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Základní škola a mateřská škola 
Josefa Kubálka VŠENORY

PŘIJME
OD ÚNORA 2022

Bližší informace u vedení školy
reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661

w w w . s k o l a v s e n o r y . c z

UČITELKU/UČITELE
NĚMECKÉHO 
JAZYKA 

(částečný úvazek – pondělí a středa)
n Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání,

možnost osobního růstu.
n Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, 

kolegiální smýšlení, odpovídající vzdělání.

Do  naší malebné hospůdky

hledáme novou kolegyni 

na  pozici: 

SERVÍRKA

Slušné jednání, platové podmínky  

a  zázemí v  rodinném podniku.

VOLEJTE: 604  258  524

Rozvoz poledního a  odpoledního menu zdarma.

VOLEJTE NA TELEFON: 737 804 599 • menu najdete na:

www.starabarka.cz • facebook Hospůdka Stará BÁRKA

 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

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
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Do září musíte vyměnit 
nevyhovující kotel
Středočeští radní v prosinci schvá-
lili dalších 229 žádostí v rámci pro-
gramu výměny zdrojů tepla na pev-
ná paliva v hodnotě přesahující 27 
milionů korun. V  listopadu jich 
bylo 421. Kotle nesplňující mini-
málně třetí emisní třídu musí být 
vyměněny do  1. září 2022. Všem, 
kteří to nestihnou, hrozí pokuta. 

Výjimku mají lidé, kteří do tohoto 
data o dotaci alespoň požádají. Aktu-
álně radní připravují čtvrtou výzvu. 
„Prostřednictvím dotazníkového šet-
ření nyní zjišťujeme, jaký je mezi ve-
řejností o  zmíněný dotační program 
zájem. Žádosti o  kotlíkové dotace by 
pak kraj mohl začít přijímat ve  dru-
hém čtvrtletí roku 2022,“ předeslal 
náměstek pro oblast financí, dotací 
a inovací Věslav Michalik.

Žadatel o  dotaci musí vymě-
nit původní kotel na  tuhá paliva 
s  ručním přikládáním (maximál-
ně 1. nebo 2. emisní třídy) za eko-
logický zdroj vytápění. Patří mezi 
ně kotel na  biomasu, tepelné čer-
padlo nebo plynový kondenzační 
kotel. Všechny informace najdete 
na webu kotlikovedotace-sk.cz.

V prostoru mezi novou 
budovou základní školy 
a Lidovým domem 
v Řevnicích nyní pracují 
bagry a další těžká 
technika. Zdejší nová 
sportovní hala by měla 
být hotová na konci 
letošního roku.

V  Litni dokončují opravu radniční 
budovy, která byla ve špatném stavu. 
Střechou zatékalo do  druhého patra, 
vlhko bylo i v archivu. Chyběla dosta-
tečná izolace.

Ze Státního fondu životního prostředí 
a Ministerstva pro místní rozvoj se měs-
tysu podařilo získat 2,5 milionu korun.

Radnice byla zateplena, dostala novou 
střešní krytinu včetně krovů. Oprave-
na byla i  obřadní místnost. V  interiéru 
vyměnili zářivky za  nová LED svítidla, 
díky nimž obec dosáhne na  více než 80 
procent úspory elektřiny. Nyní se budou 
dodělávat obklady a instalace radničních 
hodin, čeká se na dodání výtahu. Celková 
investice činí téměř šest milionů korun.

Původně chtěl zástupce investora Jo-
sef Svoboda začít stavět již loni na jaře, 
ale kvůli situaci na  stavebním trhu se 
termín zahájení bohužel posunul až 
na podzim. „Bylo složité najít firmu, kte-
rá stavbu kapacitně zvládne,“ sdělil Josef 
Svoboda. Nyní probíhají zemní a boura-
cí práce jak na stavbě samotné haly, tak 
při budování propojovacího krčku ško-
ly a  haly. „Všem se omlouváme za  ztíže-
né podmínky po  dobu stavby. Hala bude 

primárně sloužit zhruba sedmi stovkám 
dětí ze Základní školy Řevnice, na což se 
moc těšíme,“ dodal Svoboda. Podle něj 
by mělo být vše hotovo do konce tohoto 
roku.

V  objektu budou kromě velké spor-
tovní plochy s tribunou také dva menší 
cvičební sály v 1. patře a dostatečné zá-
zemí včetně šaten, sprch a  obslužných 
prostor.

Stavba nové sportovní haly začala

Foto Lucie Hochmalová

Na  rozhraní Středočeského kraje 
a hlavního města Prahy ji budou zajiš-
ťovat celkem dva dopravci se 35 spe-
ciálně upravenými vozidly. Roční ná-
klady představují necelých 13 milionů 
korun.

Konkrétní obce, ze kterých lze ten-
to způsob dopravy realizovat, najde-
te na  webu Bezba doprava. Dopra-
vu si můžete objednat přes online 
formulář či e-mailem na bezbadoprava@ 
ropid.cz, případně telefonicky na  čísle 
234 704 572.

Liteňští mají „novou“ radnici

Cestování bez bariér je možné i letos
Lidé se sníženou schopností pohybu a  orientace budou moci cestovat i  v  roce 
2022. Rada Středočeského kraje totiž schválila zachování bezbariérové dopravy 
na objednávku pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm na území 
obcí v těsném okolí Prahy.

Foto icponline.it
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Bruslím, bruslíš, 
bruslíme
Vydat se na brusle můžete do Černošic 
i do královského města. V Černošicích 
se veřejné bruslení koná na  zimním 
stadionu, který najdete v  blízkosti 
tamní radnice a Club Kina.

Pro veřejné bruslení rezervuje místní 
Sportovní klub středeční, sobotní a ne-
dělní odpoledne. Ve středu se sem může-
te vydat od 13:00 do 14:45, o víkendech 
v  čase 13:30 až 15:15. Vstupné je 50 ko-
run, děti do 6 let bruslí zdarma. Vyplatí 
se zkontrolovat předem časy na  webu 
hokej.sk-cernosice.cz.

Dobře dostupný autem i  vlakem je 
Městský zimní stadion v Berouně Na Os-
trově. Nevýhodou je, že zde nejsou pevně 
dány termíny, veřejné bruslení probí-
há jen ve  volných hodinách. Najdete je 
na  stránce tipsportlaguna.cz. Dospělí 
zaplatí 60 a  děti o  20 korun méně. Ne-
bruslící doprovod má vstup volný.

Po  takřka dvouleté pauze přivítal 
nové občánky černošický starosta Fi-
lip Kořínek. Poslední listopadovou ne-
děli se vítání konalo i v budově TJ So-
kol Hlásná Třebaň.

V  kulturním sále na  černošické Vráži 
se vítání občánků zúčastnilo 25 naro-
zených dětí spolu se svými rodiči a ně-
kdy i  s  celými rodinami. Doprovodný 

program připravila Základní umělecká 
škola Černošice. Další vítání občánků, 
na něž se rodiče mohou již hlásit, plánují 
v Černošicích na čtvrtek 12. května 2022 
od 17 hodin v kulturním sále na Vráži.

Tři desítky dětí v Hlásné Třebani ob-
držely pamětní minci a  pamětní list 
spolu s  polštářkem, přáníčkem od  dětí 
z obecní mateřské školy a maminky do-
staly květinu.

Sochy již krášlí Lety
Velké dřevěné sochy z  letního sochař-
ského sympozia už našly svá místa v Le-
tech. Jedna z  nich byla usazena přímo 
na travnatou plochu letovské návsi.

Sochy z  topolových kmenů vytvářelo 
letos v  červenci šest mladých sochařů 
a  sochařek po  dobu deseti dnů. Někte-
ré objekty, které umělci věnovali obci, 
jsou vysoké téměř pět metrů. Nyní byly 
po  důkladné penetraci rozmístěny 
na svá místa v obci Lety. 

Dětský divadelní soubor Kukadýlko 
letos připravil Vánoční hru Tomáše 
Vůjtka hned dvakrát. Děti ze soubo-
ru předvedly své umění v  řevnickém 
kině, zatímco dospělí hráli ve  spo-
lupráci s  dětmi těsně před Vánoci 
na zámku v Dobřichovicích.

Vánoční hru aneb O tom slavném naroze-
ní zrežírovala Lucie Kukulová. Laškovný 
vánoční příběh dospělé verze doprovodi-

la kapela Archandělband pod taktovkou 
Dušana Navaříka. Kromě promyšlených 
trikových scén, kdy například Marie v po-
dání Evži Koblížkové otěhotněla, diváci 
mohli vidět také rapující čerty Lucipera 
nebo úlisného Satana, archanděla Gabri-
ela, sbor andělů i hříšných duší, zbloudi-
lé tři krále, pastýře se stádem cvičených 
ovcí nebo impozantní Smrt s kosou.

Krátký sestřih hry najdete na  webu 
iDOBNET.cz v rubrice Zprávy.

O  podporu z  grantového programu 
2022 můžete v Černošicích žádat, stej-
ně jako v minulých letech, ve třech ob-
lastech: kultura, práce s mládeží a so-
ciální projekty.

Zastupitelé vyčlenili na  granty i  stej-
né sumy: na kulturu 400 tisíc, na práci 
s mládeží 650 tisíc a na sociální oblast 50 
tisíc korun. Na webu mestocernosice.cz 

v záložce Granty jsou zveřejněny všech-
ny potřebné informace včetně podmí-
nek, termínů, vzorové smlouvy a formu-
lářů.

Nově budou moci zájemci o  dotace 
požádat prostřednictvím online formu-
lářů. Možnost odevzdat na  podatelně 
nebo zaslat poštou tištěnou verzi žádosti 
ale žadatelům zůstává. Poslední termín 
odevzdání je 15. 2. 2022.

Žádosti o granty do poloviny února

Obce opět vítají občánky

Vánoční hra Kukadýlka zpestřila 
advent u Berounky

iDOBNET.cz
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Foto archiv redakce
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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

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

Nenačítá, frčíííííí!
DOBNET zvyšuje rychlosti internetu
Už v únoru.
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Chcete vědět víc?              Volejte 277 001 111, pište info@dobnet.cz

Přijmeme
nového 

automechanika

 773 210 886 

 Řevnice, Pražská 670

www.melekauto.cz

| Jste škola, školka, spolek, nebo jen parta kreativních lidí,  
kteří rádi tvoří?

| Máte rádi lidové tradice a rádi se bavíte?
| Jste z regionu Dolní Berounky nebo nejbližšího okolí?

POKUD ANO a máte chuť, přihlaste se, vytvořte krásnou Moranu,
prezentujte ji a vyhrajte pohár a věcné ceny.

Více informací na tel.: 605 205 755
Srdečně zvou
DOBNET, z.s., Balonklub Karlštejn
a město Dobřichovice

SLAVNOSTI MORANY  |  7. ročník
26. března 2022  |  Dobřichovice 

Soutěž 
o nejkrásnější 
Moranu z obcí Dolní Berounky
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Co se podařilo
v obcích a ve městech aneb 
Ohlédnutí za rokem 2021
V uplynulých 12 měsících se v obcích kolem Berounky hodně stavělo 
a opravovalo. Všude vyrostla nějaká nová budova či hřiště nebo se 
alespoň přistavovaly. Modernější kabát dostaly školy, hřiště, nádrže, 
silnice i ulice. Kromě toho se řešily odpady a i přes různá omezení se 
uskutečnily tradiční kulturní a společenské akce. Přečtěte si úspěchy, 
jimiž se obce mohou pochlubit, a také, co plánují na tento rok. 

Řevnice
hřiště, lávka a opravy 
skladu i tůní
Více než 40 milionů korun z  dotací 
i  vlastních zdrojů investovalo vloni 
vedení Řevnic. „Těší mě, že navzdory 
dramaticky rostoucím cenám staveb-
ních materiálů a  prací se nám podařilo 
realizovat všechny velké investiční akce, 
na  něž jsme získali prostředky z  dotač-
ních titulů. Na prvním místě bych zmínil 
realizaci víceúčelového sportovního hři-
ště na  pozemku školy za  devět milionů 
korun,“ sdělil řevnický starosta Tomáš 
Smrčka.

Dalšími projekty pak byly oprava 
dřevěného skladu u  nádraží (6,5 milio-
nu), revitalizace tůní (7 milionů) nebo 
rekonstrukce technologie úpravy vody 
na vodním zdroji u Berounky (9,5 mili-
onu). Z vlastních zdrojů města byl upra-
ven prostor před prvním stupněm školy 
v Revoluční ulici (cca 1 milion) a posta-
vena nová lávka přes Havlíčkovy sady 
včetně komunikací (7,5 milionu). „V roce 
2022 se těším na realizaci výstavby spor-
tovní haly v  těsném sousedství základní 
školy. Připravujeme několik dotačních 
žádostí na opravu komunikací spojených 
s  odpovědným hospodařením s  povrcho-
vou vodou a  několik investičních akcí 
do  vodárenské infrastruktury,“ dodal 
Smrčka.
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Lety
nová škola, zahrada 
i silnice
Nejdůležitějším projektem v  Letech se v  roce 
2021 stala stavba budovy 1.  stupně školy 
v Karlštejnské ulici. „Jsem opravdu šťastná, že 
se stavbu podaří dokončit, zároveň máme moc 
pěknou studii na  rozšíření školy o  tělocvičnu 
a 2. stupeň ZŠ. Ve škole se bude vařit jak pro ma-
teřskou školu, kam se obědy léta dovážely, tak 
pro dospělé strávníky. Od září i pro naše první 
školáky,“ uvedla starostka Letů Barbora Tesa-
řová. Dodala, že obec čeká ještě dovybavení 
školy a její celkové rozjetí, na což se těší nová 
paní ředitelka, a  také posunutí projektu pro 
2. stupeň a tělocvičnu ke stavebnímu povolení.

Naopak už začalo budování školní zahrady. 
„S velkým nadšením rodičů se na školní zahradě 
vysázely stromy, osazeny byly vzdělávací tabule 
o životě včel a mravenců a pan školník se velkou 
měrou zasloužil o vytvoření záhonů pro každou 
ze tříd MŠ. Přibyl domek na nářadí a chodníček, 
kolem kterého děti pěstovaly slunečnice, hrášek 
nebo kukuřici,“ upřesnila starostka. Kromě 
toho se podařilo opravit kus Mořinské ulice, 
v plánu je povrch komunikací V Kanadě, Kejn-
ská a V Průhonu.
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Liteň
rekonstrukce 
školního areálu 
i budovy úřadu
Velké projekty se podařilo dokončit 
v  Litni. Jedním z  nich se zvýšila kapa-
cita základní školy. Po tříleté přestavbě 
zdejšího internátu má nyní Liteň osm 
nových tříd, dvě tělocvičny, venkovní 
multifunkční hřiště a  školní jídelnu. 
V rámci toho vznikla i sauna a posilov-
na. Lepší vzhled má také radnice, kde 
právě dokončují kompletní rekonstrukci 
včetně stavby výtahu.

A  to zdaleka není všechno. „V  místní 
části Běleč finišujeme na  stavbě nového 
komunitního centra. Dům máme pod stře-
chou, osazená okna, hotové omítky a ven-
kovní sítě včetně komunikace. V Leči se po-
vedlo postavit dětské hřiště podle návrhu 
výtvarníka Vladimíra Větrovského, který 
v  Litni žije. Kino dostalo na  jaře digitál-
ní zvuk. Vyměnili jsme a  modernizovali 
velkou část knižního fondu,“ vyjmenová-
vá další novinky liteňský starosta Filip 
Kaštánek. „Na co nesmím zapomenout, je 

zavádění jiného systému sběru odpadu, 
který budeme vážit a  evidovat. Cílem je 
zamezit růstu cen za jeho likvidaci.“

Letos jsou na  řadě hlavně komunika-
ce, městys plánuje chodník v  Nádražní 

ulici v  úseku Chrástecká – U  Záložny 
a opravu povrchu v ulici Jana Bašty, stej-
ně jako v roce 2020 podá žádost o dotaci 
na opravu Chrástecké ulice. Nový bude 
i kousek chodníku před radnicí.

Mořinka
oprava rybníčku, 
čištění loučky a alej
„Minulý rok byl pro naši vesnici neskona-
le plodný,“ charakterizovaly letopočet 
2021 starostka Martina Barchánková 
s  místostarostkou Lucií Chroustovou 
z Mořinky. Po velmi dlouhých letech se 
podařilo opravit rybníček v  Chaloup-
kách, společnými silami rozšířili a pro-
čistili orchidejovou loučku, vyčistili 
část lesa a připravili ji na jarní výsadbu, 

založili ovocnou alej. Také získali dota-
ci na  kompostéry a  profi štěpkovač pro 
místní obyvatele.

„Obzvlášť velkou radost nám dělá sku-
tečnost, že našim občanům není Mořinka 

lhostejná. S velkou chutí se účastní našich 
brigád. Financí je stále nedostatek, a tak 
se snažíme mnoho věcí zvládnout svépo-
mocí. Je to také báječný způsob k vytváře-
ní pouta k místu, kde žijeme. Pyšní jsme, 
protože naší péčí o  orchidejovou loučku 
jsme v  tomto roce měli o  dvě orchide-
je druhu vstavač kukačka více,“ sdělily 
dámy z úřadu.

V plánu Mořinky je rekonstrukce dru-
hé vodní nádrže, vysazení dalších odrůd 
ovocných stromů v alejích, nové veřejné 
osvětlení a pokračování na rozpracova-
ném projektu kanalizace.

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



dobnet  1/2022

TÉMA — 9

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 prodejpalivovehodreva.euprodejpalivovehodreva.eu

777 264 266
PAVEL KISLING
PODBRDY 68

  palivové dřevo
štípané i v polenech
 dřevěné brikety
  přírodní ekologické 
podpalovače

 dřevní štěpka
 zahradní kompost
  mulčování zahrad a příkopů
   likvidace náletových dřevin

PALIVOVÉ DŘEVOPALIVOVÉ DŘEVO

in
zerce

Dobřichovice
přestavba školy, 
oprava ulice 
i očkovací centrum
Rekonstrukcí loni prošla Anglická ulice 
v Dobřichovicích. Má nový povrch, dláž-
děné vjezdy na pozemky, sadové úpravy, 
moderní veřejné osvětlení i telekomuni-
kační kabely v zemi. Dokončili také prv-
ní fázi přestavby školní budovy v Raiso-
vě ulici, kde je rozšířená školní jídelna 
a kuchyně. V procesu je dostavba nava-
zující přístavby, kam se přesunou šatny 
a vznikne zde další učebna a sborovna.

„Velmi mě potěšilo, že se podařilo zpro-
voznit velkokapacitní očkovací centrum. 
Chlubím se tedy tak trochu cizím peřím, 
protože vybudování je zásluha našich so-
kolů. Nic to však nemění na tom, že z něj 
mám velkou radost. Rád vzpomínám 
na několik málo akcí, jež bylo možné le-
tos uspořádat. Třeba Vinařské slavnosti 
nebo Královský průvod. A také na natáče-

ní videoklipu propagující dobřichovické 
očkovací centrum, které jsme si opravdu 
užili,“ řekl starosta Petr Hampl z Dobři-
chovic.

Letos Dobřichovice čeká dokončení 
přístavby školy, další investice do komu-
nikací, jsou zpracovány žádosti na ulice 
Lesní a Palackého.

Vižina
rekonstrukce 
sportovního areálu 
a nádrže
Největší změny ve  Vižině se uskutečni-
ly ve  sportovním areálu. Na  jaře tu byl 
vysazen živý plot, k  dětskému hřišti 

okrasné keře a také stromky rybízu, bo-
růvky a lísky. V září začala rekonstrukce 
víceúčelového hřiště, na niž obec získala 
dotaci z MMR ve výši dvou milionů ko-
run. Součástí oprav bylo zpevnění ploch 
s  umělým polyuretanovým povrchem 
a  nové oplocení. Čerstvá výsadba je 
také u památníku padlých a podél cesty 
do sběrného místa. V obci vyměnili část 
svítidel veřejného osvětlení. Opravovala 
se také vodní nádrž, tzv. Nouzák z roku 
1935, byla odbahněna a zhotoveny byly 
nové stěny. Na  akci využila obec dota-
ci od  Ministerstva zemědělství ve  výši 
1,249 milionu korun.

„Opravu potřebuje i  malá vodní nádrž 
na návsi, k jejíž rekonstrukci nyní dokon-

čujeme projektovou dokumentaci. Středo-
český kraj poskytl dotaci ve výši 100 200 
korun. Mrzí mě, že se nám nezdařil úmysl 
opravit naši kapličku. V roce 2016 byla ne-
odborně „opravena“ a situace je horší než 
předtím. Kaplička s pomníkem padlých je 
jediná historická pamětihodnost, a pokud 
se nám nepodaří dát ji dohromady, bude 
se její stav neustále zhoršovat,“ uvedla 
starostka Vižiny Zuzana Hůlová.
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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

HLEDÁME HLEDÁME 
BRIGÁDNÍKYBRIGÁDNÍKY

pro pravidelný roznos 
měsíčníku DOBNET

v obcích Skuhrov, 
Podbrdy a Drahlovice.

Vhodné pro studenty, maminky 
na mateřské i zdatné důchodce.

 605 205 755

PRACOVNÍK MONTÁŽE 
JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ

OBSLUHA A PROGRAMOVÁNÍ 
CNC FRÉZOVACÍCHO CENTRA

SOUSTRUŽNÍK

SERVISNÍ TECHNIK

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

KUCHYŇSKÉ STUDIO
Komenského 1100

252 30 Řevnice

 257 721 717

info@kuchynechvojka.cz

HLEDÁME TECHNIKA
DO KUCHYŇSKÉHO STUDIA
• realizace a montáže 

kuchyňských linek 
a interiérů

• řidičský průkaz skupiny B

• nástup možný ihned
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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

in
zerce

Všenory
vodovod 
a rekonstrukce 
kulturního domu
Celkově úspěšný rok měli i  ve  Všeno-
rech, kde mají hotový Strategický doku-
ment obce Všenory na  roky 2021–2027, 
podařilo se dokončit vodovod Brunšov, 
vodovod a  kanalizaci v  lokalitě Benát-
ky, přípojku vody na hřbitov Všenory II, 
opravu střechy kaple sv. Jana Křtitele. 

Před dokončením je druhá část rekon-
strukce části školní budovy „Ámos“. Po-
kračuje rozsáhlá přestavba kulturního 

domu Zdenka, kde byly při restaurátor-
ském průzkumu objeveny původní prv-
ky, např. dekorativní pásek po  obvodu 
sálu, pozůstatek portrétů, pravděpodob-
ně pana a paní Nolčových.

„Plánů je hodně, tak jen nejdůležitější: 
dokončení územního plánu, přesun sběr-
ného místa od Kovárny na pozemek za tra-
tí, změna odvozu odpadů v souvislosti se 
vznikem svozové firmy na odpady Pobero 
s. r. o., nové oplocení hřbitova, rekonstruk-
ce glorietu i vzduchotechniky ve školní jí-
delně, dokončení kulturního domu a  pře-
sun knihovny, přestavba 2.  stupně školy 
a obecního domu, realizace víceúčelového 
sportovního hřiště, rekonstrukce lékař-
ské ordinace,“ vyjmenovává všenorský 
starosta Roman Štěrba. Připraveny jsou 
také projekty na  vodovod a  kanalizaci 
v Panské zahradě nebo víceúčelové hři-
ště U Kovárny. Lucie Hochmalová

Foto Petra Stehlíková, Lucie Hochmalová

a archiv obce Všenory

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

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

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

www.zlatnictviaz.cz

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 14–18
St: 9–11 / 14–18
Čt, Pá: 14–18 | So: 9–11:30
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Jak se vám žije v Řevnicích?
U Berounky jsem spokojený. Žijeme 
zde přes dvacet pět let, to je doba, že se 
jeden může ještě cítit jako náplava, ale 
také už jako pamětník. A protože Kája 
Mařík byl mým oblíbeným dětským 
hrdinou, mám dojem, že to tu znám.

Kdy jste začal malovat?  
Rodiče prý nechtěli, abyste  
se své vášni věnoval naplno.
Malování mi šlo od dětství, ve škole 
na to poukazovali. Ale rodiče byli 
poštovní úředníci pod penzí a malování 
nepovažovali za zaměstnání, kterým by 
se jeden mohl živit.

Proč jste šel zrovna na námořní školu, 
navíc až do Bulharska?
Z dnešního pohledu velkým omylem 
jsem se dostal na vojenské gymnázium, 
kde se mi vůbec nelíbilo. Na konci školy 
mi bylo nabídnuto studium v zahra-
ničí. Nikdo sice tehdy nevěděl, kam 
a co půjde studovat, ale jako příležitost 
k návratu do civilu to stačilo. A když se 
z toho vyklubala Námořní akademie 
ve Varně, bylo rozhodnuto, aniž bych 
po moři toužil.

Kdo vás najímal? Na jakých lodích 
jste cestoval?
Šlo o přípravu odborníků pro podnik 
jménem Československá námořní plav-
ba. Poznámka pod čarou: byla šedesátá 
léta, mezinárodně uznávanou Čínu před-
stavoval Čankajšek, lidová Čína neměla 
námořní vlajku, a její lodě tedy nemohly 
vyplout na volné moře. Takže to, co bylo 
označováno jako československá námoř-
ní flotila, z poloviny patřilo Číně, ovšem 
plulo to pod naší vlajkou. Stejná situace 
byla i v ostatních lidových zemích.
Odpověď zní: plul jsem na našich i čín-
ských lodích.

„Toužil jsem po mechu 
a pečeném buřtu“
Legenda českého kresleného humoru Miroslav 
Barták (83) baví svými vtipy už více než padesát let. 
Studnice jeho nápadů ještě zdaleka nevyschla.  
Asi jako oceány, po nichž se deset let ne úplně 
dobrovolně plavil. A moc rád se vracel domů.

www.idobnet.cz

Co obnášela funkce lodního 
inženýra?
Loď samozřejmě funguje v nepřetrži-
tém provozu. Ve strojovně se střídají 
tři služby, vždy po čtyřech hodinách. 

Takovou službu vede strojní důstojník 
a k ruce má motoráře či mechaniky.

Maloval jste na moři?
Koníček mě neopouštěl ani na lodi, ale 
pro nedostatek času jsem přešel ke kres-
lení malých kresbiček. Měly vyjadřovat 
nějakou myšlenku.

V době plaveb jste už byl ženatý. 
Jak vaše dlouhé plavby zvládala 
manželka?
Námořníci i jejich manželky to mají těž-
ké. Někdy to skončí jako v mém případě: 
zůstal jsem na souši a neměl jsem ani 
manželku, ani byt, ani peníze. Ale zato 
skvělou příležitost začít ve třiceti nový 
život.

Nepřemýšlel jste o emigraci?  
Přece jen jste procestoval kus světa 
a vracel jste se do domoviny, z níž jste 
později ani vycestovat nemohl...
To máte tak. Když strávíte mnoho 
měsíců v tropických krajích, toužíte 
po lese, chladném mechu a pečeném 
buřtu. I když víte, že třeba ve Švédsku 
by vám bylo líp, a vaše papíry námořní-
ho důstojníka jsou mezinárodní průkaz 
a dovolují vám nechat se zaměstnat 
kdekoliv na světě.

Jak se stalo, že se vaše kresby  
začaly objevovat v tisku?
Mnohokrát opakovaná historka. Začát-
kem roku 1967 jsem odjížděl na svoji 
poslední cestu. Přišel se rozloučit 
kamarád Jirka Menzel. Viděl štos kreseb 
a ptal se, co to je. Řekl jsem mu, že si 
něco zkouším, a jestli chce, ať si to 
vezme domů a podívá se. Jirka to potom 
odnesl Haďákovi do Mladého světa. Asi 
za půl roku jsem připlul do Vancouve-
ru, kde na nás čekala pošta a časopisy, 
a v Mladém světě byly moje kresby.Granule

Tučňákův sen

Autoportrét (1955)
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Bylo těžké malovat  
v komunistickém režimu?
Vrátil jsem se z Japonska 18. srpna 1968 
a ještě jsem stihl publikovat v Lidových 
novinách, Reportérovi, Hostu do domu 
a dalších tiskovinách, později označe-
ných za podvratné. Ale aby to nevyznělo, 
že jsem byl nějak důležitý. Když mě jako 
pouhého začátečníka pozvali takoví mi-
stři novinové kresby jako Vláďa Jiránek, 
Vláďa Renčín nebo Honza Vyčítal, ať jdu 
s nimi na pivo, samou pýchou jsem má-
lem praskl. Potom normalizátoři začali 
rušit jeden časopis za druhým, a když 
nebylo kde publikovat, začalo být ouvej. 
Měl jsem to štěstí, že mě ke spolupráci 
pozval tehdejší šéf švýcarského časopisu 
Nebelspalter, Adolf Born mě doporučil, 
a tak se stalo, že jsem neumřel hlady. 
O všech potížích, které s tím souvisely, 
ani nemá cenu se zmiňovat. Byla to doba, 
kdy měli slovo nevzdělanci a hlupáci.

Jak k vám přicházejí nápady?
Objevení se nápadu, to je mystérium. 

Pan primář Koukolík v jedné své knížce 
píše o tom, že tvůrčí práce je výsledek 
zvláštního nastavení neuronových spojů 
(nebo tak nějak, nedokážu to citovat 
přesně). Mohu k tomu dodat z vlastní 
zkušenosti, že když chci něco udělat 
po určité přestávce, nejdřív skicuji, a po-
řád to není ono, až teprve po nějaké době 
jako by člověk začal vidět věci jinak.

Máme v českých médiích  
dostatek humoru?
Jako fanda bych ho s potěšením přijal 
mnohem víc.

Jsou v dnešní době dobří  
humoristé v mladé generaci?
Myslím, že jsou, ale je třeba pracovat. 
A příležitostí k práci, nabídek a výzev 
není moc.

Kterých reakcí si mimořádně vážíte?
Největší váhu má pochvala od kolegy 
z oboru. Ten se totiž snaží o totéž a ví, 
jak je těžké vymyslet na nějaké frekven-

tované téma cokoliv nového. A takový 
člověk, když vám napíše: „Na tohle téma 
už se vykašlu, protože to, co jsi nakreslil 
ty, nejde překonat,“ je to vyznamenání. 
I když víte, že jde o nadsázku.

Jsou kreslíři z České republiky či  
ze zahraničí vzájemně v kontaktu?
Bývaly v Evropě pěkné festivaly, kde 
se scházela zajímavá společnost, třeba 
ve Švýcarsku, i český festival v Písku 
byl významný. Ale je to drahá záležitost 
a peníze jsou třeba zřejmě jinde. Takže 
vzájemných styků ubylo.

Na čem právě pracujete?  
Na co se můžeme těšit?
Zabývám se nabídkou dát dohromady 
knihu novějších kreseb, ale zatím v tom 
při vybírání lítám jako nudle v bandas-
ce. A kromě toho mám povinnosti vůči 
časopisům, které je třeba plnit včas.
 Liběna Nová

Foto Petra Stehlíková, kresby Miroslav Barták

Více fotografií a kreseb na www.iDOBNET.cz
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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

TÓNOVÁNÍ AUTOSKEL

RENOVACE SVĚTLOMETŮ

MOTO DETAILING

RUČNÍ MYTÍ 
A VOSKOVÁNÍ AUT

ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ INTERIÉRU

RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO KERAMICKÁ 
OCHRANA LAKU

OPRAVA DŮLKŮ V KAROSERII
metoda PDR

— 
Miroslav Barták
humorista a kreslíř

• Je promovaný námořník, od roku 1969 
humorista, kreslíř a ilustrátor na volné noze. 

• V letech 1969–2022 uspořádal  
70 samostatných výstav v Evropě, na svém 
kontě má 8 autorských knih, 70 knížek 
ilustrovaných doma i v zahraničí, 2 kreslené 
filmy a 52 krátkých grotesek (blackoutů) pro 
TV a účast v mnohých sbornících a knihách 
kresleného humoru nejen v Evropě. 

• Od roku 1970 je kmenovým spolupracovníkem 
švýcarského humoristického časopisu 
Nebelspalter, pracuje též pro Die Weltwoche. 

• Za svou tvorbu získal mnoho ocenění.

• S rodinou bydlí v Řevnicích.
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NABÍDKA SLUŽEB
l zpracování daně z příjmů právnických a fyzických osob
l zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
l zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitosti
 a daně z nemovitých věcí
l daňové a finanční plánování

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

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

VYUŽIJTE VOLNÉ KAPACITY SERVISU, připravte kolo na sezonu už 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
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POZVÁNKY 
Novoroční koncert
Koncert Komorního orchestru MLP 
Praha se sólisty Markétou Stivínovou, 
Miroslavem Vilímcem a  Milanem 
Cvancigerem se uskuteční 16.  ledna 
od 18 hodin v řevnickém kině. Na or-
ganizaci se spolu s MěKS podílejí řev-
ničtí baráčníci, kteří nabídnou ko-
mentovanou přehlídku krojů.

Hasičský ples
SDH Liteň organizuje hasičský ples. 
Koná se 15. ledna v restauraci Ve Stí-
nu lípy v Litni.

Výstava na zámku
Výstava Krajinou Českého krasu 
v  obrazech Zdeňka Pátka je k  vidě-
ní po celý leden na zámku v Dobři-
chovicích. Otevřeno je denně od  10 
do 20 hodin.

Tříkrálová sbírka
Tradiční Tříkrálová sbírka probíhá až 
do 16. ledna po celém regionu. Pokud 
se nezhorší epidemická situace, koled-
níci budou opět chodit po domech.

Sousedské setkání
Tříkrálové sousedské setkání potěší 
8. ledna ve  Vižině. Podrobnější in-
formace budou zveřejněny na webu 
obce.

Koncert Katie Bradley
Kentská bluesová písničkářka 
a  hráčka na  harmoniku Katie Bra-
dley vystoupí 23. ledna v  černošic-
kém Club Kině.

KULTURA — 15

Nový rok přivítá Jitka Vrbová a kapela Niagara
Nový rok je tady a s ním i pozvánky na kulturní akce. Jedním 
z prvních letošních počinů je koncert fenomenální zpěvačky 
Jitky Vrbové 9. ledna od 18 hodin v černošickém Club Kině.

Zpěvačka tentokrát vystoupí 
s  kapelou Niagara ve  složení 
Jan Fruhwirt (akustická kyta-
ra, zpěv), Radim Linhart (klá-
vesové nástroje, zpěv) a  Dan 
Kozel (kontrabas, zpěv). Spo-
lečně s nimi tak můžete vykro-
čit do  nového roku na  vlnách 
country, jazzu a swingu.
Jitka Vrbová je pěveckým 
pojmem jak v  country hud-

bě, tak v  jazzu i  swingu. 
Vždy chtěla zpívat, jak chce, 
s  kým chce, a  především co 
chce. Proto odmítala i  pro-
fesionální angažmá, která 
jí byla několikrát nabídnu-
ta. Chtěla totiž učit. Zpíva-
la s  kapelami Jazz Fiddlers 
a  Pražský dixieland nebo 
s  Tonym Brychem a  Steam-
boat Stompers. Foto Petra Stehlíková

Zdeněk Izer to rozjede v Litni

Radůza vystoupí v řevnickém kině

Latinskoamerický folk a jazz předvede Amanita

Celovečerní zábavný program baviče a imitátora Zdeňka Izera na-
zvaný Na plný coole bude v neděli 16. ledna od 17 hodin v kině Liteň. 

Během večera přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, paro-
die, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních čes-
kých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je jako vždy 
obohaceno videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy, 
převleky a světelnými efekty. Akci pořádá městys Liteň.

Zpěvačka a  skladatelka Radůza zno-
vu přijede do  Řevnic, kde už dvakrát 
úspěšně vystoupila před vyprodaným 
publikem. Tentokrát se koncert ve zdej-
ším kině koná 20. ledna od 19:30 hodin 
a podle organizátorky Lucie Kukulové se 
na něj zpěvačka velmi těší.

Radůza s  kapelou představí průřez 
dosavadní tvorbou. Zaznějí nejen písně 

z  posledního alba, ale i  skladby z  prv-
ních desek. Písničkářka se zvládne do-
provodit na několik hudebních nástrojů, 
její zpěv hřmí, ale i  jemně vypráví do-
jemné příběhy.

Její umělecká dráha připomíná ně-
které pohádkové životopisy. Na  ulici 
ji v  roce 1993 objevila Zuzana Nava-
rová a  již tři dny nato zpívala Radůza 
ve  svatyni českých zpěváků, v  pražské 
Lucerně. O  pár týdnů později zde pak 
triumfovala jako předskokanka slavné 
americké písničkářky Susanne Vega, 
o  šest let později měla stejnou čest při 
koncertě Mikea Oldfielda.

Vstupenky na  koncert jsou k  dispozi-
ci v  knihovně v  Řevnicích, v  Infocent-
ru Dobřichovice nebo online na  webu 
www.pa-intermedia.com.

Po  úspěšném koncertu Marty Töpfe-
rové si 21. ledna od 19:30 hodin U Věže 
na  zámku v  Dobřichovicích poslech-
nete další zajímavou kapelu. Kulturní 
centrum Dobřichovice pozvalo skupinu 
Amanita se zpěvačkou a flétnistkou An-
nou Matlovou.

Jde o hudební projekt složený z profesi-
onálních muzikantů z různých zemí, kte-
ří dlouhodobě působí v Praze. Ve skupině 
dále hrají Pablo Escobar ze Španělska, 
Humberto Solórzano z Peru, Yerai Arbona 
z  Kanárských ostrovů, Albert Font Haro 
ze Španělska a Daniel Guía z Venezuely.

Foto archiv organizátora
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Číselné ohlédnutí 
za školami Jednoho 
stromu v roce 2021:
12. rok fungování organizace

l 4 místa poskytovaného vzdělávání 
(LMŠ – Lety, MŠ – Dolní Černošice, 
1. stupeň – Černošice, 2. stupeň – 
Mokropsy)

l 201 docházejících dětí ve věku  
2–14 let

l 42 zaměstnanců
l 2 adaptační pobyty
l 3 školy v přírodě
l 1 expedice předškoláků
l 4 turnusy příměstského tábora
l 1 kontrola České školní inspekce
l 2 audity
l 1. rok ZŠ Na dvorečku v rejstříku 

MŠMT
l 1 nový projekt školní družiny 

v rejstříku MŠMT
l 5 grantů (Tajemná zahrada, Posí-

lení inkluze v LMŠ, projekt EVVO, 
Rozvoj přírodní zahrady...)

l 8 druhů kroužků
l 1 přespání na hradě Točníku  

a 1 přespání v Kubrichtově chatě
l 10 seminářů pro pedagogy a veřej-

nost (přírodovědné exkurze, mind-
fulness, komunikační dovednosti, 
rytmus dne a spánek dětí aj.)

l mnoho slavností a akcí pro rodiče 
a děti (svatojánská slavnost, svato-
martinská slavnost aj.)

l nepočítaně antigenních testů, 
respirátorů, rukavic a dezinfekce

Putovali jsme adventní světelnou spi-
rálou, natočili jsme příběh pro rodiče 
a  promítali ho pod širým nebem. Pod 
vrbou u řeky jsme hráli divadlo, na bet-
lémské cestě jsme si vychutnali šest za-
stavení a  zpívali koledy s  horkým pun-
čem v ruce.

To vše pomohlo udržet tradici vánoč-
ních besídek ve školách Jednoho stromu. 
Víme, že pravidelnost a  neměnný ryt-
mus v koloběhu přírody přinášejí dětem 
řád a  pocit bezpečí. Spolu s  dostatkem 
spánku, lásky a dobrou výživou tvoří zá-
klad pro jejich zdravé zrání. 

Scénář jsme dávali dohromady už 
v září. S dětmi jsme zkoušeli od listopa-
du a pak s obavou sledovali, zda vůbec 
budeme moci kvůli různým karanténám 
a uzavírkám tříd zúročit vše, co jsme se 
společně naučili. Vždyť scházet se ve vět-
ší skupině s rodiči a dětmi ve vnitřních 
prostorách není vůbec bezpečné.

Naštěstí je možné být venku. A  tak 
jsme popustili uzdu své fantazii a změ-
nili zaběhnutý koncept. A dost možná se 
na něj bude vzpomínat více než jindy.

Alena Laláková, ředitelka ZŠ a LMŠ Na dvorečku

organizace Jeden strom, z. ú.

Vánoce jsme oslavili venku. 
A stály za to

Tradice se mají dodržovat. Hlavně ve stále se 
měnící době covidové, protože dospělým i dětem 
dávají pocit normálnosti. Proto jsme se před 
vánočními svátky vydali do přírody.

Užívejte maličkostí, 
neztrácejte naději 
a nechte žít svou duši 
ve vnitřní svobodě.
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Vede po  červené turistické značce a  je 
součástí trasy E10 Svatojakubská stezka – 
Všerubská, která začíná v Praze a prochá-
zí přes Karlštejn, Příbram, Klatovy a Vše-
ruby až do německého Regensburgu.

Kaplička svatého Pauluse
Začneme v Mořince. Z údolí Berounky se 
sem dá dojet autobusem, ten zastavuje 
přímo na návsi. Zdatnější chodci ovšem 
mohou vyrazit rovnou pěšky, z Letů jsou 
to na Mořinku pouhé tři kilometry.

Ještě než vyjdeme z Mořinky, chvilku 
se pokocháme pěknou kapličkou svaté-
ho Pauluse. Stojí na návsi už od poslední 
třetiny 19. století, má čtvercový půdorys 

a  zvoncovou stříšku nahoře se zvonič-
kou a s křížem. Od roku 1958 je památ-
kově chráněná. Za ní se nachází dětské 
hřiště, jež s dětmi využijete spíše v tep-
lejším počasí.

Pak už se vydáme po červené turistic-
ké značce ven z  obce po  místní silnici. 
Po  čtyřech stech metrech se napojuje 
na  větší komunikaci vedoucí na  Moři-
nu. Tuto silnici přejdeme a  kolem kříž-
ku a závory se pustíme polní cestou dál. 
Mimochodem podél cesty vzniká krásná 
ovocná alej. Vysazují ji zastupitelé Mořin-
ky ve spolupráci s místními obyvateli.

Polní cestou na Karlštejn
Alejí a potom polní cestou půjdeme další 
kilometr a  půl, až dorazíme na  silnici, 
kterou zase jen přejdeme a  pokračuje-
me cestou podél lesa dalších čtyři sta 
metrů. Pak se dáme vlevo a pod vrchem 

Haknová dojdeme po  1,3 kilometru 
do Karlštejna.

Tady je rozcestník turistických tras. 
Budeme pokračovat po  červené značce 
směrem k hradu (trasa se nazývá Stezka 

Vojty Náprstka podle prvního předsedy 
Klubu českých turistů), mineme Muzeum 
voskových figurín a dojdeme až k hradní 
bráně. Pokud zbude dostatek času, dopo-
ručujeme návštěvu hradu, od 6. ledna už 
je otevřen pro veřejnost. Jinak sejdeme 
od hradní brány z kopce lesní pěšinou až 
na silnici vedoucí z Karlštejna na Mořinu. 
Nemusíte se obávat, provoz je tu minimál-
ní, jezdí sem pouze hosté okolních restau-
rací a penzionu. A to už jsme pouze tři sta 
metrů od druhé zajímavosti této vycház-
ky, k níž stále vede červená značka.

Dub Sedmi bratří
To nejlepší nás čeká nakonec: mohutný 
památný dub Sedmi bratří (bývá ozna-
čován také jako dub U Dvou bratří). Ten-
to dub letní je starý asi 350 let, na výš-
ku měří 17 metrů, v  koruně 12 metrů, 
na obvodu kolem pěti metrů. Asi v me-
trové výšce má rozdvojený kmen a mož-
ná právě proto se mu říká U Dvou bratří, 
jiný význam tohoto jména není známý.

Patří mezi nejstarší a  nejmohutnější 
duby v  našem kraji, možná je vůbec nej-
větší v Českém krasu. Jde o starý hraniční 
strom, dříve označující panství. Je opře-
den mnoha pověstmi. V jedné z nich vystu-
puje sedm bratrů loupežníků, kteří si pod 
dubem dělili ukradenou kořist. Odtud asi 
pochází jeho lidové pojmenování. Od roku 
1976 je veden jako památný strom. Podle 
odborníků je bohužel napaden dřevokaz-
nými houbami a  je již na  sklonku svého 
života. Máme tedy jedinečnou možnost vi-
dět ho ještě v celé kráse.

Zde náš výlet končí. Zbývá jen dojít 
na nádraží v Karlštejně, které je vzdále-
no tři kilometry, cestou k  němu musíte 
projít Karlštejnem. Nebo můžete zavítat 
zpět na Mořinku. Text a foto: Lucie Hochmalová

Zimní procházka vede 
od kapličky k dubu
Pěší výlet z Mořinky na Karlštejn nás tentokrát 
znovu zavede do přírody. Nenáročná procházka 
po polních a lesních cestách měří osm kilometrů, dá 
se absolvovat i v zimě a ještě skrývá dvě zajímavosti.
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na  adresu krizovka@dobnet.cz nebo na  adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252  29 Dobřichovice, a  to 
nejpozději do 24. ledna 2022. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Výherce obdrží poukaz na nákup grub barf potravy pro domácí zvířata od Žraso, s. r. o.,  
v hodnotě 1 000 Kč. 
Vylosovanými výherkyněmi křížovky z prosincového vydání jsou: Barešová Miroslava, Dobřichovice; Mertová Andrea, Leč; 
Řežábková Hana, Řevnice. Každá obdrží Míšinu vánoční čokoládu Madagaskar.

Správné doplnění tajenky z minulého čísla: Čokoláda, která vás zahřeje.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 1/2022, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

ŽRASO  s. r. o.

KRMIVA  
PRO PSY
A KOČKY

 Mníšecká 500
	 Řevnice	(Hotel	Liďák)
	 info@grub-barf.cz
  774 116 667
	GrubBarf

www.grub-barf.cz

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o poukaz na nákup za 1 000 Kč pro vaše mazlíčky
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NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETY

HLEDÁ
OD ZÁŘÍ 2022

UČITELE
1. STUPNĚ

A VYCHOVATELE
VÍCE INFORMACÍ   

 romana.sindlarova@zslety.cz

A ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

VAŘÍME
PRO DĚTI

I ŠIROKOU VEŘEJNOST

Z ČERSTVÝCH POTRAVIN,
POLOTOVARY U NÁS NENAJDETE!

Objednávky den předem do 12 hodin.

  731 438 260, 731 438 53

 zr.8830@scolarest.cz

novy.mujscolarest.cz

Anežky české 433
Dobřichovice

Tel.: 774 535 696
www.lafontanadobrichovice.cz

 la_fontana_dobrichovice
 La Fontana

ITALSKÁ
VÍNA A DELIKATESY

Již 15 let pro Vás vybíráme ty 
nejlepší vína a potraviny z Itálie.

Přijďte si k nám nakoupit 
do Vašich domovů nebo si 

posedět v naší kavárně.
Těšíme se na Vás.
Tým La Fontana

10% SLEVA NA NÁKUP
Poukaz platí na celý sortiment do 31. 3. 2022
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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


