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info@starabarka.cz • +420 737 804  599 • Pražská 467, Lety u Dobřichovic

www.starabarka.cz • facebook Hospůdka Stará BÁRKA

Přejeme Vám

i všemVašim blízkým

příjemné prožití vánočních svátků.

V novém roce pevné zdraví,

mnoho štěstí a spokojenosti.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň.

PF 2022
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Můžete žádat 
o krajské dotace 
na kulturu
Pořadatelé kulturních akcí budou 
moci od 9. prosince 2021 do 3. led-
na 2022 žádat o dotace na Středo-
českém krajském úřadě.

Posunutí termínu potvrdil radní 
pro oblast kultury, památkové péče 
a  cestovního ruchu Václav Švenda 
s  tím, že po  covidem zasaženém 
roce chce úřad všem kulturním 
institucím i pořadatelům akcí vyjít 
vstříc a  nabídnout jim prostředky 
co nejdříve. Rada Středočeského 
kraje schválila tři programy pro po-
skytování dotací ze Středočeského 
Fondu kultury a  obnovy památek, 
a to na podporu základních kniho-
ven, na podporu kultury a program 
na obnovu památek. Celkem v něm 
vyčlenila 48 milionů korun.

Lidé si připomněli 32. výročí sametové revoluce

Po celý den hořely svíčky v Dobřichovi-
cích v ulici 5. května u pomníku, který 
vznikl před dvěma lety po  akci nazva-
né Nechceme zpátky. Šlo o  rekonstruk-
ci brutálního zásahu na  Národní třídě 
v Praze v roce 1989.

Odpoledne se mnoho zájemců sešlo 
na  nádvoří dobřichovického zámku. 
Povídali si, postávali u  ohně a  vzpo-
mínali na  tehdejší listopadové udá-
losti. Po  17. hodině se zámek zbarvil 
do světelné trikolory a na věži se roz-

svítilo červené srdce, symbol připo-
mínající myšlenky Václava Havla. Svá-
teční atmosféru zakončila v  17 hodin 
a  11 minut píseň Modlitba od  Marty 
Kubišové.

V  Řevnicích uctili Den boje za  svo-
bodu a  demokracii zapálením svíček 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Karlštejn 
si revoluční události připomněl lampi-
onovým průvodem zakončeným opéká-
ním špekáčků za  hojné účasti občanů 
městyse.

Ve středu 17. listopadu se na události spojené se same-
tovou revolucí 1989 vzpomínalo také v Dobřichovicích, 
Řevnicích i Karlštejně.
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Okolí historické lípy na  křižovatce 
u  zadotřebaňského mostu se v  po-
sledních týdnech změnilo. Výrazně 
se zvětšil prostor pro přístup kyslíku 
ke kořenům, aby urostlá lípa v brzké 
době neuschla.

Záchranu zřejmě 150 let staré lípy ini-
cioval zastupitel obce Jan Hovorka, kte-
rý si všiml, že strom začal prosychat. 
V  bezprostřední blízkosti byl odstra-
něn asfalt, došlo tak k  provzdušnění 

kořenového systému. Hasiči poté koře-
ny řádně prolili a speciální firma je po-
sílila. Nyní je kolem lípy mulč obrou-
bený kameny.

Je to však provizorní řešení. Jak bude 
ve  finále okolí stromu vypadat, ještě 
není jasné. „Teď bylo nejdůležitější začít 
konat, abychom se nedostali do  chvíle, 
kdy už lípě nebude pomoci. Druhou věcí 
je estetické hledisko, o kterém by se podle 
mého měla vést veřejná diskuse s  obča-
ny,“ vysvětlil Jan Hovorka.

Historická lípa má víc prostoru na dýchání
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Pomocnou ruku občanům, které za-
sáhl pád společnosti Bohemia Energy, 
nabízí Středočeský kraj. Spustil krizo-
vou linku 800 710 710 pro své obyvate-
le, kteří jsou nyní v režimu dodavatele 
poslední instance a nevědí si s nasta-
lou situací rady.

„Řada lidí se ocitla v  tíživé situaci, kdy 
nově nastavené zálohy na  energie, ať už 
elektřinu nebo plyn, jsou násobně vyšší 
než v  minulosti a  často přesahují i  výši 
jejich příjmu. Neznají cesty, kterými se to 
dá řešit, ať už je to rychlá změna dodava-
tele, opuštění režimu dodavatele poslední 
instance nebo třeba žádost o  prověření 
nastavených záloh. Naše linka míří přede-
vším na pomoc seniorům, samoživitelům 
nebo jinak příjmově slabým občanům. 
Operátoři jim poradí, případně pomohou 
s  kontaktováním dodavatele poslední in-
stance,“ řekla hejtmanka Středočeského 
kraje Petra Pecková.

Středočeský kraj je proto také v  kon-
taktu se všemi dodavateli poslední in-
stance na svém území. „Nikomu nemůže-
me zajistit levnou elektřinu nebo plyn, ale 
můžeme poradit těm, kteří důvěřují spíše 
úřadu než firmám, a provést je procesem, 
jak co nejrychleji dosáhnout snížení zá-
loh,“ dodala hejtmanka Pecková.

Krizová infolinka je na čísle 800 710 710 
každý všední den od 8 do 16 h. Mimo tuto 
dobu můžete zasílat dotazy i s kontaktem 
na e-mail: ptejtese@kr-s.cz.

Kraj spustil krizovou linku, radí o energiích
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Lávka v Radotíně bude nová, v Černošicích ji opraví

Rodina z Dobřichovic shání paní/pána na pravidelný úklid a žehlení.
Individuální domluva ke spokojenosti obou stran. Kontakt: hanavavrova1@gmail.com nebo 774 993 508.
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Padesát milionů korun bude stát nová 
lávka, která spojí levý a  pravý břeh 
Berounky u  základní školy v  Radotí-
ně. Chodci a  cyklisté by ji měli začít 
využívat v půlce příštího roku.

Její výstavbu schválili zastupitelé hlav-
ního města. Lávka nahradí současnou 
poškozenou konstrukci. „Poté, co jsme 
vysoutěžili zhotovitelskou firmu, nám 
pražské zastupitelstvo v  říjnu odsouhla-
silo investiční účelové prostředky ve výši 
50 milionů korun, abychom mohli ved-
le projekčních příprav řešit i  stavební 
část,“ uvedl radotínský starosta Karel 
Hanzlík. Tři stávající betonové podpěry 
stavbaři upraví. Zcela nová bude ocelo-
vá konstrukce s hlavním pylonem, který 
připomíná lodní stěžeň, dle návrhu ar-
chitekta Josefa Pleskota.

V  současnosti rekonstruují i  lávku 
přes Berounku v  Černošicích, kon-

krétně nosnou konstrukci a mostovku. 
Nakonec přijde nový nátěr. „Oprava 
lávky zajistí její funkčnost a bezpečnost 
nejméně na  dalších pět let. Během této 

doby má vzniknout architektonický ná-
vrh, následně projekt a  realizace lávky 
nové,“ uvedl černošický starosta Filip 
Kořínek.

Karlštejn se opět otevřel svatebčanům
Jedno z nejvyhledávanějších míst naše-
ho regionu pro svatební obřady, městys 
Karlštejn, zveřejnilo dostupné termíny 
na příští rok.

Přehled obsahuje data obřadů ko-
naných v  úředně stanovených dnech 

i  mimo ně. Termín lze rezervovat pro-
střednictvím e-mailu nebo telefonních 
čísel 311 681 347, 725 894 405. Úřad dopo-
ručuje dohodnout se nejméně dva měsí-
ce předem. Obřad se může konat na sva-
tebčany zvoleném místě: v nové obřadní 
síni i na netradičních lokalitách v rámci 
matričního obvodu (v hotelu, restauraci, 
na louce, v baloně).

Novinkou je obřadní místo na ostrově 
Romantického hotelu Mlýn. Veškeré po-
drobnosti je potřeba domluvit s  oběma 
snoubenci osobně na  matrice městyse 
Karlštejn nejpozději měsíc před objed-
nanou svatbou.

Dobřichovice staví 
jídelnu a opraví ulice
Novou školní jídelnu, projekt nové 
radnice a  hasičské zbrojnice, rekon-
strukci ulic a změny u železniční tra-
ti. To vše má v následujících měsících 
a letech v plánu město Dobřichovice.

V  současné době je nejaktuálněj-
ší přístavba školní jídelny v  budo-
vě v  Raisově ulici. „V  roce 2015 jsme 
rozšířili kapacitu školy na současných 
720 dětí a  školní jídelna přestala do-
stačovat, takže jsme připravili projekt 
nyní probíhající přístavby,“ říká sta-
rosta Petr Hampl. 

Kromě jídelny řeší město také plán 
stavby nové radnice a hasičské zbroj-
nice. Je ale v  rané fázi, neboť teprve 
nedávno vybrali architektonickou 
kancelář, autora projektu. Hampl 
také připomněl další chystané inves-
tice v  souvislosti se změnami na  že-
lezniční trati, které se dotknou i  ně-
kterých ulic, a  rekonstrukce dosud 
neopravených ulic.
Podrobnosti najdete ve  videu, které 
natočila redakce
iDOBNET.cz.

V Řevnicích testují i bez objednání
Antigenní i RT-PCR testy na přítomnost 
viru covidu-19 ze slin i  z  nosohltanu 
nadále provádějí v Řevnicích. Testova-
cí buňku najdete u řevnického nádraží 
v Pivním dvoře v ulici 28. října. Regist-
race není nutná.

Testy se platí dle aktuálních naříze-
ní vlády ČR. Certifikát o výsledku anti-

genního testu dostanete zdarma, v pří-
padě RT-PCR testů budete mít výsledek 
do 24 hodin od odběru.
Provozní doba:
Pondělí až pátek: 8–11, 14–19
Sobota: 9–12   Neděle: 16–19

Více se dozvíte na testovanirevnice.
cz nebo na telefonu 723 078 140.

Foto Petra Stehlíková

Foto Petra Stehlíková
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ZUBNÍ ORDINACE
V LITNI HLEDÁ:

Milou a spolehlivou zubní 
sestřičku/instrumentářku 
na částečný pracovní úvazek.

Nástup možný 12/2021.

V případě zájmu se prosím ozvěte: 776 720 033 | j.ocen@seznam.cz

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

PRÁCE V ČERNOŠICÍCH

Nabízíme volná
místa na pozice

 MONTÉR

 ODEČÍTAČ VODOMĚRŮ
 Vhodné i pro důchodce.

 FAKTURANTKA V+S
 Praxe v účetnictví není nutná.
 Možnost zkráceného úvazku.

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

V případě zájmu se ozvěte na
vasicek@aquaconsult.cz nebo na 251 642 213 (p. Vašíček nebo pí Laščiak)

www.aquaconsult.cz

777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

...metry, naštípaná polínka nebo
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!

...trámy, fošny, prkna, latě 
z vlastní pily

PALIVOVÉ
KRBOVÉ
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

DŘEVO

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

INSPIRACE
NA VÁNOČNÍ
DÁRKY

tel: 737 258 018 | salon@clementti.cz | www.clementti.cz

poukázky 
na kosmetické 
služby a masáže

balíčky 
s kosmetikou

objednávejte telefonicky nebo e-mailem

clementti-dobnet-021920.indd   1clementti-dobnet-021920.indd   1 11.11.2021   17:14:1511.11.2021   17:14:15

PRODEJ RYB
Sádky Lahovice

sortiment živých ryb, chlazené ryby, 
mražené ryby, uzené ryby, zvěřina

 606 897 848
K sádkám 160, Praha 5 – Lahovice

www.sadkylahovice.cz

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

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
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Spisovatel a redaktor Národních listů 
Ignát Herrmann strávil v  Řevnicích 
přes třicet let svého života, od  roku 
1902 až do své smrti 8. července 1935, 
v domku číslo 133 v ulici, která po něm 
byla pojmenována. Jak dům i jeho ma-
jitel vypadali v  roce 1914, odhaluje 
stará pohlednice. Dům je momentál-
ně skoro bez fasády a čeká na rekon-
strukci. Dříve na něm visela i pamětní 
cedule, ale dnes ji tam nenajdeme.

Herrmann byl zakladatel a  mece-
náš řevnické knihovny, nyní nese 
jeho jméno, psal o  zdejším divadle. 
„Řevnickým spoluobčanům byl znám 
jako typická postava s viržinkem v ús-
tech, stále v  dobré náladě, svými vti-
py dovedl pobavit kohokoliv,“ píše se 
na webu Řevnic. Ty mu také 5. srpna 
1924 udělily čestné občanství. Spiso-
vatel je pochován v  rodinné hrobce 
na řevnickém hřbitově.

Slavné domy 
v našem okolí
Chodíme kolem nich třeba každý den a na první 
pohled nám nic neříkají. Přitom byly němými 
svědky života mnoha známých osobností.  
Oblast podél Berounky byla už v historii 
žádanou lokalitou k bydlení. Pojďme si teď pár 
domů i s jejich obyvateli představit.

dům Ignáta Herrmanna
(1854–1935)

Ř E V N I C E

V nenápadném domě číslo 90 v ulici Čsl. armády bydlela na začátku 
20. století rodina Hřebíkova se synem Antonínem, pozdějším starostou 
Sokola, po emigraci do USA starostou celosvětového sokolstva. Anto-
nín Hřebík zemřel v Chicagu a teprve v roce 1994 byla jeho urna ulože-
na na hřbitově v Řevnicích. Stal se čestným občanem Řevnic a na jeho 
rodném domě mu byla odhalena pamětní deska.

dům Antonína Hřebíka (1902–1984)

Zdroj J. König, Řevnice na starých pohlednicích
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Český lékař Jan Janský žil v Černo-
šicích, kde si nechal v  letech 1903 
a  1904 postavit dům. „Vyrostly“ tu 
vedle sebe dvě stejné budovy v  no-
vorenesančním stylu, v  čísle 397 
bydlel MUDr.  Janský a  vedle jeho 
příbuzný JUDr.  František Braun. 

Oba domy projektovala smíchovská 
stavební firma Josefa Bečky. Ulice, 
v  níž stojí, nese jméno tohoto slav-
ného obyvatele.

Janský, profesor psychiatrie, při 
jednom výzkumu náhodou objevil 
čtyři krevní skupiny. Propagoval 

dárcovství krve. Profesorem se stal 
až v  roce 1921. Téhož roku strávil 
v létě několik dní na statku Kotlářka 
v Košířích. Tam dostal infarkt a byl 
odvezen do  své vily v  Černošicích, 
kde 8. září ve  věku pouhých 48 let 
zemřel.

Další významný obyvatel Řevnic 
JUDr.  Oldřich Pecl pravidelně jezdil 
s manželkou na letní byt do vily číslo 
155 v Mařákově ulici. Prvorepubliko-

vý právník a podnikatel během války 
spolupracoval s londýnskou emigrací, 
po ní s národně socialistickou stranou. 
Je mu přisuzováno spoluautorství Me-
moranda čsl. demokratické opozice, 
zaslané roku 1949 mezinárodní kon-
ferenci velvyslanců USA s cílem upo-
zornit na  poměry v  Československu. 
Kvůli tomu byl zatčen komunistickou 

StB, obviněn z velezrady a vyzvědač-
ství a 27. června 1950 popraven společ-
ně v procesu s dr. Miladou Horákovou. 
Dnes je po  něm v  Řevnicích nazvána 
ulice pod kopcem Vrážka.

Fotku Oldřicha Pecla objevil his-
torik Petr Blažek s  dokumentaristou 
Martinem Vandasem ve starém archi-
vu Státního soudu.

dům Jana Janského
(1873–1921)

Č E R N O Š I C E

dům Oldřicha Pecla 
(1903–1950)

Zdroj archiv Státního souduFoto Petra Stehlíková

Foto Lucie Hochmalová
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Vítova 8, Dobřichovice 
(u křižovatky na Karlík) 
) 722 615 032 
www.vinoalahudky.cz

Originální
dárkové koše
V A Š E  F A N T A Z I E
N Á Š  S O R T I M E N T

Ve  Všeradicích dodnes 
stojí rodný dům české bu-
ditelky a  spisovatelky M. 
D. Rettigové. Narodila se 
jako Magdalena Artman-
nová 31. ledna 1785, když 
byl její otec purkrabím 
na  všeradickém panství 
Schwarzenbergů. Nepoby-

la zde dlouho, asi jen první 
dva roky života. Ale její jmé-
no tady zná každý. Rettigová 
psala básně, divadelní hry 
i prózu, proslavila se hlavně 
jako autorka knihy Domácí 
kuchařka.

Areál bývalého panství se 
nyní jmenuje Dvůr Všerad, 

v roce 2010 v něm vznikly Galerie a mu-
zeum M. D. Rettigové. Od roku 2008 mu 
soukromý investor postupně dává nový 
vzhled. Nyní už je více než polovina 
stavení opravena. Na  rekonstrukci za-
tím čeká budova zámku, kde se Magda-
lena narodila.

Čtyři roky svého dětství prožil v  Litni spisovatel Sva-
topluk Čech. Jeho otec byl správce liteňského panství 
rodu Daubků. Rodina bydlela ve  správcovské budově 
v areálu zámku. Tato barokní stavba z první poloviny 
18. století se dnes nazývá Čechovna, právě podle slav-
ného spisovatele. Prošla rekonstrukcí a vypadá oprav-
du hezky. Mimochodem v  Čechovně pobývala se svou 
rodinou také operní pěvkyně Jarmila Novotná, která se 
do rodiny Daubků přivdala.

Ve zdejším muzeu se dozvíte, že Svatopluka Čecha in-
spirovala Liteň a zdejší lípa k napsání sbírky Ve stínu 
lípy. Dnes je na náměstí před kostelem zasazena jiná lípa a pod ní stojí od roku 
1938 Čechův pomník. V roce 1896 Čecha jmenovali čestným občanem Litně.

L E T Y

Zakladatel Junáka – čes-
kého skautu A. B. Svojsík 
pocházel z  rodu Havlíků, 
kteří dosud žijí ve  mlý-
ně v  Dobřichovicích. Jeho 
matka byla jedním ze tři-
nácti Havlíkových dětí. Se 
svými čtyřmi syny trávila 
prázdniny právě ve mlýně 
u  dědečka. Antonín hodně 

cestoval, projel celou Evro-
pu a  v  Anglii se seznámil 
se skautingem. V  Čechách 
pak začal organizovat tá-
bory v přírodě. Organizace 
Junák – český skaut vznik-
la v roce 1914, o rok později 
byla založena dívčí odnož.

Do  Letů se Svojsík při-
stěhoval roku 1917, když 

si koupil zahradní domek. Pobýval tu 
rád, pracoval na  zahradě, chodil pla-
vat do Berounky. Večer se na jeho za-
hradě zpívalo a hrálo, dokonce hrával 
na varhany v kostele v Karlíku. S Julií 
Stránskou měl tři děti. V roce 1938 od-
jel do SSSR, po návratu však onemoc-
něl a zemřel. 

dům Antonína Benjamina Svojsíka (1876–1938)

V Š E R A D I C E
dům Magdaleny Dobromily Rettigové (1785–1845)

dům Svatopluka Čecha
(1846–1908)

L I T E Ň

in
zerce

Foto archiv zámku Liteň

Kosmetický salon
Martina Janoušová

DÁRKOVÉ POUKAZY 
na kosmetické ošetření

v hodnotě 1 000 Kč     k tomu dárek

Vánoční dárky můžete nakoupit na 
www.hildegardbraukmann.cz

 603 172 875
nebo přímo v salonu
Palackého 453
Dobřichovice
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Zlatnictví Zmatlíkovi
Slunečná 1326, 252 28 Černošice (autobusová zastávka Vráž – u transformátoru)

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

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

www.zlatnictviaz.cz

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

Spisovatel Ludvík Vaculík s manželkou Marií koupili vilu 
číslo 117 na Brunšově v roce 1973. „Původně ji vlastnil nakla-
datel František Topič z Prahy. Vila pak přešla do vlastnictví 
paní Milady Blekastadové, rozené Topičové, která se někdy 
kolem roku 1938 jako sedmnáctiletá vdala do  Norska. Pře-
kládala Vaculíkovy knihy do norštiny, takže ho znala a vilu 
mu prodala. Nyní v ní bydlí syn Jan Vaculík s rodinou,“ říká 
Václav Kratochvíl.

Významná ruská spisovatelka a básnířka M. I. Cvětajevová 
našla po útěku z Ruska domov i ve Všenorech. Nejdřív žila 
v Černolicích v čísle 96, pak se rodina stěhovala do domu 
pana Sasky Za Kostelem 66 a dále do ulice V Chaloupkách 
521 ve Všenorech. „Na zahradě před tímto domem se zacho-
val původní dřevěný altán, kde básnířka sedávala a  psala. 
Samotný dům je přestavěn. Na zdi kolem pozemku byla v roce 
2012 umístěna pamětní deska,“ popsala Alena Sahánková. 
Podle ní Marina domu říkala „kouzelná, téměř rajská cha-
ta, předposlední ve vesnici, skoro v lese…“ Zde byla šťastná. 
Pak rodina žila ještě v  Černošicích a  znovu ve  Všenorech 
Nad Rozcestím, kde se narodil syn Georgij.

V roce 2016 bylo otevřeno Centrum Mariny Cvětajevové 
a v roce 2019 Všenorské muzeum Mariny Cvětajevové.

Růžová vila číslo 103 v Tyr-
šově ulici byla domovem 
nejvýznamnějšího právní-
ka 19. století prof. JUDr. An-
tonína rytíře Randy. Žil v ní 
až do své smrti v roce 1914. 
„Po  jeho úmrtí dům zdědila 
dcera provdaná Krulišová, 
její manžel si změnil jméno 
na  Kruliš-Randa. Ve  30.  le-

tech byl významným podni-
katelem. Po  únoru 1948 byl 
uvězněn, zemřel asi roku 
1958 na Mírově. Pak se vila 
dostala (nevím jak) do  ru-
kou prof.  Hrouzka z  Brati-
slavy, bydleli v ní nájemníci. 
Zchátrala do  té míry, že se 
stala neobyvatelnou, v  90. 
letech tam nebyli ani bezdo-

movci. Pak ji od  dědiců prof.  Hrouzka 
koupila paní z Karlíka, vlastním nákla-
dem ji opravila do  současné, myslím, 
autentické podoby,“ vzpomíná na  his-
torii domu Václav Kratochvíl z Dobři-
chovic.

dům Ludvíka Vaculíka (1926–2015)

dům Mariny Ivanovny Cvětajevové
(1892–1941)

D O B Ř I C H OV I C E

V Š E N O RY

dům Antonína rytíře Randy (1834–1914)

in
zerce

Foto Tomáš Benedikovič, Denník N

VÁNOČNÍ KUPON

SLEVA 100 Kč

NA NÁKUP DĚTSKÉ ZIMNÍ OBUVI

Kupon lze uplatnit do 31. 1. 2022 na provozovně: styl junior – dětská obuv
Mokropeská 2026, Černošice

Slevu z kuponu nelze kombinovat s dalšími slevovými akcemi. Kupony se nesčítají.
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Veselé VánoceVeselé Vánoce
a šťastnýa šťastný

nový rok 2022nový rok 2022
PONDĚLÍ 20.12.

14:00 – 18:00 hod.

ÚTERKY 7.–21.12.
14:00 – 18:00 hod.

STŘEDY 8.–22.12.
10:00 – 18:00 hod.

ČTVRTKY 9.–23.12.
10:00 – 18:00 hod.

 PÁTKY 10.–17.12.
14:00 – 18:00 hod.

SOBOTY 11.–18.12.
9:00 – 11:00 hod.

Zlatnictví
Řevnice

Marie Holečková
Mníšecká 1060
(budova pošty)
Řevnice 252 30

Tel.: 730 503 454

Vladimír Holan

PODZIM VE VŠENORECH
Mlha… Les topí zelenou chvojí…

Pták sedí modelem vlastnímu tichu…

Neovroubený, roztřepený list 

v nulové poloze tuší slovo tak těžké,

že by je musila odnést

neudržená kniha…

 

I nejdelší báseň světa

zůstává při názvu a její konec chybí.

Ale ten, kdo už ji začal a neví jak dál,

měl by se vrátit k prvnímu verši.

Velké poděkování: Aleně Sahánkové, Václa-
vu Kratochvílovi, Evě a Janu Vaculíkovým, 
Jindřichu Königovi, Janu Magetovi, Pavle 
Nováčkové a Kamilu Miroslavu Černému

Zdroje: kniha Dobřichovice (kolektiv autorů, 
V. Kratochvíl), kniha Řevnice na starých 
pohlednicích (Jindřich König), kniha 
Monografie Eva Hašková a Jan Maget, 
kniha Praha Mariny Cvetajevové: průvodce 
po místech pobytu M. Cvetajevové v Praze 
a blízkém okolí 1922–1925 (G. Vanečkova,  
A. Kuročkin, I. Kuročkina a M. Vaneček),  
weby revnice.cz, vsenory.cz, Wikipedie
 Lucie Hochmalová

dům Vladimíra Holana (1905–1980)

V Š E N O RY

Vladimír Holan je jeden z  nejvý-
znamnějších českých básníků. 
„V  roce 1948 koupila sestra Vladi-
míra Holana Růžena malý domek 
ve  Všenorech v  Černolické ulici 348. 
V dnešní době je přestavěn. Zahrada 
obklopující dům byla porostlá mohut-
nými jehličnatými stromy. Vladimír 
Holan s  manželkou Věrou a  dcerou 
Kateřinou tam jezdíval na  letní byt. 
Opravdu viděn byl málokdy. Ven ne-
chodil, ani sednout si na zahradu, jak 
to dělala jeho stará matka. Měl rád 
šero, tmu, podzim, ticho. Jeho pokoj 
měl stále zatažené záclony, do  ran-
ních hodin se v  něm svítilo. Básník 
v  noci pracoval,“ uvedla Alena Sa-
hánková z Všenor.

Roku 2016 byla ve  Všenorské 
knihovně slavnostně odhalena bus-
ta Vladimíra Holana, dílo všenor-
ského umělce Jana Mageta. Vznikl 
také sál Vladimíra Holana.

in
zerce

Děkujeme za Vaši přízeň
a přejeme Vám

klidné Vánoční svátky!
 

HOBBYMARKET ESO
Pražská 459, Lety

www.oclety.cz

OBCHODNÍ
CENTRUM LET Y
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Proč se po delším čtení 
na mobilu cítíte unavení  
a pálí vás oči?

Stává se vám někdy, 
po kratší nebo i delší práci 
před obrazovkou počítačového 
monitoru, že vás bolí oči, 
hlava, krk a záda?
Vyslechli jste v poslední době 
od svých spolupracovníků 
názor na počítač jako pomalou 
zkázu pro jejich oči?

Rozmazává se vám při pohledu 
na monitor a smartphone text, 
musíte při změně pohledu 
neustále „doostřovat“?

 
Odborníci se shodují: „Poškození zdraví 
elektrostatickým, elektromagnetickým 
nebo elektrickým polem a také rentgeno-
vými paprsky při práci s počítačem není 
relevantní.“

Při práci s  počítačem se jedná o  čin-
nost se silnou mentální zátěží a s nároky 
na vidění, ale poškození očí je vyloučené.

Co tedy způsobuje únavu, 
pálení očí a další uvedené 
potíže?
Příroda nepočítala s tím, že z lovce ma-
mutů, sběrače ovoce, pastýře a  bojov-
níka se za  pár desítek generací stane 
burzovní makléř, grafik, účetní, pro-
gramátor nebo rockový zpěvák. Evoluce 
člověka zkrátka postupuje pomaleji než 
jeho schopnost vymýšlet nové vynálezy.

Nároky na  vidění jsou u  počítače 
a  smartphonu extrémní. Krátká pra-
covní vzdálenost, jednostranná činnost 
bez možnosti změny polohy těla, vysoká 
koncentrace, častá změna pohledu mezi 
klávesnicí, předlohou a  obrazovkou, 
reflexe obrazovky a  různá světelnost  

prohlížených objektů, to vše vede k zátě-
ži až na samou hranici našich fyzických 
možností.

Když se k této náročné činnosti přidá 
špatné ergonomické uspořádání pracov-
ního místa, nekvalitní vybledlá blikají-
cí obrazovka, oslnění reflexemi, špatná 
klimatizace, hluk, tvrdá židle bez mož-
nosti změny polohy těla i malá zraková 
vada očí, velmi rychle se dostaneme 
za hranici našich možností a delší práce 
před obrazovkou je utrpením. 

Rady pro pohodlnou práci u PC
· Používejte nejmodernější počítačové 

monitory. 
· Monitor nesmí být umístěn vysoko, 

sklon hlavy při pohledu na něj by měl 
být stejný, jako když si vsedě čtete kni-
hu nebo píšete.

· Monitor nesmí být umístěn proti sil-
nému zdroji světla (okno) a  osvětlení 
místnosti musí být rovnoměrné, bez 
stínu a oslnivých míst.

· Židle u počítače by měla umožnit vari-
abilní změnu pozice, aby nedocházelo 

Může intenzivní  
práce s počítačem 
„ničit“ oči?

 775 969 813
www.optikadobrichovice.cz

Optika Dobřichovice 
 Anežky České 1125, Dobřichovice 
 info@optikadobrichovice.cz 

ke  strnulým polohám těla, všechny 
objekty (předlohy, telefon a  jiné) po-
třebné k  práci s  počítačem musí být 
pohodlně k  dosažení bez extrémních 
výkyvů krku nebo paží.

· Nezapomínejte při práci dostatečně 
„mrkat“, aby byly oči pokryté slzami.

· Před zahájením práce s  počítačem se 
nechte důkladně změřit specialistou, 
běžné rutinní měření zraku je nedo-
statečné, právě v  případě očí může 
malá nerovnováha způsobit největší 
potíže.

· Dělejte pravidelné přestávky, během 
nichž se uvolněně zadíváte do dálky.

Když vyšetření zraku zjistí nutnost 
používání brýlí (a rutinní měření 
častokrát nestačí), pak by brýle 
měly být:
· opticky dokonale centrované se správ-

nými dioptrickými hodnotami;
· estetické, abyste se za  ně nestyděli 

a opravdu je nosili;
· anatomicky správně přizpůsobené 

s nízkou hmotností;
· skla musí mít plnou antireflexní úpra-

vu a pro zvlášť pohodlné vidění můžou 
mít lehký filtr, například speciální, 
který odfiltruje část rušivého modrého 
světla, což umí vrstva Solitaire® Protect 
Balance 2 od česko-německého výrobce 
brýlových skel firmy Rodenstock;

· u vetchozrakosti (brýle pouze na čtení 
po  čtyřicítce) se doporučují speciální 
počítačové čočky s  proměnlivým fo-
kusem nebo vícefokální čočky s extra 
velkými čtecími zónami.

Obraťte se na specialisty ve svém okolí: 
oční lékaře, optometristy a oční optiky.

V případě dalších specifických problé-
mů při práci s počítačem jsme tady pou-
ze pro vás. Neváhejte a domluvte si váš 
osobní termín. 

Přejeme vám pohodlnou a nerušenou 
práci u počítače.

Tomáš Haberland
státně prozkoušený 
mistr oční optiky
(Kolín nad Rýnem)
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Proč jste si pro život zvolila  
právě okolí Berounky?
Pocházím ze Slezska a z okolí Beskyd. Manžel 
je z Dobřichovic. Naskytla se příležitost, a tak 
jsme se vrátili na jeho rodnou půdu. Mám směr 
Praha-západ ráda, připadá mi to tu jako nej-
krásnější okolí v blízkosti Prahy. Navíc asi díky 
Brdům mi trochu připomíná rodný domov, se 
kterým jsem spjata.

Je něco, co byste zde vylepšila?
Mám pocit, že se tady pořád něco vyvíjí a budu-
je. Jsou tu fajn podniky, kam lze zajít na dobré 
jídlo, což mám ráda. (smích) Určitě jsem zvě-
davá na nové všenorské nádraží, to si zaslouží 
vylepšení. 

Máte čas zapojovat se do místních aktivit?
Kvůli pandemické situaci je to poslední rok 
a půl dost izolované.

Navíc naše povolání je spojeno s tím, že 
jsme velmi často mezi spoustou lidí, v jiných, 
cizích prostředích, pořád na cestách. Proto si 
rádi užíváme domov, soukromí a klid, který tu 
nacházíme.

Myslím ale, že komunita je obrovsky důle-
žitá, a doufám, že třeba školkové období nás 
s místními lidmi ještě víc přirozeně propojí.

Chystáte nějaké „pracovní propojení“ 
na poslední svátky v roce?
Na Vánoce vždy vypínám vrtule a trávím čas 
s nejbližšími. Je to pro mě vzácný čas plný 
tradic.

Jaké pro vás byly uplynulé necelé dva roky? 
Co vás zamrzelo, potěšilo?
Odvětví kultury bylo naprosto zmrazeno, 
na rok a půl jsme přišli o možnost vykonávat 
svou práci. Má to mnohem větší dopady, lidé 
i nadále z pochopitelných důvodů nekupují líst-
ky, protože situace se každou chvíli mění, akce 
se přesouvají, ruší. Proto je dost těžké cokoliv 
plánovat. Spíš se proto bojím dlouhodobějšího 
dopadu.

Ewa Farna: Mateřství je  
pro mě pátou chutí života
Vůbec poprvé vyhrála letošního Českého slavíka 
v kategorii zpěvaček. S rodinou žije ve Všenorech. 
Má ráda humor, dobré jídlo, muziku…, prostě život. 
Navíc jeden nový brzy přivede na svět.  
Ewa Farna (28) si s námi povídala o místním  
kraji, pracovních úspěších i vánočním kalupu.

www.idobnet.cz
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Nechci si ale stěžovat. Jsme spokoje-
ní, společný čas jsme si užili a já měla 
prostor na tvorbu alba. K tomu jsme 
po 13 letech najednou poznali, co je 
volná sobota, i když s kamarády jsme se 
potkávat nemohli. Lidé mívají tenden-
ce vše zlehčovat, že přece to asi není 
tak, že by „Bílá neměla na chleba“. Ale 
musím říct, že jde hlavně o muzikanty, 
techniky, zvukaře, osvětlovače, ma-
nažery, agenturu, stánkaře, security, 
catering a mnoho profesí, které jsou 
na kulturu bezprostředně navázané. 
Spousta dalších oborů neměla snadnou 
situaci. Snad je před námi lepší doba.

Na čem v poslední době pracujete?
Po sedmi letech jsem dokončila album 
Umami, které jsem teď vydala. Spadl mi 
obrovský kámen ze srdce. Už jsem se 
potřebovala z některých emocí vyzpívat 
a strašně dlouho jsem na sebe vyvíjela 
tlak, že by už deska měla vyjít, musí být 
dobrá, až jsem nebyla schopná ji začít 
tvořit. Člověk by měl skládat, protože má 
co sdělit, ne proto, že by už bylo na čase.

Konečně jsem k něčemu dospěla, 
přišla na to, co a jak chci zpívat, a taky 
tomu věnovala soustředěný čas. Připa-
dám si teď v hlavě o několik kilo lehčí. 
(smích) Přeju si, aby fanoušci věnovali 
albu pozornost, dali mu šanci je chytit, 
oslovit nebo mě skrze jeho poslech zase 
o trochu víc poznat.

Změnila se vaše tvorba  
narozením syna Artura?
Celá deska se jmenuje Umami, což je 
pátá chuť. Ten skrytý fór „u mámy“ není 
náhodný. Pro mě je právě mateřství pá-
tou chutí života, která se těžko popisuje, 
ale zvýrazňuje všechny ostatní. Díky ní 
jídlo chutná kompletně. Doslovný pře-
klad je „lahodný“ a poprvé se s umami 
potkáme v mateřském mléce.

Pro každého je umami jeho života něco 
jiného. Ačkoliv se soukromí od práce 

snažím oddělovat, rodičovství vám asi 
změní přístup nebo pohled na některá 
témata, v tomto smyslu je deska mateř-
stvím do jisté míry ovlivněna.

Váš manžel oznámil odchod z kapely. 
Začala vám nová pracovní etapa?
Pro mě je nejdůležitější, aby byl man-
žel šťastný. A jestli mu bude lépe bez 
aktivního koncertování, tak to naprosto 
chápu a respektuju. Moje láska k němu, 
ačkoliv v kapele začala jako mezi dvěma 
skvělými kamarády, není podmíněna 
společným hraním. Navíc pro mě to 
nebylo zas takové překvapení jako pro 
okolí. Jako partnerka jsem samozřejmě 
viděla, že už ho to tolik netěší. Určitě je 
před námi nová etapa. Martin má od-
malička i jiné záliby než hraní na kyta-
ru. Takže náplň má, a to je důležité.

Kdy si začínáte uvědomovat,  
že se blíží Vánoce?
Teď, když se mě na to ptáte! Musím je 
začít organizovat. Pokud nejlepší dárky 
jsou ty vyráběné a od srdce, album se 
počítá jako dobrý dárek? (smích)

V roce 2017 jste nazpívala svoji první 
vánoční píseň. Přibudou další?
To zatím vůbec není v plánu. Jsem nad-
šená, že jsem snad zvládla vybalancovat 
tu jednu, která se, doufám, povedla. Ma-
riah Carey má All I want for Christmas 

is you, Sinatra Let it snow, Neckář Půl-
noční a já mám Vánoce na míru. Musím 
říct, že není snad větší hrany, než vkusně 
vytvořit vánoční píseň. Původně jsem ji 
vůbec nechtěla dělat, bála jsem se trap-
nosti. Můj muž ale zbožňuje Půlnoční 
a říkal, že ho vždy lákalo napsat vánoční 
písničku. Vím, že je hodně sebekritický, 
a tak jsem věřila, že to nebude blbý. Kýv-
la jsem tedy s důvěrou, a spolu s Filipem 
Sázavským a Lukášem Chromkem jsme 
ji napsali. A dnes po nás na koncertech 
lidé chtějí Vánoce v srpnu.

Pečete cukroví? Co u vás nesmí 
chybět na sváteční tabuli?
Vánoce trávíme dost na cestách mezi rodi-
nami, takže jsme spíše konzumenti tradič-
ních pokrmů. V pečení praxi nemám, ale 
hodlám to dohnat na společných pečeních 
s kámoškami a rodinou s dětmi.

Jaké vánoční tradice dodržujete?
České a hodně i polské. Ale to je v kaž-
dém regionu jiné.

Máme kapra s bramborovým salátem, 
rybí a hrachovou polévku a zelí na más-
le s krajícem chleba. Krájíme jablka, 
loupeme ořechy, dáváme peníze pod 
svícen. Přejeme si každý osobně s oplat-
kem s medem, který si navzájem vždy 
ulomíme a sníme. Zpíváme koledy, ne-
vstáváme od stolu (kromě hospodyně) 
a před tím přes den celou dobu nejíme.

Vím, že osobní přání se neříkají 
nahlas. Je ale nějaké, o které byste se 
s námi podělila?
Určitě abychom byli zdraví a byli 
schopní vidět štěstí v sobě a kolem sebe. 
Myslím, že je to hodně v hlavě.
Abych zvládla přivést na svět zdravé 
dítko. Abychom tady tvořili hezké sou-
sedské vztahy a třeba se někdy potkali 
jen tak venku na svařáku…, teda na čaji. 
(smích) 
 Liběna Nová
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  Lety, Pražská 454 (budova tenisové haly)     774 310 296 / 603 399 560
 automotodetailing@seznam.cz    AutoMotoDetailing

otevírací doba
po–pá 8–18
so 8–12:30

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

— 

Ewa Farna
• Narodila se 12. srpna 1993 v Třinci,  

nyní žije ve Všenorech.

• V Českém slavíkovi 2006 byla 
Objevem roku, letos ji zvolili  
nejlepší zpěvačkou.

• S manželem hudebníkem Martinem 
Chobotem (32) má syna Artura (2) 
a další dítko „na cestě“.
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POZVÁNKY 
Koncert členů České 
filharmonie
Kvarteto členů České filharmonie 
vystoupí 12. prosince od  17 hodin 
na zámku v Dobřichovicích. Na pro-
gramu je T. Albinoni, O. Respighi, A. 
Dvořák, A. L. Weber a E. Grieg. Pořá-
dá KC Dobřichovice a B. Šarounová.

Rozsvěcení stromů

Obce se chystají na  rozsvěcení vá-
nočních stromů. V sobotu 27. listopa-
du se v 17 hodin rozsvítí strom v za-
hradě OÚ v  Malém Chlumci, o  den 
později pak v  Karlštejně (program 
od  15 hodin), v  Řevnicích (v  17 ho-
din) i v Zadní Třebani (v 16 hodin).

Zpět do Betléma
Příběh o  narození Ježíška a  známé 
koledy zaznějí 2. prosince od 17 hodin 
ve výpravné pohádce Zpět do Betléma 
v Club Kině v Černošicích. Předvedou 
ji kejklíři Vojta Vrtek a Pavel Šmíd.

Poutníci na zámku
Koncert bluegrassové a country ka-
pely Poutníci vyslechnete 28. listo-
padu od 19:30 hodin na zámku v Do-
břichovicích.

Cabinet zazpívá s dětmi
Společné zpívání a koledování pořá-
dá dámská vokální skupina Cabinet 
spolu se ZUŠ v Dobřichovicích. Čes-
ký betlém Josefa Krčka a  vánoční 
písně zaznějí 16. prosince v 19 hodin 
v kapli dobřichovického zámku.

Černošický ples
Na  tradičním Černošickém plese, 
v  sobotu 27. listopadu v  hale Věry 
Čáslavské, hraje k  tanci a  poslechu 
skupina Caroline Band. Výtěžek 
z večera i tentokrát pořadatelé věnu-
jí na dobročinné účely v Černošicích.

Vánoční hra Kukadýlka
Kukadýlko předvede Vánoční hru 
10. prosince v 19 hodin a 12. prosin-
ce v 15 hodin v řevnickém kině.

Dobřichovický zámek ožívá 
i ve sklepních prostorách

Vánoční cinkání uslyšíte v Letech

Jazz Elements uctí Zuzanu Navarovou

Mnozí milovníci kultury už zazname-
nali, že od  jara letošního roku jsou 
opět v  provozu sklepní prostory kři-
žovnického zámku v  Dobřichovicích. 
Pivnice, která zde vznikla, nabízí 
i příležitostné události jako grilování, 
živou hudbu či promítání.

Podnik U  Věže se stal příjemným mís-
tem společenského setkávání. Slavily se 
tu i  výsledky voleb a  divadelní spolek 
Kukadýlko tady nazkoušel svou Vánoční 
hru pro adventní trhy. V neposlední řadě 
zde kulturní centrum opět začalo pořá-
dat koncerty. Od podzimu vystoupil Vác-
lav Koubek a  přátelé, americký zpěvák 
Aaron Brooks s violoncellistkou Kateři-
nou Koreckou, Lucky Jam s  jazzrocko-
vou legendou Zdenkem Fišerem a místní 
zpěvačkou Luckou Kukulovou a  Marta 
Tӧpferová s Latin Trio.

V  prvním zámeckém patře probíhají 
výstavy a  další kulturní akce. Od  září 

jste mohli zhlédnout výstavu Arterad-
ky či putovní expozici o  psychických 
onemocněních, následovala krátká re-
trospektiva odkazu Břetislava Štorma. 
Do  konce prosince se lze v  sále potěšit 
krajinomalbami malíře Zdeňka Pátka. 
Velkou poctou pro diváky byli členové 
Národního divadla s  literárně hudeb-
ním pořadem Kde domov můj a  beseda 
s astronomem a popularizátorem astro-
nomie Jiřím Grygarem.

Město Černošice zve na  skvělý kon-
cert Pocta Zuzaně Navarové, v  úterý 
7.  prosince od  19:30 v  černošickém 
Club Kině. Zazní jedinečné zpracová-
ní proslulých písní v  podání formace 
Jazz Elements.

Seskupení mladých muzikantů vzniklo 
v  roce 2017 z  původní sestavy Jazz Ele-
ments a  úspěšně koncertuje po  celé re-
publice. Repertoár průběžně mění a obo-
hacují o stále náročnější skladby souborů 
Nerez a Koa. „Důležité je pro nás jak sděle-
ní písničky, tak celkový zvuk kapely. Tvor-
ba Zuzky je nesmrtelná a pro nás i publi-

kum jsou to pokaždé mimořádně emotivní 
koncerty, které hrajeme s velkou pokorou,“ 
říkají členové jedním dechem.

Stříbrnou neděli prožijte slavnostně, 
třeba při vánočním cinkání v  Letech. 
Uskuteční se 12. prosince od  16 hodin 
u letovské kapličky.

Během odpoledne se předvedou děti ze 
zdejší mateřské školy a  Školinky Nona, 
vánoční písně a  koledy zazpívá Třeba-
sbor. K  vidění bude historický betlém 
a výrobky dětí, k jídlu vánoční občerst-
vení: svařák, punč, cukroví, koláče i do-
mácí vánočka a  také prezentace vánoč-
ního pečení společnosti Scolarest.

Foto Petra Stehlíková
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Foto Radek Havlíček

Foto Petra Stehlíková
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Mikuláš potěší děti hned dvakrát

Hurá na mikulášské trhy i dětský jarmark

Dětská lidová muzika Notičky z  Řev-
nic se po  roční pauze opět představí 
s  vánočním programem v  pražském 
kostele sv. Šimona a  Judy. Tradiční 
koncert nazvaný Vánotičky se koná 
v pondělí 6. prosince od 18 hodin.

Po  vystoupeních s  cimbálovými mu-
zikami Hradišťan a  Harafica nebo 
gospelovým sborem Gospel Limited se 
Notičky již poněkolikáté představí v od-
svěceném kostele samy. „Celý koncert 
proběhne v režii Notiček. Hodně prostoru 
tentokrát dostanou malé Notičky, nejen 
zatančí, ale zahrají i  dvě koledy,“ říká 
vedoucí souboru Lenka Kolářová. Vel-
ké Notičky předvedou několik novinek 
a chybět nebudou ani vánoční písně z ce-
lého světa, které soubor nahrál na zatím 
poslední vánoční CD.

Nejen vánoční atmosféru a zboží nabíd-
nou tradiční mikulášské trhy na  Vráži 
v Černošicích, které se konají 4. prosince 
od 10 hodin. O týden později, 11. prosin-
ce od 12 hodin, navštívíte dětský vánoč-
ní jarmark v Dobřichovicích.

V Černošicích se můžete těšit na hudeb-
ní produkci (Tutte Le Note, Petra Erney 

jazz trio a Mifun), na pohádku Andělíček 
Toníček, v 16 hodin dorazí i Mikuláš, an-
děl a čert. Uvidíte betlém s živými zvířaty 
a na závěr ohňovou show.

Na nádvoří dobřichovického zámku roz-
loží své stánky s výrobky děti ze ZŠ a ZUŠ 
Dobřichovice, Dětský domov Lety, spolky 
Dobřichovický domek, Náruč a  Lví srd-

ce. Součástí trhů bude pečení a projížďky 
na konících. Ve 12 hodin vystoupí děti ze 
ZUŠ a od 15 hodin zahraje divadélko Anto-
nína Novotného pohádku Kvak a Žbluňk.

Trhy také 4. prosince plánují na Palac-
kého náměstí v Řevnicích. Od 9 do 16 ho-
din nakoupíte vánoční dárky, dekorace 
i občerstvení.

Víkend plný Mikulášů a čertů mohou za-
žít hned dvakrát děti v Řevnicích. O ví-
kendu 4. a  5. prosince se tady odehraje 
pochod za Mikulášem a také Peklo s pří-
během.

Osmý ročník oblíbeného pochodu 
za  Mikulášem začíná v  sobotu 4. pro-
since od  15:30 hodin na  Palackého ná-
městí a  pořádá ho Mladý hlas Řevnic. 
Přijít můžete až do  18 hodin. V  neděli 

5. prosince od 10 do 19 hodin lze absol-
vovat kouzelnou stezku k  čarovnému 
domečku, nazvanou Peklo s  příběhem, 
kterou organizuje Pomoc od Srdce, z.  s. 
Bližší informace obdržíte po  registraci 
na  e-mailu pomocodsrdce@gmail.com, 
do  předmětu stačí napsat Mikuláš, 
do těla zprávy počet dětí a jejich křestní 
jména a věk. Cena za jedno dítě je 350 ko-
run a za každé další dítě tři stovky.

POZVÁNKY 
Ben Poole band
Kytarista a zpěvák Ben Poole zahraje 
12. prosince od 20 hodin v Club Kině 
Černošice. Doprovodí ho Matěj Černý 
(baskytara) a Petr Nohavica (bicí).

Notičky po roce zahrají u sv. Šimona a Judy

Foto archiv Notiček

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

ELEKTROKOLA CRUSSISSKLADEM

• 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

Václavek & Vopravil

Přejeme Vám i všem Vašim 
blízkým příjemné prožití 

vánočních svátků a v novém 
roce 2022 pevné zdraví, 

mnoho štěstí a spokojenosti.

PŘÍRODOU OVĚŘENÉ OUTDOOROVÉ
OBLEČENÍ  OBUV  VYBAVENÍ

www.lezec-shop.cz

SLEVOVÝ KUPÓN

200 Kč na sněžnice
Kupón lze uplatnit do 31. ledna 2022 v kamenné prodejně

LEZEC-SHOP Karlická 662, Lety



dobnet  12/2021

in
zerce

SLEVA15%
NA CELÉ BRÝLE
Herrmannova 120, Řevnice

607 030 090
www.optikarevnice.cz

Kupon lze uplatnit pouze jednou.
Slevu z kuponu nelze sčítat 

s jinými slevami.

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. 2021 do 30. 6. 2022.

Herrmannova 120
252 30 Řevnice

Objednání:
 607 030 090

Otevírací doba:
Po-Pá: 9:00 – 19:00

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

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.
www.optikarevnice.cz

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

V  tabulce jsou po  dvou kolech základ-
ní části druhé díky lepšímu skóre před 
Hořovicemi. Vede neporažené Kladno A, 
s nímž se utkají na dalším turnaji naplá-
novaném na 5. prosince.

Vybrané hráčky z  týmu mladších 
i  starších žákyň se zúčastnily výběru 
do  krajského centra mládeže, do  něhož 
se v Kralupech nad Vltavou zapojilo více 
než šest desítek volejbalistek z  celého 
Středočeského kraje.

Do pětadvacetičlenného širšího výbě-
ru se prosadily Markéta Burešová, Lau-
ra Vlčková a Lucie Pivokonská. Kristýna 
Nešporová s Terezou Jágrovou byly zařa-
zeny na  pozici náhradnic. „Holky zane-
chaly pozitivní dojem, což mne velmi těší. 
V dovednostech se neztratily,“ ocenil tre-
nér Filip Plášil. Úspěch je o to větší, že se 
vybíraly především dívky ročníku 2008, 
přičemž Vlčková, Pivokonská a Nešporo-
vá jsou o rok mladší. kab

Foto archiv týmu

Největší rope skippingová soutěž v Čes-
ké republice se v  listopadu konala 
v  Černošicích. Pátý ročník Rebelstyle 
Competition byl tradičně pod taktov-
kou organizátorů z  řad REBELS O.K. 
V Hale Věry Čáslavské kromě nejlepších 
českých skokanů přes švihadlo přivíta-
li závodníky z Maďarska a Německa.

Na mezinárodní zápolení se těšili sko-
kani, diváci i  rozhodčí, protože se kvůli 
pandemii konalo po  velmi dlouhé době. 
Ke  skvělé atmosféře přispěli i  nadšení 
fanoušci, které ocenili sportovní výkony, 
překonané národní rekordy v mnoha dis-
ciplínách a  jako třešničku na  dortu, jak 
řekl jeden z nich, „i dechberoucí vystou-

pení domácího týmu“. Závodníky z týmu 
REBELS O.K. vydatně povzbuzovali, od-
měnili je potleskem a také zcela novými 
tričky s nápisem FANS CLUB REBELS O.K.

Kromě velkého počtu medailí, které 
doslova září z  fotky, domácímu týmu 
udělala obrovskou radost hlavně sku-
tečnost, že se tento malý svátek naše-
ho týmu Rebels O.K. mohl uskutečnit 
i v této komplikované době.

Skokanky nadchly domácí fanoušky

Běžci, co takhle 
prosincový maraton?
Pravá výzva pro milovníky běhu je vy-
psaná na  sobotu 11. prosince. V  praž-
ském Braníku mezi 8. a  11. hodinou 
odstartuje maraton Praha – Dobříš pod 
hlavičkou Trail Running Cup.

Závodníci se mohou těšit na  42 km 
dlouhou trať. Poběží okolo Lipenců, 
přes Jíloviště, Černolice, Skalku a Kytín 
až k dobříšskému SK Vlaška. Zde končí 
také 10km trasa pro méně náročnější 
sportovce. Pokud se chcete zapsat do to-
hoto závodu, musíme ke  kytínskému 
kostelu.

Přihlášky a další podrobnosti najdete 
na webu trailrunningcup.cz.

Mladé volejbalistky dvakrát vyhrály
Listopadový turnaj v  Dobřichovicích přinesl mladším žákyním SVBC další 
dvě výhry do tabulky krajského přeboru ve volejbale. Dívky pořádajícího klu-
bu porazily 2:0 Komárov a Roztoky, ale naopak prohrály ve vyrovnaných dvou 
setech s Hořovicemi.

SPORT — 17
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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

KOMINIK-KAMNAR.CZ

Revize,
čištění 

a kontroly
komínů

Poptávky
a objednávky:
cesc@iqteam.cz

 246 093 630 | 721 345 346
VOLÁME ZPĚT

SERVIS mobily,
notebooky Řevnice

 Herrmannova 120, 252 30 Řevnice
 257 721 194 / 737 352 555

 revnice@metronomy.cz

www.metronomy.cz

	výměny	dotyků	a	displejů
	opravy	po	zásahu	tekutinou
	servis	notebooků,	monitorů
	 a	počítačů
	originální	náhradní	díly	
	 pro	většinu	telefonů
	servis	iPhonů	a	iPadů

Přijmeme
nového 

automechanika

 773 210 886 

 Řevnice, Pražská 670

www.melekauto.cz

Nabízíme dárkové 
poukazy na výuku  

a výcvik
 (+420) 730 147 200

 autoskolawerner@email.cz
www.autoskolawerner.cz

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
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Celodenní hra nás zavedla k  sedmi za-
stavením se sedmi úkoly. Všechny měly 
odhalit „tajemství“ naší organizace, 
přesněji jedno slovo, které nás plně vy-
stihuje. Noví kolegové se seznámili s his-
torií Jednoho stromu a  jeho projekty. 
Celkově jsme se lépe poznali a upevnili 
vztahy napříč jednotlivými školami.

Že si naši učitelé rádi hrají, se ukázalo 
při plnění úkolů. Zadání například zně-
lo: Vymysli, co mohou znamenat písme-
na v názvu JEDEN STROM. A odpovědi: 
Jednoznačně Jiskřivý, Enormně Empa-
tický, Divoce Dobrodružný, Extrémně 

Epesní. Odhalili také ono „tajemné“ slo-
vo: INTEGRITA. Plně odráží filozofii na-
šich škol. Jsou soudržným, autentickým 
a  celistvým organismem, jenž se sice 
stále vyvíjí, ale od svého začátku se opí-

rá o  jednotný hodnotový systém, který 
tvoří zdravé vztahy a  respekt k  indivi-
dualitě každého z nás.

Alena Laláková, ředitelka ZŠ a LMŠ Na dvorečku

organizace Jeden strom, z. ú.

Učitelé ve hře odhalili 
podstatu naší školy

Na svatého Martina kouřívá se z komína!
Oslava svátku svatého Martina je vět-
šinou spojená s  ochutnávkou mladé-
ho vína a  se svatomartinskou husou. 
Ve školách Jednoho stromu je ale cestou 
za  světlem a  připomínkou Martinova 
milosrdenství. Uspořádali jsme svato-
martinský průvod světel, pro všechny 

přítomné uvařili polévku, blízké příbuz-
né obdarovali svatomartinským rohlíč-
kem, sledovali příjezd svatého Martina 
na koni a vychutnali si stínové divadlo 
o něm. Také letos šlo o zastavení naplně-
né tichem, klidem, blízkostí a  uměním 
soucitu.

Pozvánky
Beseda pro zájemce o 1. třídu 
ve školním roce 2022/2023 
v ZŠ Na dvorečku

 15. 12., 17:00
 Komunitní centrum Jeden strom, 

Karlštejnská 253, Černošice

Každý rok na podzim 
pořádáme týmový pobyt 
našich pracovníků. 
Loni kvůli pandemii 
nevyšel. A protože ani 
letos nejsou covidové 
statistiky příznivé, 
rozhodli jsme se vyrazit 
do krásné přírody 
dolního Poberouní.
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Vánoce 
s dárkovými poukazy

Anežky České 1125
Dobřichovice

areál Panská Zahrada

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

s dárkovými poukazy

Tento poukaz Vás opravňuje k odběru zboží a služeb 

v níže uvedené hodnotě. Platnost je neomezená. 

Poukaz uplatněte v prodejně

Optika | Anežky České 1125 | Dobřichovice 

775 969 813 | www.optikadobrichovice.cz

bonus na měření zraku nebo 

aplikaci kontaktních čoček+200 Kč

KčDÁRKOVÝ 
POUKAZ

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Tereza Lázničková (Sophová)

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

Ordinační hodiny:

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

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

BETONÁRNA
Lety u Dobřichovic

výroba a doprava betonových směsí

čerpání betonu

výroba a montáž betonových bloků a panelů

prodej stavebních písků a štěrků

Proč si vybrat právě nás?
Vyrobíme cokoli
Kvalita odpovídá  
předepsaným normám.

Děláme kalkulaci na míru
Započítáme i případnou  
montáž a dopravu.

Jsme rychlí
Vaši poptávku zpracujeme  
do 48 hodin od přijetí.

Kontaktujte
nás

 Osbet Beton s. r. o. | Polní 291, 252 29 Lety – Dobřichovice
	 Dispečink:  +420 257 710 426 | 602 227 869 |   dispecink@osbet.cz www.osbet.cz

BYLINKÁRNA
v cukrárně U Veselé rakvičky

V Zahradách 1081, Dobřichovice

ČAJE, KAPKY
TINKTURY, SIRUPY
SYPANÉ BYLINKY

GREŠÍK, PLEVA,
NADĚJE, POPOV 

poradce

 605 185 630

veškerý sortiment 
oříšků, sušeného ovoce, 

cukrovinek

 773 988 989
Velkotržnice Lipence - hala č.10
K Radotínu 492, 156 00, Praha 5
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Když se ve  druhé polovině 19. století za-
čaly mírně uvolňovat poměry v  Rakous-
ko-Uhersku, začaly vznikat různé vlaste-
necké spolky. V únoru 1862 byla založena 
Tělocvičná jednota pražská, která 1864 při-
jala oficiální název Sokol. Již v  roce 1894 
byla založena tělocvičná jednota Sokol 
Řevnice a o pět let později, roku 1899, So-
kol Dobřichovice. Zájem o sokolské cvičení 
byl v Letech podobně jako jinde v republice 
velký. Za první republiky se Sokol stal ce-
lonárodní organizací. Každý 15. občan byl 
jeho členem a celkový počet se blížil k mi-
lionu. Řada Letováků chodila cvičit právě 
do Sokola v Dobřichovicích. Už roku 1921 
jich bylo tolik, že v  Letech vznikla samo-
statná pobočka (dceřinka) Sokola Dobři-
chovice. Zachován je o tom i zápis v kroni-
ce: „Přišla neděle 27. února 1921, na kterýžto 
den byla svolána informační schůzka, a týž 
večer přikročeno ještě k ustavení prozatím-
ního správního výboru v tomto složení: před-
sedou byl zvolen br. Šůra Josef, jednatelem 
br. Švéd Stanislav, pokladníkem br. Vlášek 
František, náčelníkem br. Kratochvíl Karel, 
náčelnicí s. Vlášková Marie, vzdělavatelem 
br. Švéd Hugo.“ K rozvíjení Sokola přispěli 
i další Letováci: Josef Ježek, Jiří a Magdale-
na Babičkovi, Rosalie Křenková, František 
Šplíchal a Josef Kosek. V době před druhou 
světovou válkou byl členem TJ Sokol Lety 
i bratr profesor Antonín Svojsík, zakladatel 
československého skautingu.

Cvičilo se v sále o velikosti 42 m² restau-
race U Vlášků (později U Kolprechtů), kde 
sokolové kromě cvičení hráli loutkové  

divadlo a pořádali společenské akce. V roce 
1927 letovští sedláci darovali cvičencům 
pozemky na  levém břehu řeky Berounky, 
zvané Na Drahách. Roku 1931 se zde poprvé 
konalo okrskové cvičení župy Jungmanno-
vy. Z výtěžku mohla být již v následujícím 
roce postavena první sokolovna. Tehdy šlo 
ještě o celodřevěnou stavbu na místě dneš-
ních tenisových kurtů. Díky novému záze-
mí se letovští sokolové mohli osamostatnit, 
a  tak roku 1932 vzniká samostatná tělo-
cvičná jednota Sokol Lety.

V roce 1931 Letováci založili při Sokole 
pěvecký sbor a také se jednomu ze zakla-
datelů letovské jednoty Stanislavu Švé-
dovi a jeho manželce Slavomíře narodil 
syn Libor. Vystudovaný inženýr stavař 
se později stal hybnou pákou Sokola. Prá-
vě on soustředil kolem sebe řadu sokolů 
(Jiří Hudeček nejst., bratr Miroslav, Jan 
Švéd s  bratrem Karlem, Jiří Štolba, Jiří 
Šplíchal a další včetně mladých sokolek) 
a  ovlivnil desítky mladých sportovců, 

které ve volném čase cvičil. Neřekli mu 
jinak než Borek. „Byla to letovská osob-
nost po všech stránkách. Skutečná a pra-
vá sokolská duše. Že stojí a funguje letov-
ská sokolovna, je především jeho velká 
zásluha,“ vzpomínal na něj Josef Cmíral.

Těžké období přišlo pro sokoly s  ná-
stupem nacismu. Poté, co nacisté roku 
1941 zakázali jejich činnost, byla v  le-
tovské sokolovně umístěna truhlárna 
pana Míky z  Řevnic. V  listopadu 1944 
vyhořela budova do  základů. Další ne-
lehké období přišlo s  nástupem komu-
nismu. Organizace se postupně včlenila  

do  socialistické tělovýchovy. V  Letech 
ovšem Sokol přežil s původním názvem.

Ve  sletovém roce 1948 byl u  řeky po-
staven tenisový kurt, koncem šedesá-
tých let získal obvyklé parametry. Roku 
1956 sokolové svépomocí začali budovat 
novou sokolovnu, v  níž se začalo cvičit 
v  roce 1958. V  60. a  70. letech byly po-
stupně zejména díky iniciativě Libo-
ra Švéda přistavěny nářaďovny, šatna 
a hygienické zázemí, skladiště, loděnice. 
Přibyla i sauna, za níž se do Letů sjížděli 
lidé z okolních obcí. V Letech fungovalo 
mnoho sportovních oddílů: tenis, volej-
bal, nohejbal, stolní tenis. Libor Švéd 
o  jejich činnosti pravidelně informoval 
na  sokolské vývěsce, která přitahovala 
pozornost kolemjdoucích svéráznými 
anekdotami a kresbami právě z Borkova 
pera. V  roce 1985 začala další přístav-
ba sokolovny, tzv. Velký sál. Začátkem 
devadesátých let vznikla v  části nářa-
ďovny posilovna. Sokol díky nadšeným 
členům přežil i  ničivé povodně 2002. 
„Měli jsme sokolovnu pod vodou do výše 
cca 200 cm a celé cvičiště. Ušetřena nebyla 
ani naše klubovna v prvém patře, kde bylo 
asi 10 cm vody,“ popsal Josef Cmíral.

V letovském Sokole se dosud vystřída-
ly čtyři generace Letováků.

První byla generace zakládajících členů, 
popsáno výše. Druhá byla generace kolem 
Borka, také viz výše. Do 3. generace může-
me a musíme zařadit bratra Borka a partu 
kolem něj. Patřili do  ní Zdeněk Kischer, 
Sláva Švéd, Milan Švéd, Vašek Merhulík, 
Honza Velebil, Jirka Merhulík, Petr Zítek, 
Jirka Merta, Jirka Šůra, Karel Moese, Jir-
ka Tesař, Jirka Hudeček ml., Jarda Bartů-
něk a sokolky Eva Mičková, sestry Mirka 
a Hanka Švédovy a mnoho dalších.

Poslední je generace, kterou vede sou-
časný starosta Bohouš Tesař.
 Pavla Nováčková

Tělocvičná jednota Sokol Lety je nejmladší  
z trojlístku sousedních tělocvičných jednot  
Řevnice–Lety–Dobřichovice. Ale za svými většími 
„sestrami“ nikdy nepokulhávala. Naopak.

Sokolové z Letů slaví 100 let

Libor Švéd neboli Borek

Zima 1964–1965
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Výherní křížovka s tajenkou

Vyluštěnou tajenku zasílejte na  adresu krizovka@dobnet.cz nebo na  adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252  29 Dobřichovice, a  to 
nejpozději do 17. prosince 2021. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Každý ze tří vylosovaných luštitelů se správnou tajenkou získá Míšinu mléčnou čokoládu Madagaskar 
50 % s chuťovými tóny mléčného karamelu a jahod, oceněnou 4 medailemi, ve vánočním obalu. 
Vylosovanou výherkyní křížovky z listopadového vydání se stala paní Jitka Laiblová, Řevnice.
Obdrží poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup zboží dle svého výběru v Zahradnickém centru Conica, areál OC Lety.

Správné doplnění tajenky z minulého čísla: Květiny pro váš dům i zahradu.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 12/2021, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Soutěž o vánoční Míšinu čokoládu
Madagaskar 50 % s chuťovými tóny mléčného karamelu a jahod, oceněnou 4 medailemi

Jedna ze 4 vánočních limitek 
od firmy Míšina čokoláda má 
na přední straně popsáno, co 
pocítíte, až si dáte čokoládu. 
Co to je? (dokončení v tajence)

Limitovaná 
edice

info@misinacokolada.cz

www.misinacokolada.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETY

OD LEDNA 2022

VAŘÍ
NAŠE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

I PRO VEŘEJNOST  
A ŠKOLKY V OKOLÍ

OBEC-LETY.CZ

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

Děkujeme za přízeň našim zákazníkům a našim zaměstnancům za skvěle odvedenou práci v letošním roce.

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastnou cestu novým rokem 2022.

Vedení společnosti FEMAT Radotín

FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 242 406 328, www.femat.cz

ŠŤASTNOU CESTU
   NOVÝM ROKEM

PROGRAMOVÁNÍ  
A OBSLUHA 

CNC FRÉZOVACÍHO
OBRÁBĚCÍHO CENTRA

ELEKTROINŽENÝR  
PRŮMYSLOVÉ

AUTOMATIZACE
Nástup ihned, nebo po domluvě.

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

HLEDÁME

 605 239 585
Další informace:

www.swah.cz/kariera
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DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice

Hrčí, vrčí, je pomalý, zamrzá, dlouho se probouzí, je horký, zničehonic se restartuje?
Bere ti čas na práci a zábavu? Hoď ho servisákům z Dobnetu. 

Než zjistíme, co mu je, nic neplatíš.
Pak se rozhodneš. To je fér.

Nenech ho krást tvůj čas.

Není tvůj počítač
ve své kůži?
Hoď to na nás!


