kdy rituály skončily?
Začaly čtyři sta let před Kristem a skon-
čily dvě stě let po Kristu. 

Proč skončily, ví se?
Neví. Ale až podezřele to koreluje s kon-
cem období rozkvětu Kadidlové stezky. 
Kadidlovou stezkou putoval z Asie 
do Evropy přibližně stejný objem zboží 
jako mnohem známější Hedvábnou. Ka-
didlovníky rostou především v Ománu 
a v Jemenu. Tam se kadidlo sbíralo a pak 
je karavany přepravovaly přes Saúdskou 
Arábii, Jordánsko až do Gazy, odkud pak 
loděmi mířily primárně do Říma.

Nemohli je tedy postavit obchodníci, 
kteří se cestou zastavili k odpočinku?
Ano, to je jedna z teorií. Spousta trilitů 
je opravdu na stezkách, ale mnohé 
zase ne. Jsou úplně mimo a jde rovněž 
o obrovské koncentrace. Opravdu to 
vypadá spíše na nějaké rituální oslavy. 
Pravděpodobně šlo o jakési multi-
funkční pouštní kaple. Sloužily buď 
poutníkům, nebo k uctění zemřelého, 
případně k oslavám narození, přícho-
du jara či dešťů. 

Dalo by se říct, že vás arabské země 
zajímají hlavně z důvodu, že jinde už 
je vše probádáno?
Částečně také, protože tyto lokality 
mají obrovský potenciál. V Arábii si 
v některých momentech připadáte jako 
v Indiana Jonesovi, spousta věcí je ještě 
neobjasněna. Ví se, že v době bronzové 
tam sídlila velká civilizace, která ex-
portovala měď z Ománu do údolí Indu, 
Mezopotámie atd. Arábie je také most 

mezi Afrikou a Asií, přes nějž museli 
přejít předchůdci člověka, když osídlili 
svět. To ale výrazně dříve, v době ka-
menné, kdy Arábie byla v meziledových 
obdobích zelená. Je tam stále co obje-
vovat a každým rokem se podaří nové 
významné nálezy.

A na čem dále pracujete?
Kromě trilitů se nám v Dakmu podařily 
další dva objevy. Odhalili jsme prehis-
torické pobřežní osídlení u laguny 
v oblasti s vysokou koncentrací trilito-
vých monumentů. Našli jsme bronzové 
artefakty a podle vzorků uhlíků jsme 
zjistili, že tato oblast byla lidmi osídle-
ná už ve starší době železné, tedy před 
2 800 až 2 300 lety. Toto odhalení by 
nám mohlo pomoci pochopit funkci 
trilitů zejména v oblasti Dakm. 

Mirka Paloncy

Foto: archiv Romana Garby

Delší rozhovor, více fotografií  
i video z expedice najdete na iDOBNET.cz

  Lety, Pražská 454 (budova tenisové haly)     774 310 296 / 603 399 560
 automotodetailing@seznam.cz    AutoMotoDetailing

otevírací doba
po–pá 8–18
so 8–12:30

OCHRANNÉ FÓLIE
změna barvy vozu
tónování autoskel
RENOVACE SVĚTLOMETU
MOTO DETAILING

RUČNÍ MYTÍ A VOSKOVÁNÍ AUT
ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ INTERIÉRU
RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO KERAMICKÁ 
OCHRANA LAKU
OPRAVA DŮLKŮ V KAROSERII
metoda PDR
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Pohled na stojící kameny trilitu.
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POZVÁNKY 
Příběhy bláznovství
Vernisáž výstavy Příběhy bláznov-
ství uvede prof. MUDr. Cyril Hӧschl. 
Je připravena na 5. října od 18 hodin 
na  zámku v  Dobřichovicích jako 
součást týdnů pro duševní zdraví. 
Životní příběhy přichystalo Cent-
rum sociální rehabilitace Náruč. 
Akce potrvá do 31. října.

Koncert Václava Koubka
Koncert Václava Koubka a  jeho 
přátel uslyšíte 19. října od  19:30 
hodin na  dobřichovickém zámku. 
V  případě pěkného počasí se hraje 
na nádvoří.

Beseda s Grygarem
Besedu s astrofyzikem a popularizá-
torem astronomie prof. Jiřím Gryga-
rem, CSc., navštivte 28. října od  18 
hodin na  dobřichovickém zámku. 
Má název Ebicykl po  stopách M. R. 
Štefánika na Tahiti a na Slovensku.

Steve Clarke Trio
Město Černošice zve na  koncert se-
skupení Steve Clarke Trio z  USA 
a Německa. Pořádá ho 18. října od 20 
hodin v  Club Kině. Steve Clarke je 
vynikající jazzový baskytarista, za-
hraje společně s Walterem Fischba-
cherem a Alexem Bernathem.

Dech, řeč a komunikace

Další besedu s  fyzioterapeutkou 
a  lektorkou Clarou Lewitovou si 
můžete poslechnout 13. října od  18 
hodin na  dobřichovickém zámku. 
Tématem bude Dech, řeč a  komu-
nikace. Přihlášení je možné pouze 
na telefonu 602 176 778.

Koncert s mandolínou
V neděli 17. října se v řevnickém zá-
mečku uskuteční několikrát odlože-
ný Koncert s  mandolínou. Vystoupí 
Michal Trnka (mandolína) za  kla-
vírního doprovodu Ester Godovské. 
Začátek v 17 hodin.

Komponovaný literárně-hudební pořad 
k 220. výročí narození Františka Škrou-
pa nazvaný Kde domov můj? se koná 
v pátek 22. října od 18 hodin na zámku 
v Dobřichovicích.
Na  programu budou skladby Františka 
Škroupa a Bedřicha Smetany, verše Jana 
Nerudy, Jaroslava Seiferta a autorky po-

řadu PhDr. Zdeny Zvěřinové, DrSc., jež se 
ujme průvodního slova. O hudební dopro-
vod se postarají sólisté operního orchest-
ru Národního divadla Praha: Mgr.  Jiří 
Bruckler (alt. Mgr. Tomáš Křovina), zpěv; 
prof. Ivan Štraus, housle; Mgr. Tomáš Ky-
ral, lesní roh; Mgr.  Martin Levický, kla-
vír. Akci pořádá KC Dobřichovice.

Tomáš Šebek odhalí zákoutí 
Lékařů bez hranic

Známý chirurg představí práci Lékařů 
bez hranic ve  více než 70 zemích svě-

ta a  pohovoří o  zkušenostech ze svých 
misí. Podělí se o zážitky z práce, popíše 
podmínky, za nichž pracoval, i jaké to je 
vyjet s Lékaři bez hranic do ciziny.

MUDr.  Tomáš Šebek absolvoval svoji 
první misi v roce 2010 na zemětřesením 
postiženém Haiti. Působil také v Jižním 
Súdánu či Afghánistánu a  jeho zatím 
posledním pobytem byl Jemen. Od Sva-
zu českých lékařů získal Cenu za stateč-
nost. Napsal několik knih s postřehy ze 
svých výjezdů: Africká zima, Mise Haiti, 
Mise Afghánistán, Nebe nad Jemenem. 
Zajímavý host je zakladatelem portálu 
ulekare.cz.

Obecní úřad v  Zadní Třebani pořádá 
16. října tradiční havelské posvícení. 
Začíná ve 14 hodin na návsi před Spo-
lečenským domem.

Během odpoledne vystoupí děti z  míst-
ní mateřské i  základní školy, Třeba-
sbor nebo kapela Třehusk. K  dispozici 
bude pár stánků v zahradě, občerstvení 
a dýně pro dlabání. Součástí posvícení je 
tradiční klání o nejlepší posvícenský ko-
láč či domácí produkt pod názvem Balíč-
kova vařečka. Na náves můžete přinést 
třeba zavařeninu, řezy, nakládanou ze-

leninu, houby nebo další produkty podle 
hesla: Přines to, co nejlépe umíš!

Nevšední přednáška s  lékařem Tomášem Šebkem je plánována na  31. října. 
V 18:30 můžete přijít do černošické haly Věry Čáslavské a poslechnout si vyprá-
vění o zahraničních misích s Lékaři bez hranic.

Pochlubte se svým koláčem

Hudební velikáni na zámku

Foto Lucie Hochmalová

Foto archiv

Foto archiv nadace

Letovský Garage sale zpestří občerstvení 
Podzimní Garage sale se bude konat 3. října od 10 do 16 hodin v ulicích Letů. K dostání 
bude oblečení, hračky, boty, sportovní či domácí potřeby nebo zahradní náčiní. 

Vítáni jsou i sousedé z okolí, pro něž bude vyhrazen společný prostor v ulici Na Pě-
šince. Tady bude také parkovat Food truck Dobrá naděje s výborným občerstvením. 
Registrace je možná do  2. října do  12 hodin na  mailu garagesalelety@gmail.com.  
Více informací a mapku prodejních míst najdete na FB události Garage sale Lety.
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Výstavu zahájila velmi zajímavá verni-
sáž, kde byl představen umělec Vratislav 
Noha i  jeho dílo. A  to nejen série foto-
grafií, ale i videoklip s názvem Voda Vo-
děnka, který měli příchozí možnost vi-
dět ještě před vlastním vydáním. Večer 
moderovala slovenská modelka Andrea 
Ušiaková, jejíž fotografie byla na verni-
sáži také slavnostně odhalena.

Během akce zazněly skladby tria The 
Framers ve složení Miroslav Kněz, Beth 
Cooper a Nina Klestilová i ukázky z pro-
jektu Múza, divadelní hry s hudbou To-
máše Kryla. Večer v MMX se vydařil.

O vernisáži i fotografování jsme si po-
povídali s autorem Vratislavem Nohou.

Pane Noho, jaká byla vernisáž vaší 
výstavy v letovském pivovaru MMX?
Moc se mi líbila. Vládla tam neskutečná 
atmosféra a energie, milí lidé. Promítali 
jsme také videoklip Voda Voděnka, který 
je prvním singlem k  dvojalbu Zpověď, 
v němž skladatel Karel Mařík zhudebnil 
básně Jiřího Žáčka. Návštěvníci viděli 
něco, co ještě není vydané, a reakce byly 
úžasné. Dílo bude mít premiéru v průbě-
hu října v  Supraphonu. Hudbou dopro-
vázející trio The Framers bylo skvělé.

Premiér bylo na vernisáži více, že?
To je pravda. Odhalili jsme také fotogra-
fii slovenské modelky a moderátorky An-
drey Ušiakové, která nás moderátorsky 
provedla celým večerem. Akce byla kon-
cipována v rámci klipu Voděnky, a proto 
jsme chtěli fotografie vytvořit ve  vodě. 
Jak učím své žáky na workshopech, při 
fotografování venku mám takovou po-
učku: vždycky je všechno jinak. V tomto 
případě se potvrdila. Když jsme přišli 
k  vodě, zašlo slunce, voda byla kalná, 
světlo šedé, náš záměr byl prakticky ne-
uskutečnitelný. Proto vznikly snímky ze 

série Zasněná na souši, kde ležel krásný 
monumentální kmen stromu, který An-
drea svou siluetou doplnila.

Líbí se vám pivovar?
Ano, velmi. Pro výstavu jde o  skvělou 
volbu. Pivovar je dílem majitele pana 
Chládka. Vymyslel celý objekt. Jde 
o  krásný výstavní prostor, kde to rezo-
nuje. Kombinace šedého betonu a dřeva 
je ideální k  výstavám uměleckých děl. 
Navíc mám rád pivo, zvláště domácí. 
Tady mi moc chutnalo.

Znáte to u Berounky?
Jistě, v  mládí jsem jezdil na  Karlštejn, 
sjížděli jsme jako vodáci Berounku 
a kempovali zde. Nedávno jsem také vy-
stavoval v nedaleké Mořince.

Jak dlouho se věnujete fotografii?
Už od dětství mě zajímal svět výtvarné-
ho umění, chodil jsem do  lidové školy 
umění. K  fotografii jsem se dostal po-
měrně kuriózním způsobem. Asi ve dva-
ceti letech jsem koupil staré auto a chtěl 
jsem si ho vyfotit fotoaparátem z té doby. 
Pořídil jsem typ Flexaret s  návodem 
k obsluze a zjistil, že i fotku mohu vytvo-
řit jako obraz, může být výtvarná. Začal 
jsem tedy studovat techniky fotografie, 
což vlastně dělám dodnes. Uchvátila mě.

Fotíte raději v ateliéru, nebo venku?
Nerozlišuji to. Nejraději fotím volnou 
tvorbu, věci, které mohu ovlivnit podle 
sebe, baví mě hledat všude světlo. Venku 

je focení závislé na momentálním počasí, 
v ateliéru si světlo vytvořím podle potře-
by. Fotografuji motivy, které si připravím 
ve své hlavě nebo na skicáku, často je ale 
objevím i  při samotném focení. Motivů 
je všude spousta, stačí je pouze vidět, to 
je třeba příklad snímku s názvem Ve stí-
nu jeřabin, kde jsem zachytil stíny listů 
na ženském těle. Na výstavě ji spatříte.

Co dalšího kromě  
fotografování děláte?
Točím různé videoklipy a  krátké filmy, 
teď například s  Helenou Vondráčkovou 
klip k písni Dívčí žena, vedu workshopy, 
kde lidem předávám to, co dělám. Říkám 
jim: nejhezčí fotka je ta, kterou si člověk 
vymyslí sám.

Slyšela jsem, že hrajete  
ochotnické divadlo.
Ano, ochotnické divadlo mě vždycky 
lákalo, vyprávěl mi o něm dědeček. Žiji 
život splněných dětských snů.

Loni jsem napsal dvě autorské hry, kte-
ré bych rád příští rok začal zkoušet. Bude 
v nich spojené promítání vizuálů s příbě-
hem, hudbou a zároveň s výstavou foto-
grafií ve foyer. Básně do hry namluvil he-
rec Miroslav Dvořák a  scénickou hudbu 
složil Tomáš Kryl, rovněž malá ukázka 
na  výstavě zazněla. Bude to takové pro-
pojení světů, ve  kterých žiji a  kde je mi 
dobře. Lucie Hochmalová

Výstavu pořádá DOBNET, z. s.,  
ve spolupráci s obcí Lety a pivotelem MMX.

Video z vernisáže najdete na iDOBNET.cz 

S pohledem na akty Vratislava Nohy  
si můžete dát dobré pivo
Prodejní výstava 
uměleckých fotografií 
a koláží Vratislava Nohy 
probíhá až do 10. října 
v pivotelu MMX v Letech. 
Pokud se vám líbí 
fotografie aktů,  
musíte ji vidět.

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

MYSLETE NA JARO, 

NECHTE PŘIPRAVIT

SVÉ KOLO JIŽ TEĎ!

• ELEKTROKOLA
• KOLA

horská
 trekingová
 silniční
 dětská
• KOLOBĚŽKY

ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)

po-pá 8-18 | so 8-12

www.kola-sport.cz

KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

Karlická 662, Lety
 www.lezec-shop.cz

PRODEJNA LETY

Sáhni, jak hodně 
je naducaná peřím 
Zimní oblečení:
bundy, vesty, sukně
Mammut | La Sportiva | Sir Joseph | Ocún

až do
-40°

Tuk ani vlhčené ubrousky 
do kanalizace nepatří Co do kanalizace nepatří:

odpady z kuchyňských drtičů, zbytky 
jídel a dalších potravin, zbytky zeleniny 
a ovoce, mrtvá zvířata, tuky a oleje, 
vlasy, veškeré hygienické potřeby 
včetně papírových a vlhčených 
ubrousků či ruliček od toaletního 
papíru (ani ty se znakem, že je 
spláchnout můžete), hadry, látky, piliny, 
zemina, různé chemikálie, léky a další.

Pro zajímavost:
obec Dobřichovice má dva vlastní 
zdroje podzemní vody, která je kvalitní, 
chloruje se, ale nejsou třeba speciální 
úpravy. Na území jsou dva vodojemy.

V třídění odpadu jsou obce dolního Pobe-
rouní pravidelně na  předních příčkách 
různých soutěží. Ale v  tom, co takzva-
ně pošleme do  trubek, máme přece jen 
mezery. „V  deštivém období pravidelně 
upozorňujeme na přemíru srážkové vody, 
kvůli níž přetékají přečerpávací šachty. 
To je velký problém. Někteří majitelé ne-
movitostí si neuvědomují, že voda z oka-
pů, pozemků apod. do kanalizace opravdu 
nepatří. A  ze zákona za  to mohou padat 
pokuty,“ upozorňuje ředitel provozu vo-
dovodu a  kanalizací společnosti Aqua-
consult Jaroslav Černý.

Pravidelné trable během celého roku 
způsobuje odpad a věci, které tam každo-
denně posíláme z  domácností. „Je třeba 
si uvědomit, že umyvadlo, kuchyňský dřez 
ani toaleta nejsou odpadkový koš. Někdo 
nad tím sice může mávnout rukou, jenže 
kromě poškození životního prostředí tak 
komplikuje odkanalizování a čištění vody. 
Například sražený tuk může ucpat potrubí. 
A stejnou neplechu dělají i vlhčené ubrous-
ky, které se ve  vodě nerozloží. Vše je pak 
náročnější, dražší a v konečném důsledku 
se vrátí zpět ke spotřebiteli v podobě vyšší 
ceny za vodu,“ uzavírá Jaroslav Černý.

Drtivá většina z nás bere vodu tekoucí z kohoutku jako 
samozřejmost. Očekáváme ji v dostatečném množství, 
studenou či teplou, a hlavně čistou. Ovšem stojí za ní už 
to, co splachujeme do kanalizace.

O vodu v našem regionu  
se stará a poradí vám:

AQUACONSULT, spol. s r. o.
 Dr. Janského 953, Černošice
 251 642 213, linka 202; 251 642 203

www.aquaconsult.cz
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Rebels O.K. vybojovaly desítky medailí
Skokanky od Berounky 
rozšířily medailovou 
sbírku. Staly se 
mistryněmi ČR v jedenácti 
různých skippingových 
disciplínách. Z domácího 
šampionátu přivezly 
všechny věkové kategorie 
16 zlatých, 16 stříbrných 
a 15 bronzových trofejí.

Premiérový zápas ovládly 
basketbalistky z Berouna

Hned několik jmen se nově zařadilo 
mezi držitele národních rekordů. Pat-
ří k nim: Veronika Dvořáková, Barbora 
Koděrová, Nicole Aspen Arnold, Veroni-
ka Stříbrná, Amálie Svobodová, Tereza 
Buchalová, Sára Dušková, Natálie Kvas-
ničková, Daniela Cajthamlová, Tobiáš 
Kadlec a Eva Synáčková.

Přestože celý rok byl mimořádně 
nepříznivý a  podmínky k  trénování 
nelehké, na  první mistrovský podnik 
na  českém území se sjely týmy z  celé 
republiky. Ve  sportovní hale starosty 
Hanzala v  Praze-Klánovicích soutěžily 
v  rychlostních i  freestylových disciplí-
nách. I  když se závody kvůli platným 
omezením konaly bez diváků, atmosfé-

ra byla optimistická a plná radosti ze se-
tkání po dlouhé závodní přestávce.

Chcete-li ochutnat správnou skippin-
govou závodní náladu, přijďte v  nedě-
li 7.  listopadu do  haly Věry Čáslavské. 
Uvidíte nejen nejlepší skokany z ČR, ale 
i  z  Maďarska, Německa a  ze Slovenska. 
Soutěž obohatí skokanská show.

 (ok)

Žákyně trénují 
šestkový volejbal
Volejbalový oddíl SVBC, který dosud sbí-
ral úspěchy v plážovém volejbale, rozší-
řil své aktivity i na šestkový volejbal.

Přípravka a  žákyně mají základnu 
na kurtech a v hale Sokola Dobřichovice. 
Dívky se zúčastňují minivolejbalových 
turnajů, krajských soutěží v žákovských 
kategoriích a  celostátního Českého po-
háru. Základ týmů tvoří hráčky, které 
do  loňska reprezentovaly pod hlavič-
kou Sokola Dobřichovice. Prostor je pro 
všechny zájemkyně z  Poberouní, které 
mohou kontaktovat Kateřinu Hallmann 
(721 867 508).

Kadetky trénují v  Praze a  připravují 
se na nejvyšší soutěž, která začne v říjnu 
rozřazovacím turnajem v Brně. Plážové 
volejbalistky SVBC v  létě sbíraly cenné 
úspěchy. Hráčky tohoto klubu vyhrály 
mistrovství republiky do 18 let, což jim 
vyneslo účast na  mistrovství Evropy 
této kategorie v Lublani.

V  neděli 19. září zažila liteňská hala 
první mistrovské utkání s  profesio-
nálními rozhodčími a  roztleskávač-
kami z pražského oddílu Wild Cheer-
leaders. Soupeřem mladých medvědic 
BK Beroun byly piraně BK Česká Lípa.

Ve vzduchu bylo cítit napětí z očekávané 
premiéry jak haly, tak prvního zápasu 
po  dlouhé covidové pauze. Berounské 
medvědice do zápasu vlétly, jako by pro-
ti nim nestály nebezpečné piraně. Po vy-
hraném rozskoku a rychlém protiútoku 
zamkly své soupeřky v  jejich obraně 
a během minuty vedly 12:0.

Zápas byl záhy rozhodnut, a  tak se 
napětí soustředilo na to, která z hráček 
dá „kilo“. To nemají rády zejména ma-
minky. Protože kdo dá stý bod, musí 
ostatním přinést na  příští trénink na-
smažené řízky. Samozřejmě s  kyselou 
okurkou. O  chleba zájem nebývá. Tuto 
poctu si proměněným trestným hodem 
zasloužila Fany Kaštánková

Jednoznačné vítězství v poměru 151:22 
(po čtvrtinách 39:7, 74:11, 118:16) patřilo 
berounským hráčkám. Ceněný double-
-double zaznamenala Áňa Kaštánková 
za 11 bodů a 10 doskoků a Anet Štvánová 
za 16 bodů a 10 asistencí.

Body: BK Beroun: Štechová 32, Mister-
ková a Školová po 23, Hervertová 20, Št-
vánová 16, Říhová 12, Kaštánková A. 11, 
Fialová 10, Kaštánková F. 4.
BK Česká Lípa: Havlíková a  Mrňáko-
vá po  7, Knapíková, Krejčí, Kříženecká 
a Vokálová po 2.

Foto Petra Stehlíková

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

RECEPTY: www.dovesfarm.cz 
 Freee – Doves Farm

Pečeme
bezlepkově

PŘIROZENĚ BEZLEPKOVÉ SMĚSI A MOUKY  
FREEE DOVES FARM Z VELKÉ BRITÁNIE.
Skládají se z rýže, kukuřice, brambor, tapioky a pohanky. 
Neobsahují sóju, lupinu ani žádné jiné alergeny, a proto jsou 
vhodné nejen pro celiaky, ale i přísné alergiky.

CHLEBA S BANÁNEM
od Veroniky Danger

Postup:
1. do mísy dáme vodu, přidáme mouku 

a zbývající suroviny
2. těsto dobře propracujeme a necháme 

ve vymazané formě cca 45 min vykynout 
(doba se odvíjí od teploty v místnosti, nebo 
necháme vykynout v troubě při 40 °C)

3. do trouby vložíme hrnek s vodou a chleba 
pokropíme vodou

4. pečeme 15 min při 200 °C
5. pak troubu provětráme, stáhneme 

na 190 °C a pečeme asi 45 minut
6. po upečení chleba opět postříkáme vodou
7. následně vyklopíme na kovovou mřížku 

vychladnout

Pro ty z vás, kdo mají obavu, jakou jsem měla já, že 
banán v chlebu poznám: není vůbec cítit, chutí ani vůní.

Ingredience:
• 520 ml teplé vody

• 1 menší banán

• 250 g bílé chlebové 
mouky Doves Farm

• 250 g tmavé 
chlebové mouky 
Doves Farm

• 2 čl soli

• 1 čl cukru

• 1 čl celého kmínu

• 2 pl olivového oleje

• 2 čl sušeného droždí

• 1 čl octa

...s Freee Doves Farm
ZÁRUKA

KVALITY
směsi a mouky
cereálie, těstoviny
cookies
Nairns: ovesné sušenky

BEZ
LEPKU

Zakoupit můžete v prodejnách: Albert , Bi l la, Tesco, Globus, Kauf land, Rohlí k .cz, Koší k .cz, Lékárna.cz, Grizly.cz

Freee DF Chlebová směs bílá
vynikající i na vánoční pečení
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Venkovní zrcadlo vám může být v  ma-
lém prostoru šikovným pomocníkem. 
Pro oklamání smyslů poslouží správně 
směrovaný odraz. Stačí zrcadlo umístit 
tam, kde se v  něm bude odrážet zeleň. 
Mělo by disponovat dostatečnou výškou. 
Ideální je takový rozměr, aby odraz za-
chycoval jak trávník, tak oblohu. Potom 
se vám otevřou iluzorní dveře do  další 
zahrady.

Pro instalaci zrcadla se ideálně hodí 
opěrná stěna nebo zeď oplocení. Dů-
ležité je, aby pohled byl nasměrován 
do  zahrady, a  ne třeba na  dům. Pak by 
návštěvníci iluzi snadno odhalili. Zrca-

dlo předsázejte nízkými trvalkami, kte-
ré do  něj budou částečně zasahovat. To 
pomůže k jeho zamaskování a dotvoření 
potřebného efektu. Rostliny také zamezí 
přímému přístupu k odrazné ploše.

Při výběru vhodného materiálu berte 
na zřetel riziko poškození plochy, které 
je v zahradním prostoru vyšší než v inte-
riéru. Proto vyberte zrcadlo s fólií proti 
vysypání skla, a pokud možno s antire-
flexní povrchovou úpravou. Pokud se 
mezi sklo a kovový potah zrcadla dosta-
ne voda, dochází k černání. Tomu může-
te částečně zamezit umístěním zrcadla 
do rámu, který zabrání vtékání vody. 

Zahradní zrcadlení
Krásu zahradního prostoru můžete ozvláštnit 
mnoha způsoby. Nenáročným, ale vysoce působivým 
efektem je zrcadlení. Promyšlený odraz, ať už 
na vodní hladině nebo v exteriérovém zrcadle, 
přispěje k přírodnímu charakteru zahrady. Pomocí 
zrcadla můžete také ošálit lidské smysly a v malé 
zahradě vytvořit iluzi většího prostoru.

 info@livingingreen.cz
 777 135 708

www. livingingreen.cz

Hýčkejte své oči, 
provázejí vás životem

Anežky České 1125
Dobřichovice

areál Panská Zahrada

Provozní doba
Po – Pá 9.00 – 18.00

So 9.00 – 13.00

 775 969 813
www.optikadobrichovice.cz

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA
OTTOMÁNEK

Webináře
komu určeno
učitelky 
mateřských škol
učitelky 1. a 2. třídy 
základních škol
rodičovskou 
veřejnost

Přihlášky a informace

www.ottomanek.cz | info@ottomanek.cz 
Mgr. Vladimíra Ottomanská      603 745 576

SEMINÁŘ

15. a 16.10.
Jak se cvičí pohádka
metodika dětské jógy

Jak rozvíjet 
matematické 
představy 11. 10.

Systém 
předškolního 
vzdělávání ve světě, 
Anglie 18. 10.

Rozvoj pohybových 
dovedností u dětí 
od 3 do 7 let, 
cvičení na propojení 
hemisfér  2. 11.

Nadané dítě 
v mateř. škole 8. 11.

Relaxační 
a dechové hry 7. 12.

Kniha Jógové pohádky
jako doplněk pohybových 
aktivit pro děti vyjde na 
konci října. NOVINKA

směsi a mouky
cereálie, těstoviny
cookies
Nairns: ovesné sušenky
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Herrmannova 120
252 30 Řevnice

Objednání:
Tel.: 607 030 090

Otevírací doba:
Po-Pá: 9:00 – 19:00

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

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.

veškerý sortiment 
oříšků, sušeného ovoce, 

cukrovinek

 773 988 989
Velkotržnice Lipence - hala č.10
K Radotínu 492, 156 00, Praha 5

Co nabízíme a koho hledáme? LMŠ Na dvorečku nabízí volné místo pro dítě ve věku 3–6 let na pravidelnou docházku. 
Zájemci mohou volat na tel.: 777 258 450 nebo psát na jedenstrom@volny.cz.

Je to úleva, když můžete s dětmi opět vy-
jíždět na společné pobytové akce. Děti ze 
škol Jednoho stromu (ZŠ a LMŠ Na dvoreč-
ku a školka Jednoho stromu) pravidelně 
zahajují školní rok výjezdními adaptač-
ními pobyty, předškoláci pak expedicí 
Sněžka. A protože jsme se trochu báli, že 
později to nebude možné, vyrazili jsme 
na  cesty hned na  začátku září. Mladší 

školáci (1.–4. třída) se vydali do  Jiřičné 
v  jižních Čechách a ti starší (5.–9. třída) 
do  Sobotky v  Českém ráji. Předškoláci 
z obou našich školek stoupali na Sněžku 
při svém pobytu v Krkonoších. A proč to 
děláme? Vždy je po prázdninách dobré se 
sžít, připomenout si pravidla společného 
soužití, více se poznat a  v  neposlední 
řadě osahat svoje limity a  posílit odol-

nost. Vše dohromady nám pomáhá lépe 
si užívat průběh školního roku do doby, 
než přijde další společný týdenní výjezd. 
A  ten nás, jak doufáme, čeká v  lednu 
na hory. Mgr. Alena Laláková

ředitelka Jeden strom, z. ú., a ZŠ a LMŠ Na dvorečku

Adaptační pobyty a expedice Sněžka
Pozvánky
Bazárek především dětského, ale 
i dospělého oblečení, obuvi, her 

 4. 10. 15:00
 areál LMŠ Na dvorečku, Lety

Svatomartinská slavnost  
pro veřejnost 

 11. 11. 15:30 výr. lampionů, 16:30 průvod
 areál LMŠ Na dvorečku, Lety

Představujeme ZŠ, beseda pro 
zájemce o 1. třídu 2022/2023

 22. 11. 17:00
 Komunitní centrum Jeden strom 

Karlštejnská 253, Černošice

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

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

 SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

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

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

 Tel. 777 661 111, 608 777 977 po 14. hodině
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Praktické informace
• Týřov leží asi dva kilometry od obce Skryje.
• Žlutá turistická trasa vás zavede až k hradu.
• Výlet je vhodný pro pěší bez kol a kočárků.
• Občerstvení najdete pouze ve Skryjích, 

doporučujeme vzít s sebou svačinu 
a dostatek nápojů.

Foto Petra Stehlíková

Rozvaliny jsou tajemné, můžete si před-
stavovat, jak asi v  dávných časech vy-
padaly. To platí samozřejmě i o Týřově, 
kde se navíc kocháte výhledy na okolní 
lesy a meandr řeky Berounky přímo pod 
hradem.

Historie Týřova
Zříceninu v  okrese Rakovník nejspíš 
moc lidí nezná, soudě podle toho, že k ní 
neproudí davy návštěvníků ani v  sezo-
ně. Většinou cestou potkáte jen pár nad-
šených turistů. Je to zvláštní, vždyť Tý-
řov leží kousek od slavného Křivoklátu 
a zřejmě byl postaven jen chvíli po něm. 
Založil ho král Václav I. na počátku své 
vlády v první polovině 13. století.

Každopádně roku 1249 už určitě stál. 
Tehdy tu totiž král Václav I. zajal své-
ho syna Přemysla, který se proti otci 
vzbouřil, a na Týřově ho na nějaký čas 
i uvěznil.

S tímto hradem je spojeno mnoho slav-
ných mužů naší historie. Na  začátku 
14. století tady byl kvůli sporu s králem 

Janem Lucemburským vězněn šlechtic 
Jindřich z Lipé. Pobýval tu i slavný Ka-
rel IV. Jako jeden z prvních zastavených 
hradů ho vykoupil po  svém nástupu 
na trůn. Dokonce ho zahrnul do zemské-
ho zákoníku Majestas Carolina.

Týřov navštívil také básník a spisova-
tel Karel Hynek Mácha. V té době už to ale 
dávno byla jen zbořenina. Jako pustý se 
uvádí na konci 16. století. Pak už jen chát-
ral a lidé z okolních vsí postupně odnáše-
li kameny, až zbyla jen jedna polorozbo-
řená zeď a věž. Moc slávy si tedy neužil…

Jedinečný hrad
Hrad byl na svou dobu jedinečný. Žádný 
takový v  Čechách tehdy nestál. Vybu-
dovali ho podle modelu francouzských 
kostelů s  devíti věžemi a  čtyřmi věži-
cemi, propojenými hradbami. Byl dob-
ře chráněný, na  jedné straně vysokou 
skálou a  řekou Mží, na  druhé padacím 
mostem, valy a příkopy. Stál na důležité 
zemské stezce, takže takovou ochranu 
potřeboval. A  že se jednalo o  opravdu 

dobré zabezpečení: nikdy nebyl dobyt 
a vyhnula se mu i husitská vojska.

Škoda jen, že se do dnešních dnů nedo-
chovalo víc z  jeho původní krásy. Nyní 
tu stojí jen zbytky zdí a jedna docela za-
chovalá věž, která mohla být výše zmí-
něným vězením. Prostor mezi stojícími 
částmi je docela velký. Z toho je jasné, že 
hrad býval mohutnou stavbou.

Procházka s vyhlídkou
Vydejte se sem na výlet. K hradu dojdete 
jen pěšky. Cesta s kolem je velmi obtížná 
a s kočárkem bych cestu radši vůbec ne-
podnikla.

Nejbližší přístup k  Týřovu vede ze 
Skryjí, kam můžete dojet autobusem či 
autem. Zaparkovat se dá u  mostu nebo 
v obci u obecního úřadu. Úplně nejkratší 
trasa začíná u mostu ve Skryjích, ke zří-
cenině jsou to necelé dva kilometry 
po  žluté turistické značce. Nejdřív pů-
jdete po rovině podél řeky, poté je terén 
trošku náročnější, pěšina vede do kopce, 
místy je dost úzká a pod ní je příkrý svah 
dolů. Cestou si můžete prohlédnout dvě 
studánky a také Oskarovu vyhlídku, od-
kud je krásně vidět Berounka.

Hrad je přístupný po celý rok a v zimě 
má také něco do sebe. Ovšem při náledí 
nebo za  velkého mrazu bych jeho ná-
vštěvu raději odložila. Lucie Hochmalová

Na Týřově na vás dýchne historie. Musíte si za ní 
trochu vyšplhat, ale námaha stojí za to. Výlet na hradní 
zříceninu nedaleko Křivoklátu zvládnou i děti. Určitě 
se jim zalíbí prolézání kolem starých kamenných zdí.

Zřícenina Týřov 
připomíná dávné časy
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Jaký steak 
můžete u nás 
ochutnat?
(dokončení v tajence)
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o poukaz na konzumaci  
v hodnotě 500 Kč pro dva výherce.

Vyluštěnou tajenku zasílejte na  adresu krizovka@dobnet.cz nebo na  adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252  29 Dobřichovice, a  to 
nejpozději do 15. října 2021. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Každý ze dvou výherců obdrží poukaz v hodnotě 500 Kč na konzumaci  
v restauraci Panská Zahrada, Dobřichovice. 
Vylosovanými výherci křížovky ze zářijového vydání jsou pan Kudrna z Karlíka a paní Vokurková z Řevnic.
Získávají poukázku na sportovní aktivity dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč ve sportovním centru Jojo Gym Dobřichovice.

Správné doplnění tajenky z minulého čísla: V Joju s námi tě sport baví.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 10/2021, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

obchod@panskazahrada.cz
 panská zahrada

www.panskazahrada.cz
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NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETY

HLEDÁ
OD ZÁŘÍ 2022

UČITELE
1. STUPNĚ

A VYCHOVATELE
VÍCE INFORMACÍ   

 romana.sindlarova@zslety.cz

HLEDÁ
OD PROSINCE 2021

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ 
JÍDELNY

A ŠEFKUCHAŘE
VÍCE INFORMACÍ   

Jevhenija Jarošová  – garant závodu
 731 438 260    zr.6790@scolarest.cz

Požadujeme: spolehlivost, pracovitost, chuť učit se nové věci, zkušenosti v oboru vítány. 
Nabízíme: zázemí stabilní nadnárodní společnosti, zaměstnanecké benefity.

Pracovní doba: Po – Pá 6:00-14:30, svátky a víkendy volné! 

A ŠKOLNÍ JÍDELNA

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Zimní servisní prohlídku teď pro Vás máme jen za 249 Kč

Připravte svůj vůz na mráz a sníh v autorizovaném servisu ŠKODA AUTO. Nejpoctivější zimní servisní prohlídku máme v 
termínu od 1. 10. do 30. 11. za výhodnou cenu. 
Prohlídka obsahuje kontrolu stavu akumulátoru pomocí zátěžového testu, kontrolu tlaku a stavu pneumatik včetně rezervy, 
kontrolu brzdového systému a podvozku, kontrolu funkce stěračů a ostřikovačů, kontrolu množství motorového oleje, 
chladicí kapaliny a brzdové kapaliny, kontrolu funkčnosti a nastavení osvětlení (mimo xenonových a LED světel), výpis 
paměti závad – diagnostiku a kontrolu platnosti technické kontroly. 

NEJPOCTIVĚJŠÍ
 ZIMNÍ 
SERVIS 
 PRO VÁŠ VŮZ

249 Kčjen za
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Nevybírejte mezi bezpečnou a komfortní komunikací.
Chtějte obojí. Vsaďte na moderní IP interkomy
od jedničky na trhu.

2N® IP VERSO

www.dobnet.cz/interkomy | Zavolejte hned: 277 001 111

Mějte neustálý přehled o dění před vaším vchodem. 
Díky 2N® Mobile Video můžete mobilním telefonem 
komunikovat s návštěvou přes 2N IP interkom.

2N® MOBILE VIDEO

Scan me!

INSTALUJE

 277 001 111
www.dobnet.cz/interkomy

www.dobnet.cz/interkomy | Volejte 277 001 111


