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Lidé z Poberouní 
pomáhají Ukrajině 4

Petr Král: Jsem hrdý 
na to, že jsem zdejší  12

JÍDELNA Nová Vinice
Pražská ul. 345, Dobřichovice
Po-Pá  10–16 hodin

Vaříme poctivě a s láskou...
• Konzumace v jídelně nebo s sebou

• Možnost rozvozu. Závodní stravování.

 775 75 75 71    JidelnaNovaViniceDobrichovice

dobnet  3Časopis Dolní Berounky  
Ročník 16 – březen 2022  

Zdarma

Dobřichovický „zámek“ 
trápily požáry 
i povodně  6

SLAVNOSTI MORANY str. 11 a 20

KAM S NÍM
aneb Vybíráme školu či školku
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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

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách
půjčovna plošin

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

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

DROBNÉ  
STAVEBNÍ  

A ŘEMESLNÉ 
PRÁCE

- opravy střech
- čištění žlabů
- údržba zahrady
- prořezávání dřevin

732 675 605
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Nové zpomalovací pruhy dostala řev-
nická ulice V Luhu, kterou mnoho ři-
dičů používá jako objížďku, když jsou 
na místním přejezdu zavřené závory.

Řidiči musí hned na čtyřech místech při-
brzdit, aby si nezničili auta. Zpomalovací 
pruhy jsou zde z několika důvodů. Ulice je 
úzká, vede pod viaduktem a denně po ní 
jezdí stovky aut kvůli zmiňovaným zá-
vorám. Navíc na dvou křižovatkách této 
komunikace mnoho řidičů nedodržuje 
přednost zprava. Vedení města doufá, že 
pruhy přispějí ke zklidnění dopravy.

Pozor 
na zpomalovací 
pruhy

Radnice v  Hlásné Třebani si nechala 
vypracovat studii zklidnění dopravy. 
Jedním z  klíčových úkolů bylo při-
pravit konkrétní opatření pro snížení 
rychlosti vozidel projíždějících obcí.

„Cílem studie bylo nejdříve analyzovat 
problematiku nebezpečné dopravy v  obci 
a  poté navrhnout zklidňující prvky, které 
by měly automobily v obci zpomalit,“ uvedl 
starosta Tomáš Snopek. Pro každé proble-
matické místo bylo zpracováno několik 
variant řešení. Projednány byly s Doprav-
ním inspektorátem Policie ČR a  Správou 
a údržbou silnic Středočeského kraje, aby 
byly právně a technicky realizovatelné.

Studii si můžete prohlédnout online 
na  webu hlasnatreban.cz/studie-zklid-
neni-dopravy. Vedení obce chystá rov-
něž výstavu jednotlivých návrhů před 
budovou obecního úřadu v Hlásné Tře-
bani a na rovinské návsi.

Perné roky čekají všechny, kteří jezdí 
po silnici do Prahy. V první půlce květ-
na začne velká oprava Barrandovské-
ho mostu, nejdůležitější spojky naše-
ho regionu s hlavním městem.

První část etapy vyjde na  600 milionů 
korun a  potrvá 110 dní. Během ní se 
uzavře nájezd na most z našeho směru, 
tedy ze Strakonické ulice, a opravovat se 
bude hlavně jižní polovina mostu. Dal-

ší opravy jsou v plánu až do roku 2025. 
Provoz na  silnici, kudy denně projede 
kolem 144 tisíc vozidel, tak bude velmi 
komplikovaný.

Práce na  Barrandovském mostě za-
čaly už v roce 2021. „Vloni jsme úspěšně 
dokončili sanaci pilířů a základů mostu 
pod hladinou Vltavy. Nyní navážeme 
opravou nosné konstrukce, kterou při-
pravujeme od  roku 2019, kdy proběh-
la diagnostika mostu. Následně jsme 

nechali vyhotovit podrobný projekt 
rekonstrukce,“ vysvětlil Jozef Sinčák, 
generální ředitel Technické správy ko-
munikací Praha. „Barrandovský most 
je svou kapacitou nenahraditelný nejen 
v  komunikační síti hlavního města, ale 
i Středočeského kraje. Při výběru doda-
vatelské firmy jsme proto kladli velký 
důraz na  co nejkratší dobu uzavírek 
a zachování maximální možné průjezd-
nosti mostu,“ dodal.

Řidiči, připravte se na opravu Barrandovského mostu

Foto Lucie Hochmalová

Obec chce snížit rychlost vozidel

Foto Petra Stehlíková
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S  počátkem vojenského konfliktu 
na  Ukrajině se okamžitě zvedla vlna 
pomoci. Například v  obcích regionu 
Dolní Berounka nyní zjišťují možnosti 
nouzového ubytování pro občany Ukra-
jiny v  soukromých domech a  bytech, 
v rodinách i ubytovacích zařízeních.

„Pokud jste v  případě naléhavé potřeby 
schopni nabídnout dočasné, třeba i  jen 
krátkodobé nouzové ubytování pro ně-
koho z Ukrajiny (zatím asi hlavně ženám 
a dětem), prosíme, dejte nám o tom vědět. 
Víme, že skvělá místní komunita se něko-
lika rodin již ujala z vlastní iniciativy, vel-
ké díky za  to,“ zní ze spolku, kam patří 
Černošice, Dobřichovice, Karlík, Hlásná 
Třebaň, Všenory, Lety, Řevnice, Tetín, 
Srbsko, Karlštejn a Zadní Třebaň. Volné 
kapacity můžete hlásit na tomto odkazu: 
https://bit.ly/berounkaukrajine.

Obyvatelům Ukrajiny, kteří kvůli vál-
ce museli svou zem opustit, pomáhá také 
Sokol v Dobřichovicích, který pro zhru-
ba 50 maminek s dětmi připravil ubyto-
vání v hale BIOS. V Dobřichovicích v are-
álu Jeka v Ruské ulici 836 probíhá sbírka 
pro Ukrajinu, seznam potřebných věcí je 
průběžně doplňován na Facebooku. Po-

dobné sbírky pořádá také kavárna Měs-
tečko Řevnice nebo Margaret M. Gluten-
free na facebookových stránkách Pomoc 
od Srdce, z. s. – Srdcem v kuchyni.

Martina Janoušová z Dobřichovic zase 
kromě jiného organizuje odvoz z  ukra-
jinských hranic a  dovoz materiální po-
moci tam. Padesát maminek s dětmi uby-
toval ve  svém kempu v  Řevnicích také 
Štefan Oršoš. Během chvíle místní lidé 
přispěli nejnutnějšími věcmi i penězi.

Do pomoci se zapojilo i řevnické kino 
Bio, které celý březen hraje pro Ukraji-
nu a z každé prodané vstupenky daruje 
30  korun na  pomoc válečným uprchlí-
kům. Podobné aktivity stále přibývají.

Chcete pomoci nebo máte informaci 
o  iniciativě, díky níž mohou pomo-
ci ostatní? Dejte nám vědět na  e-mail  
redakce@dobnet.cz. Odkazy a další mož-
nosti najdete na webu iDOBNET.cz.

Pod dětským hřištěm v Řevnicích vybu-
duje město novou venkovní posilovnu. 
Umístění workoutové sestavy iniciovala 
parta místních nadšenců v čele s Kateři-
nou Šupáčkovou.

„Již delší dobu nám v hlavách zrál ná-
pad na  vybudování hřiště pro dospělé. 
Děti v  našem městě mají v  současnosti 
mnoho prostoru ke sportu a k volnočaso-
vému vyžití. Pro dospělé, kteří by si chtěli 
neorganizovaně zacvičit, tu dosud žádná 
možnost není,“ uvedla Šupáčková.

Město v  rozpočtu vyčlenilo 150 tisíc 
korun na sportovní prvky. Hřiště by se 
mělo začít budovat na jaře.

Po  roce fungování Očkovacího centra 
Dobřichovice se pomalu blíží konec 
jeho provozu. Kdo má ještě zájem se ne-
chat očkovat, může přijít do  domečku 
za sokolovnou do konce února. Otevře-
no je každé pondělí od  8 do  12 hodin, 
ve středu a v pátek je od 8 do 12 a od 14 
do 18 hodin.

„V  březnu se bude očkovat ještě v  pá-
tek 4.  března, poté již jen pondělky 7., 14., 
21. a 28. března, vždy od 8 do 12 hodin. Ve-
dení centra si vyhrazuje právo úprav vyhlá-
šené provozní doby z  případných vážných 
důvodů,“ potvrdil Jiří Geissler s  tím, že 
k očkování se mohou dostavit všichni za-
registrovaní, ale i neregistrovaní zájemci.

Poberouní pomáhá Ukrajině, zapojují se jednotlivci i obce

Dospělí se dočkají venkovní posilovny

Očkování v centru zatím funguje, i když omezeně

Dobřichovice 
podpoří projekty 
v pěti oblastech
Finanční podporu na  nové kul-
turní a sportovní projekty mohou 
získat žadatelé v  Dobřichovicích. 
Tamní radnice vypsala grantový 
program na  rok 2022. Žádosti je 
možné zasílat do konce března.

V programu je pětice kategorií, 
jejichž cílem je realizovat nové 
aktivity a  projekty v  kulturní 
a  sportovní oblasti zaměřené 
zejména na  děti a  mládež. Měs-
to ale může podpořit i  kvalitní 
projekty cílené na ostatní věkové 
kategorie. V  první kategorii jsou 
pravidelné vzdělávací a  zájmové 
aktivity, ve  druhé jednorázové 
kulturní akce, v dalších sportov-
ní a prázdninové akce a poslední, 
pátá kategorie je vypsána na čin-
nosti nebo projekty směřující 
ke  zlepšení životního prostředí 
a vzhledu veřejných prostor.

Foto archiv Sokola Dobřichovice

Foto ICP
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Nejnovější poznatky ukazují, že problé-
my v  učení, koncentraci a  koordinaci 
mohou způsobovat potíže s viděním, se 
sluchem a špatným zpracováním smys-
lových podnětů. Vidět ostře ještě nezna-
mená vidět pohodlně a  správně. Zrak 
nám poskytuje 80 % všech informací 
z okolního světa. Proto je velmi důležité 
dobře rozeznat, zda jsou vizuální pod-
něty dítěte správně vnímané a v mozku 
optimálně zpracované.

Výuka čtení a  psaní našich ratolestí 
začíná ve věku, kdy zrak ještě není plně 
vyvinutý. Nedostatky ve vidění tak mo-
hou způsobit značné komplikace škol-
ních výsledků, nechuť učit se a výpadky 
v soustředění.

Na vyšetření u dětského očního lékaře 
se často čeká i několik měsíců. Zaměřuje 
se na hledání očních vad, ale ne zrako-
vých příčin nadměrného přetěžování 

dětského organismu. Absolvováním 
jednoduchých testů se sice dozvíte, jest-
li dítě přečte obrázky z  pěti metrů, ale 
nemůžete si být jisti, zda dobře uvidí 
do  blízka a  udrží koncentraci během 
školní hodiny. K  přetížení mohou vést 
i nepatrné nedostatky ve vidění a v jeho 
funkcích.

Možné příznaky a potíže  
se zrakem dítěte:
• špatné výsledky při čtení a psaní
• potíže v jemné motorice (při malování, 

vymalovávání, vystřihování, psaní)
• potíže v hrubé motorice (chytání 

„vysokých“ míčů, jízda na kole, chůze 
po schodech)

• rychlý nástup únavy a potíží (bolesti 
hlavy a očí)

• problémy se soustředěním a výdrží 
„při věci“

Nesoustředěné dítě?
Může mít problémy se zrakem
Stává se, že děti s normální nebo i nadprůměrnou 
inteligencí a dobrou podporou rodičů dosahují 
ve škole jen podprůměrných výsledků. A nepomůže 
doučování ani péče lékařských odborníků.

 775 969 813
www.optikadobrichovice.cz

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

Máme pro vaše dítě řešení
Náš optometrista zhodnotí zrakové 
funkce vašeho dítěte v  klidné atmosfé-
ře naší vyšetřovny, bez časového tlaku 
a s přiměřeným přístupem k dítěti. S na-
šimi speciálními testy vám zábavnou 
formou ukážeme, co všechno oči doká-
žou vidět a poznat.

Zkouška zrakových funkcí nám 
poskytne kompletní informace 
o jednotlivém oku i celém očním 
páru. Kontrolujeme při ní:
• pohyby očí
• rychlé změny pohledu na různé 

vzdálenosti
• schopnost správného zaostřování 

a fixace na různé vzdálenosti
• barevnou citlivost očí
• vidění kontrastů
• kvalitu zrakové ostrosti do dálky, 

na blízkou i střední vzdálenost
• prostorové vidění

Prověřujeme a  měříme správnost 
dioptrických hodnot do  dálky i  blízka 
a porovnáváme je s  individuálními po-
žadavky vašeho dítěte. Pokud se v  prů-
běhu měření vyskytne potřeba podpory 
koordinace okohybných svalů (skryté 
šilhání), změříme je pomocí speciálních 
metod a přístrojů. V závěru provedeme 
kontrolu víček, očí, rohovky a oční čočky 
pomocí mikroskopu.

Vyšetření provádíme u  dětí, jež už 
brýle nosí, i u  těch, které je ještě nikdy 
neměly. V  případě podezřelých nálezů 
a symptomů kontaktujeme místní i praž-
ské oftalmology, s nimiž úzce spolupra-
cujeme. Výsledky měření pečlivě doku-
mentujeme a  máme je k  dispozici pro 
případné další vyšetření.

Informujeme vás o  výsledku celého 
vyšetření a probereme s vámi další opat-
ření a kontroly. Pro konzultaci nebo pří-
mo objednání termínu návštěvy volejte 
604 908 669.
Vaše místní oční optika – 
Optika Dobřichovice.

Tomáš Haberland, 
optometrista a státně 
prozkoušený mistr oční 
optiky v Kolíně n. Rýnem
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Když se řekne zámek v Dobřichovicích, všichni 
hned vědí, kde je. Dříve narození ho možná znají 
pod pojmenováním fara. Ovšem správný název zní 
rezidence Rytířského řádu Křižovníků s červenou 
hvězdou. A právě s křižovníky je spjata celá 
historie Dobřichovic už téměř 800 let.

Na území Dobřichovic a Karlíka žili lidé 
už v době kamenné. O hodně později se 
v místě Karlíka usadil slovanský rod Do-
břichův, který si tu postavil opevněný 
hrádek a nejspíše ve 12. století i román-
skou rotundu. Brod přes Berounku chrá-
nila tvrz a poté dnešní rezidence.

Dávná historie
Rytířský řád křižovníků získal Dobřicho-
vice 6. dubna 1253 darovací listinou krále 
Václava I. Píše se v ní toto: „Dobrichovicz 
cum agris, silvis, aquis, pascuis, vineis et 
aliis pertinenciis suis, tedy Dobřiechovi-
ce s dědinami, lesy, vodami, pastvinami, 
vinicemi a  jinými jeho příslušnostmi.“ 

Jde zároveň o  první nalezenou písem-
nou zmínku o  Dobřichovicích. Od  té 
doby až do 20. století křižovníci vlastnili 
obec kromě krátkých období husitských 
válek a  války třicetileté. A  po  revoluci 
v roce 1989 získali rezidenci zpět.

Během husitských válek byla zboře-
na tvrz u řeky a po navrácení řádového 
majetku v  roce 1492 se o  jeho obnovu 
a rozšíření postaral v 16. století velmistr 
Hynek Berka z Dubé. Díky němu vyrostl 
u  řeky renesanční zámek, který sloužil 
jako letní sídlo velmistrů. Sám Berka 
sem prý velmi rád jezdil, snažil se obec 
zvelebovat, založil třeba park (tehdy se 
mu říkalo panská zahrada) a nechal vy-
sadit mnoho ovocných stromů.

Vše se zhoršilo během třicetileté vál-
ky. V roce 1631 vypálili ves i zámek Švé-
dové a  znovu tu zbyly ruiny. Následné 
období však především díky schopným 
mužům řádu znamenalo pro Dobři-
chovice hospodářský i  stavební roz-
květ. Nejdříve se o  něj postaral převor 
a  správce zámku Jan Manner, který 
tehdejší dobu zachytil také v  kronice 
nazvané Liber flavus. Roku 1645 zapsal 
toto: „… při týchž Dobřichovicích jest 
přední klynot dům vráctně vystavěný, 
ve  kterém předešle totiž okolo léta 1636 
a předtím žádný jiný nebydlel toliko hos-
podář. A když generálmistři příjezdem tu 
býti ráčili, bylo všechno v čistotě sprave-
no a způsobeno.“

Dobřichovický „zámek“ 
trápily požáry i povodně
O pohnutém osudu budovy  
i jejích obyvatelích s pamětníkem  
Milanem Faltusem

Zajímavosti o Rytířském 
řádu Křižovníků  
s červenou hvězdou
• Řád vznikl díky princezně Anežce 

Přemyslovně, dceři českého krále 
Přemysla Otakara I. Roku 1233 
založila špitál svatého Františka, 
z jehož bratrstva se o pár let 
později vyvinul Řád Křižovníků 
s červenou hvězdou. Jméno převzal 
z odznaku kříže na oděvu. Anežka 
ho dále podporovala, vyhledala mu 
nové sídlo u Karlova mostu, kde je 
dodnes. V listině z roku 1253 král 
Václav I. daroval řádu různé statky 
včetně Dobřichovic a potvrdil 
i znak s šesticípou hvězdou pod 
křížem.

• Zásadní význam řádu z národního 
hlediska spočívá v tom, že se jedná 
o jediný mužský řád s výlučně 
českým původem a své centrum 
měl vždy v Praze.

• Biskup Mikuláš potvrdil řád listinou 
ze dne 17. 6. 1252 a udělil mu 
znamení kříže s červenou hvězdou. 
Od té doby je nazýván Řádem 
Křižovníků s červenou hvězdou – 
Crucigeri cum rubea stella.

• V jeho čele stojí velmistr.

• Hlavním řádovým heslem je: 
Svorností nepatrné věci rostou. 
Nesvorností se i největší věci 
rozpadají.

• Křižovníci působí hlavně v Praze, 
ve středních a v severních Čechách 
a na jižní Moravě.

Povodeň v roce 1941 Foto archiv Václava Kratochvíla
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V dobré práci pokračovali i V. J. Tillich 
a  velmistr Jiří Ignác Pospíchal, jenž se 
podle historiků staral o  řádové statky 
velmi pečlivě. Za  jeho působení byla 
roku 1679 přistavěna kaple svatého Judy 
Tadeáše. Pospíchal tu často pobýval 
a přijímal významné osobnosti.

Barokní přestavba
Další pohroma přišla do  Dobřichovic 
v  roce 1779, kdy vypukl požár a  zámek 
s kaplí úplně vyhořel. Dokonce se rozta-
vily i zdejší zvony. „Na rozsáhlých půdách 
zámeckých choval se slad, chmel, depu-
tátní a  desátkové obilí administrátorovo. 
Střecha byla šindelová, a  proto vždy pro 
tak vznětlivé věci hrozilo nebezpečí ohně, 
a to tím více, ježto v zámku umístěn byl pi-
vovar, sladovna a místnosti, v nichž se za-
cházelo s ohněm. Jiskra z pivovaru vzlét-
nuvše na  půdy zámecké zapálila zásoby 
chmele a  roznítila požár, jemuž celý zá-
mek za oběť padl. Též i věž zámecká shoře-
la,“ zapsal do kroniky farář Josef Hradec.

Byla to sice katastrofa, ale zámek se 
poté dočkal nové tváře. Stavitel Brach-
ner a  tesařský mistr Phanner mu dali 
dnešní barokní podobu. Podle docho-
vaných záznamů stála přestavba 2  618 
zlatých a 36 krejcarů. Na věži se objevily 
nové hodiny, vydržely na ní až do roku 
1901. Ve stejném období vytvořil Václav 
Schlachter v  interiérech nástěnné mal-
by, restaurované roku 2000.

Kvůli povodním, jež Dobřichovice 
sužovaly poměrně často, musely být zá-
mek a kaple znovu opravovány v letech 
1872 až 1886. V kapli o metr zvýšili pod-
lahu a  zvětšili chór, křižovníci nechali 
upravit také vstup se stříškou a pořídi-
li nové varhany. Velmistr Emanuel Jan 
Křtitel Schöbel dal ulít dva nové zvony 
s názvy Emanuel a Maria (za 1. světové 
války byly ovšem zrekvírovány). Velmi-
str František Huspeka pak kapli vysvě-
til. Další velké opravy kapli čekaly ještě 
krátce před první světovou válkou.

V těžkých časech válek a mezi nimi stál 
v čele řádu velmistr Josef Vlasák. Tehdej-
ší pozemková reforma (1920) výrazně 
zmenšila řádové vlastnictví, ale i  tak 
se křižovníci snažili udržet svůj dobři-
chovický majetek v  dobrém stavu. Vla-
sák nechal pro kapli zhotovit dva nové 
zvony, Juda Tadeáš vážil 204 kg a Panna 
Maria 116,5 kg. Opět byly zrekvírovány 
za 2.  světové války. Čtrnáct let, od roku 
1919, působil v  Dobřichovicích farář 
Josef Hradec, vzdělaný muž, hudebník 
a výborný společník. V obci byl prý vel-
mi oblíben. Události sepsal do  kroniky 
s názvem Dějiny Dobřichovic.

Po 2. světové válce byla na řádový ma-
jetek křižovníků uvalena národní sprá-
va a v obci přestal řád hospodařit 30. září 
1948. Od roku 1958 do roku 1988 nemohl 
v Československu působit vůbec.

Vzpomínky na léta  
prožitá na faře
A  právě léta socialistické éry přinesla 
další devastaci zámku (či fary, jak se 
tehdy obecně říkalo) a hospodářskou li-
kvidaci křižovníků. Jako farář tu půso-
bil v  letech 1948 až 1960 páter Antonín 
Jamnický, poslední dobřichovický řádo-
vý kněz, zemřel roku 1961. V roce 1950 
podepsal za farní úřad zápis o převzetí 
hřbitova obcí. „Na  protokolu, sepsaném 
na MNV a datovaném 28. 8. 1950, pojed-
návajícím o  opravě opěrné zdi zámku 

a  regulaci náhonu (postavené nad řekou 
po  roce 1861) je podepsán za  farní úřad 
křižovnický farář páter Antonín Jam-
nický. Téhož roku matriky vedené círk-
ví od  roku 1678 přebírá podle zákona 
č. 268/1949 Sb., o matrikách, český stát,“ 
uvedla Helena Kaucká ve  své bakalář-
ské práci o Rytířském řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou.

Dnes ještě žije několik pamětníků, 
kteří část svého života prožili přímo 
na  faře. Jedním z  nich je pan Milan 
Faltus, jehož rodina obývala od  roku 
1942 do roku 1991 dva pokoje a kuchyň 
na kraji západního křídla budovy. „Svat-
ba rodičů Marie a  July se konala v  zimě 
roku 1942, kdy mrzlo, až praštělo. Od  té 
doby naši na  faře bydleli. Když jsem se 
později vyptával, proč zrovna na  faře, 
bylo mně řečeno, že tam prostě byl volný 
byt a dědeček Jan Hrubý, otec Marie, věc 
zařídil,“ vzpomíná Milan Faltus.

On sám žil na faře od svého narození 
v roce 1946. „Hlavní postavou tu za mého 
mládí byl samozřejmě pan farář Jamnic-
ký. V přízemí měl obytné místnosti, mimo 
jiné kuchyň, kde sedával u okna a hleděl, 
co se před farou děje. V prvním patře byla 
úřadovna i  místnosti, do  nichž hlavně 
za  první republiky přijížděli i  velmistři 
křižovnického řádu. Sem tam jsem kuchyň 
navštívil; zvláštní návštěva se odehrála, 
když jsem jako kluk spadl někdy na pod-
zim do Berounky. Naši nebyli doma, a tak 
mne slečna z fary u velkých kuchyňských 
kamen sušila,“ vybavuje si Milan Faltus.

Farář Jamnický učil zhruba do polovi-
ny padesátých let v dobřichovické základ-
ní škole náboženství. Podle pana Faltuse 
to byl veselý, ale i  nervní člověk, zvlášť 
tehdy, když musel kázeňsky zasahovat 
proti neklidu během vyučovacích hodin. 

Před rekonstrukcí v roce 1998 Foto archiv města

Slečna s panem farářem Hradcem
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„Nebo proti klukům, kteří se mu honili 
po  farním dvoře. Fara se přes den neza-
mykala a  svými sklepeními, zákoutími 
i půdou bývala eldorádem. Kdo se v hodi-
nách náboženství něčím závažnějším pro-
vinil, musel přijít k  tabuli, nastavit dlaň, 
přes níž ho pan farář Jamnický naplocho 
pleskl pravítkem. Intenzita úderu se řídila 
podle závažnosti přestupku. Protože byl 
ale pan farář v zásadě dobrák, po hodině, 
která proběhla obzvlášť bouřlivě, prohlá-
sil: Nesmíte mě zlobit, já mám slabší ner-
vy, koho jsem praštil, ať se u mě hlásí před 
družinou (dnes Mandala). Těm, kteří se 
přihlásili, dal po koruně. Za tuhle korunu 
si praštění žáci koupili zmrzlinu u paní Ko-
courové, v cukrárně hned pár desítek me-
trů od  družiny. Jeden spolužák, obzvlášť 
aktivní zlobík, to při vzpomínání komen-
toval: My jsme ho točili kvůli tý zmrzlině.“

Na faře bydlela s farářem také hospo-
dyně, která se starala o domácnost. „Ří-
kali jsme jí slečna z fary. Chovala domácí 
zvířectvo, slepice, kachny, husy i  prase, 
a na dvoře se pořád něco hemžilo. Pěsto-
vala také květiny, jimiž se zdobil kostel, 
růže všech barev, pivoňky, orchideje, tu-
lipány, karafiáty. Zahrádky byly tři, jedna 
před farou, druhá ve dvoře, třetí za farou 
směrem k mlýnu,“ dodává Milan Faltus.

Za svými příbuznými chodila na zámek 
také Andrea Kudrnová z Dobřichovic: „Za-
žila jsem jen tetu Faltusovou, jako posled-
ní dožila na  zámku v  bytě naproti vstupu 
na  kostelní kůr. Dříve žily vedle ještě rodi-
ny Pánků a Kosových. Jako děti jsme k nim 
s  našimi chodili. Tam, kde je dnes trávník 
u ořechu, byla zahrádka, o kousek dál smě-
rem k mlýnu v některém roce i brambory.“

Po panu faráři Jamnickém se začátkem 
šedesátých let ujal místa duchovního pan 
Vendelín Šimeček. Bydlel na faře i s rodi-
či. A  jak to bylo s  vlastnictvím zámku? 
Dál v něm až do začátku 90. let byly byty 
a  různé firmy ho využívaly i  jako skla-
diště. V  roce 1972 byl zámek převeden  

z  Obvodního národního výboru Praha-
-západ (odboru vodního a lesního hospo-
dářství) na místní národní výbor a o rok 
později pak na  Dům techniky ČSVTS. 
Jako vlastník byl ve  skutečnosti zapsán 
Památník národního písemnictví. Ten 
ho v roce 1988 prodal JZD Mír Velké Bílo-
vice a JZD dále společnosti Vakam, s. r. o.

V té době už ale byla budova tak zchá-
tralá, že nemohla sloužit ani jako sklad. 
I když to byla památka, nikdo o ni nepe-
čoval. Vše, co mělo nějakou cenu, bylo 
pryč, třeba historická kachlová kamna. 
Zámek byl pronajímán filmařům, při na-
táčení českého filmu Nahota na  prodej 
hořel, naštěstí jen pro účely kamer. 

Zpátky křižovníkům
Po  sametové revoluci v  listopadu 1989 
se velmistr Ladislav Sirový pustil do ob-
novy řádu a získal zpět pražský majetek 
i faru v Řevnicích. V roce 1994 byla kři-
žovníkům vrácena i  dobřichovická re-
zidence, jejíž rekonstrukce trvala deset 
let. Opraveny byly krov, střecha, kryti-
na, omítky a nástěnné malby, vnější fa-
sáda i věžní hodiny. Po povodních v roce 
2002 byly nutné další opravy.

Od  roku 2004 má zámek v  dlouho-
dobém pronájmu město. Postaralo se 
o  úpravu prostranství před budovou, 
kde umístilo žulové kostky se znakem 
křižovníků uprostřed, a na návrh řádu 
bylo náměstí nazváno Křižovnické. Zá-
mek slouží jako kulturní a  společenské 
centrum města. Konají se tu výstavy, 
koncerty, besedy a  divadelní předsta-
vení i  tradiční Dobřichovické vinařské 
slavnosti. Přijďte se někdy podívat.

Zdroje:

• kniha Dobřichovice (kolektiv autorů)
• Helena Kaucká: Rytířský řád Křižovníků s červenou 

hvězdou a obec Dobřichovice v proměnách českých dějin, 
bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Katolická 
teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění

• Josef Hradec: Dějiny Dobřichovic
• dokumenty ze Státního okresního archivu Praha- 

-venkov se sídlem v Dobřichovicích

Zajímavé momenty  
z historie zámku
• Poloha zámku u vody není ideální, 

a tak budovu často postihly povod-
ně, a navíc i požáry, dříve velmi čet-
né. Menší nebo větší záplavy přišly 
v letech 1734 a opravy po nich byly 
zapsány do kroniky: „Dány nové 
podlahy, dvéře, okna, vystavěn krb, 
jímž bylo vytápění umožněno. Štít 
byl zcela obnoven, slohu zámku 
přizpůsoben a na něm letočetný 
nápis zhotoven.“ Další povodně 
následovaly v letech 1740, 1770, 
1774, 1830, 1845, 1872, 1890, 1903, 
1909, 1911, 1922, 1939, 1940, 1941, 
1947, 1954, 1956, 1978, 1981, 1986, 
2002 nebo 2013. Do roku 2002 byla 
největší doložená pětisetletá voda 
ta s letopočtem 1872.

• V roce 1721 navštívil zámek saský 
vévoda Fridrich II. s celým dvorem, 
v létě toho roku tu pobýval dokon-
ce sedm týdnů.

• Socha svatého Jana Nepomuckého 
před zámkem byla postavena 1729 
po jeho svatořečení, kolem ní byly 
tehdy vysazeny čtyři lípy, z nichž 
jedna dosud žije.

• Roku 1799 bydlel na zámku plukov-
ník hrabě Semernikov s oddílem 
ruských kozáků a později také ge-
nerál hrabě Colloredo před bitvou 
u Lipska. Po ní tu byl zřízen lazaret.

• Elektrický proud byl v zámku 
zaveden v roce 1920.

• Rok 1969 je spojen s velkým 
objevem. Farář Šimeček při 
úklidu zámeckého sklepa nalezl 
56 vzácných barokních obrazů 
s portréty křižovnických velmistrů 
a jinou církevní tematikou, mimo 
jiné vzácný obraz od Václava 
Brožíka s portrétem velmistra 
Václava Horáka. Chyběl však 
portrét velmistra Huspeky 
od Františka Ženíška, přestože byl 
v literatuře popsán. Obrazy jsou 
nyní vystaveny v křižovnické galerii 
u pražského Karlova mostu.

Rusové v Dobřichovicích v roce 1945 
Foto archiv Václava Kratochvíla

Foto archiv Václava Kratochvíla
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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
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 Milan Faltus V Z P O M Í N K Y

NA HAVLÍKOVY
První nejbližší sousedé, na které si pamatuji, byli Havlíkovi, pražská rodina, je-
jíž předci vlastnili pražský pivovar a restauraci U Rozvařilů. Mně jako klukovi 
utkvělo, že oba bratři Jiří a Zdeněk vesele sjížděli po dřevěném zábradlí neboli 
klandru. Dodnes je v původní podobě, schodištěm se vychází ze dvora do chod-
by k našemu bývalému bytu a na kůr. Záviděl jsem jim, já měl jízdu po klandru 
přísně zakázanou. Pan Jiří Havlík měl se svou ženou Ditou syna Jarouška, kte-
rý měl za útlého mládí potíže s chozením a jezdil na dřevěném strojku. Chod-
ba od Havlíků ke kůru poskytovala dost možností, jak se vydovádět: kolečka 
strojku byla kvalitní, a strojek tak dosahoval za mého přispění slušné rychlosti. 
Zdeněk Havlík měl syna Zdeňka a dceru Mirku, která si vzala dobřichovického 
fotografa a basistu hudební skupiny Pepy Klímy Honzu Neuberta.

NA KOSOVY
Poté tam bydleli Kosovi. Nějakou dobu předtím rodina obývala chatu v Karlíku 
a v nájmu v Dobřichovicích žili v poměrech spíše nevyhovujících. Pan Kos proto 
přivítal nabídku pana faráře Jamnického, že jako varhaník může na faře i s ro-
dinou bydlet v bytě, kde v létě přebývali Havlíkovi.

Pan Kos byl svérázný chlapík, vyznal se v elektrice, celý byt měl „ozvučen“. 
Z rádia, které bylo v jedné ze zadních místností, měl vyvedeny reproduktory 
do místností ostatních. Podobné ozvučení zařídil i v našem bytě. Dobře si vzpo-
mínám na jejich rádio, bylo dost velké a „chytalo“ celý svět. Pamatuji si i na oka-
mžik, kdy jsme v roce 1956 u Kosů poslouchali Svobodnou Evropu, která přiná-
šela zpravodajství z maďarských událostí.

NA SEDLÁČKOVY
Jediným mým vrstevníkem na faře byl v letních měsících první poloviny pade-
sátých let Pepík Sedláček. S tatínkem a sestrou Maruškou přijížděli na letní byt. 
Pan Sedláček byl kožešník, a  tak rodina měla z první republiky i auto Škoda 
Popular, jímž do Dobřichovic jezdili. Autem jsem se poprvé v životě svezl právě 
v  jejich škodovce. Bylo to už navečer a mně se nejvíc líbilo intimní osvětlení 
vozu, když zastavil před farou. Jak se tak hezky říká: jako kdyby to bylo včera.
 Téma připravila: Lucie Hochmalová

 

Dvorek před 50 lety Foto archiv Jany Rackové

Zámek koncem 30. let - u plotu sedí 
Faltusův strýc Stanislav Hrubý
 Foto archiv Milana Faltuse

Foto Jan Neubert
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POZVÁNKY 
Koncert Plíhala

Karel Plíhal vystoupí 26. března 
od  19:30 hodin v  černošickém Club 
Kině. Karla Plíhala posiluje skvělý 
kytarista Petr Fiala.

Setkání s ředitelkou
Ve  středu 30. března se můžete po-
tkat s  ředitelkou ZŠ Lety Romanou 
Šindlářovou. Akce začne v 17 hodin 
v jídelně školy.

Dvojice Starého zákona
Komponovaný pořad Dvojice Starého 
zákona – dialogy v hudbě a v obrazu 
nabídne 13. března propojení výtvar-
ného umění s hudbou. Během komor-
ního večera dojde k setkání akademic-
ké malířky Adriany Skálové s  živou 
hudbou v podání smyčcového tria En-
semble Fiorello. Začíná se v 17 hodin 
v sále na Vráži v Černošicích.

Club Kino plné hudby
Brooklynský bluesrockový kytaris-
ta Jeff Mcerlain dorazí 14. března 
ve  20 hodin do  Club Kina v  Černo-
šicích. Další koncerty se tu konají 
25. března od 20 hodin (Petra Ernyei 
Trio a Alena Nikolaenko) a 30. břez-
na ve 20 hodin (Bex Marshall).

Vzpomínka na Šarouna
Koncert se vzpomínkou na  Jarosla-
va Šarouna si poslechnete 26. března 
od 17 hodin na zámku v Dobřichovi-
cích. Zaznějí písničky na moravskou 
lidovou poezii a sonáta pro klavír. 

Jedna z  nejžádanějších kapel v  Evropě, 
bosenská Dubioza Kolektiv, bude mezi 
hlavními hvězdami hudebního festivalu 
Rockový Slunovrat. Koná se již po patnác-
té 3. a 4. června v Lesním divadle Řevnice.

Dubioza prostředí festivalu dobře zná, 
do malebného amfiteátru přijede už po-
třetí. Dalším známým jménem, jehož 
hudba na  Rockovém Slunovratu zazní, 
je pardubická poppunková sestava Vy-

psaná fiXa. V Lesním divadle si letos od-
bude premiéru. Vystoupí rovněž němeč-
tí punkrockoví Green.frog.feet. a  česká 
parta Rabies z  Bystřice nad Pernštej-
nem, která má za  sebou úspěšné turné 
po Japonsku a momentálně opět dobývá 
kluby u nás. Můžete se těšit i na Anetu & 
The Soul Uncles, Noisetrap, Hopes, Ofer-
ta especial Ska Punk, Hentai Corporati-
on nebo Itchy.

Oblíbený festival Jeden svět pořáda-
ný městem Řevnice se odehraje 24. až 
26. března na několika místech ve městě. 
Letošní ročník má podtitul Cesty svobody.

Festival zahájí v místním kině snímek 
Krymský poklad. V  pátek po  obědě bu-
dou mít maminky možnost odložit své 
ratolesti v  hlídací kavárně Městečko 
a zajít na dobrý film Platón z Belfastu / 
Young Plato do  prostoru baru Otakar. 
Večerní páteční program proběhne 
v  charismatickém Dřeváku u  nádraží. 
Za praskotu ohně v krbových kamnech 
zhlédnete anglicko-německý film Zatra-
cená práce/ F@ck the job.

Sobota nabídne hned tři produkce: dvě 
v  Zámečku na  půdě ZUŠ a  večerní opět 
v Dřeváku. První má spojitost s uměním: 
Galerie na plantáži / White Cube z afric-
kého Konga. A druhý je německý film s en-
vironmentální tematikou Severní proud / 

The North Drift. Večerní závěrečný pro-
gram bude opět v  Dřeváku: vietnamský 
snímek Děti mlhy / The Children of the 
Mist. Všechny filmy jako vždy doplní de-
baty s odborníky a se zajímavými hosty. 
Podrobnější informace i  program jsou 
na webu www.jedensvet.cz/2022/revnice.

Březnová beseda Letovské akademie 
připomene život a  dílo oblíbené spiso-
vatelky Ludmily Vaňkové z Řevnic, kte-
rá 3.  ledna uzavřela poslední stránku 
svého života. Přijít můžete 31. března 
v 17 hodin do jídelny nové školy v Letech.

Hosty vzpomínkové akce se čtením 
z  autorčiných románů budou Veronika 
Baštová, majitelka nakladatelství Šulc 

a Švarc, jež vydalo převážnou část díla 
Vaňkové, a  redaktor Jiří Korejčík, kte-
rý s ní na knihách úzce spolupracoval. 
Připomeneme si její nelehký život i vy-
trvalost, jež jí spolu s úžasným talentem 
umožnila ocitnout se v  pozdním věku 
mezi českými nejvýznamnějšími spi-
sovateli a na předních příčkách oblíbe-
nosti.

Fo
to

 a
rc

hi
v 

o
rg

an
iz

át
o

ra

Dětská lidová muzika Notičky z  Řevnic 
pořádá v  sobotu 2. dubna v  19 hodin 
Hudební ples. Po  dvou letech se soubor 
chystá oživit tradiční akci ve  Společen-
ském domě v Zadní Třebani.

„Jsme rádi, že se ples může po dvou le-
tech uskutečnit,“ říká vedoucí Notiček 
Lenka Kolářová. K  tanci i  poslechu za-
hrají Notičky a  také osvědčená kapela 

IdealBAND z  Rakovníka. Ples nabídne 
dvě již tradiční překvapení v podání dět-
ské muziky, tombolu a půlnoční slosová-
ní vstupenek o ceny. V rámci plesového 
programu se představí i nejmenší Notič-
ky, sotva čtyřleté, ve  společnosti Malé 
muzičky. Účastníci, kteří dorazí v  kro-
jích, se mohou zúčastnit soutěže o  nej-
krásnější krojovaný pár.

Na besedě připomenou Ludmilu Vaňkovou
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Notičky budou po pauze opět plesat

Na Rockový Slunovrat se vrací Dubioza Kolektiv

Festival Jeden svět klepe na dveře
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Zábava všech barev 
Letní tábory Jednoho stromu 

DOLNÍ ČERNOŠICE, CENTRUM JEDEN STROM

LETY / ŘEVNICE, AREÁL LMŠ NA DVOREČKU

11. – 15. 7. Piráti, vzhůru na palubu!  Petra Fialová, Bára Kročáková, Pája Černá
Pozor, dobrodružná výprava za pokladem. Děti čeká stavění lodí, výroba vlajek a triček, budou lovit potravu, vařit na ohni, učit se číst v mapách, orientovat se 
v přírodě, luštit šifry a zažijí pirátskou bitvu.

18. – 22. 7. Letní a zimní olympiáda  Míša Doležalová, Dominika Štěchová, Jitka Vykouková
Malá, ale opravdická Olympiáda. Malí sportovci si vyzkouší nejrůznější olympijské sporty nejen letní, podržte se – i zimní! Nebude chybět maratón v podobě 
výletu a olympijská celotáborová hra a spousta legrace!

15. – 19. 8. Indiánské léto plné zážitků  Katka Franzkiová, Katka Kozinová, Zuzka Dušková
Děti utvoří indiánský kmen Jeden strom! Vyrobí totem, ušijí si indiánské šaty, rozdělají ohně, vařit budou v kotlíku a toulat se divočinou. Poznají život v teepee 
a budou se starat o poníka. A možná přiletí i Šaman se svými dravci. Ceny včetně stravy: 3 150 Kč/turnus

11. – 15. 7. Epic discovery-angličtina hrou  Katka Plzáková, Veronika Vonzová, Ingrid Behenská
Děti poznají anglosaský svět. Jaký sport milují v Austrálii? Jak daleko doskočí klokan? Jaká je tradiční anglická snídaně nebo jak vypadá pravá kanadská 
divočina? A vše v angličtině. Spousta her, objevování, výletování a zábavy. 

18. – 22. 7. Vnímejte přírodu všemi smysly  Ingrid Behenská, Andrea Kořínková, Jana Trpáková
Děti zažijí dobrodružnou cestu přírodou skrze smysly. Chuť a čich prověří na vlastnoručně připraveném jídle v lese, hmat a zrak při vyrábění z přírodnin. 
Zažijí cachtání v potoce, hry v lese, vyzkouší si práci s nástroji, ovčím rounem, barvou

25. – 29. 7. Hudební ateliér  Andrea Kořínková, Květa Šťastná-Hurťáková, Táňa Petryk
Děti zažijí hudební putování krajinou, kde budou objevovat krásu dechu, zpěvu a věnovat se hře na vlastnoručně vyrobené nástroje. Inspirací jim budou 
hudební nástroje z různých koutů světa. Ceny včetně stravy: 3 150 Kč/turnus

Přihlášky: https://jedenstrom.webooker.eu/ Dotazy: jedenstrom@volny.cz , tel. 777 258 450

HARMONICKÝ 
INTERIÉR PRO DĚTI
Nechte své dítě vzlétnout  
ve vlastním prostoru
Pomocí znalostí interiérového 
designu, principů Feng Shui 
navrhnu vašemu dítěti pokojíček, 
který bude odrážet jeho osobnost 
a respektovat jeho potřeby.

Nebo potřebujete zharmonizovat 
dětské prostory školy, školky nebo 
mateřského centra?

Kontakt:

 776 656 545
 alice.jaegerova@iqinteriery.cz harmonieinterieru.cz

NÁVRHY DĚTSKÝCH 
PROSTORŮ
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LETY 2022
NA SOKOLCE

ČERVENEC
7. - 8. 7.
TENIS KLASIK

11. - 15. 7.
TENIS A MÍČOVKY

18. - 22. 7.
TENIS A KOLO

25. – 29. 7.
TENIS A IN-LINE

SRPEN
8. – 12. 8.
TENIS A KOLO

15. – 19. 8.
TENIS A ORIENŤÁK

22. – 26. 8.
TENIS A KOLO

29. – 31. 8.
TENIS KLASIK

PŘÍMĚSTSKÉ
SPORTOVNÍ
KURZY
PŘÍMĚSTSKÉ KURZY 2022 
NEJSOU ZAMĚŘENÉ POUZE 
NA TENIS, ALE I NA DALŠÍ 
SPORTY.
Kurzy jsou určeny pro všechny děti 
ve věku 4-15 let a probíhají denně 
od 8:30 do 16:00 hodin.

Děti mají zajištěn oběd, dopolední 
i odpolední svačinu a pitný režim 
po celý den.

Cena: od 2 900 Kč. Přihlásit se lze 
i na jednotlivé dny. Podrobné informace 
najdete na www.tenis-skola.cz,  
vaclavek@tenis-skola.cz,
tel.: +420 777 579 146



Kdybychom šli do podrobností, je jich oprav-
du hodně. Praktických věcí i pocitových. 
Obojí hraje důležitou roli a při rozhovorech 
s rodiči, kteří zpětně hodnotili svoji volbu, 
se potvrdilo, že jde o „propojené nádoby“. 
Na následujících stránkách se početná 
skupina škol a školek představila v rámci 
daného prostoru. Uvedla svoji základní filozo-
fii a další informace, ze kterých si uděláte 
první obrázek. A pak můžete postupovat krok 
za krokem dále.

Mezi prvními kritérii bývá, jak má školka 
otevřeno, za jak dlouho se do ní dostanete a zda 
je kde zaparkovat, nebo jak daleko se nachází 
zastávka MHD. Určitě i vy máte rána, kdy hraje 
roli každá minuta. A co teprve cesta zpět, kdy 
hodinky neúprosně ukazují blížící se konec 
provozní doby, a vy jste ještě v práci nebo ner-
vózně klepete na volant v dopravní zácpě.

 V našem regionu naštěstí máme poměr-
ně pestré množství státních či soukromých 
školek i dětské skupiny. Ze které kategorie 
vybírat? Pokud nemáte jasno, doporučujeme 
si projít školky s různým zaměřením. Možná 
vám padne do oka státní školka za rohem, 
odkud si z vycházek pamatujete sympatickou 
paní učitelku. Nebo možná skupina či soukro-
má školka, jejichž přístup je velmi odlišný, ale 
máte pocit, že by seděl naturelu vaší ratolesti. 
Klasické školky obecně podporují komplexní 
schopnosti dítěte. Ty soukromé mají indivi
duálnější přístup a mohou být například lesní, 
Montessori či jazykové.

 Vůbec nejdůležitější je přístup samotných 
učitelek, pečovatelek či průvodců. Pokud máte 
strach, že dítě nebude zvládat svůj první velký 
krok mimo domov, právě přístup kolektivu 
ve školce vám dá odpověď na to, zda dítě bude 

mezi své kamarády chodit rádo. Někdo z vás 
dokonce může být první dny ve školce i s dítě-
tem, než si zvykne. Ideální je projít si webové 
stránky vytipovaných mateřinek a jít na den 
otevřených dveří. V drtivé většině si návštěvu 
můžete domluvit i individuálně. Poznáte pro-
středí školky, chování pečujícího personálu 
k dětem i vzájemně mezi sebou. A nezapomeň-
te na svoji intuici, jak se ve školce cítíte. Bude 
tam sice chodit vaše dítě, ale bez určitého 
propojení to prostě nebude ono. U některých 
soukromých školek či škol je plný soulad s fi-
lozofií komunity základem pro přijetí dítěte.

 Stejně jako mají školky smíšený kolektiv 
dětí nebo třídy, kde jsou spíše se svými vrs-
tevníky, funguje to i v mnohých školách. Není 
přitom problém přejít ze soukromé školky 
do státní nebo naopak. Předškolní příprava 
funguje všude, i když se liší nastavením mate-
řinky. Záleží jen na vás, respektive na vašem 
dítěti. Už vidíte, v jakém kolektivu je dítěti 
dobře, co ho baví, zda je spíše živější, klidné, 
nebo potřebuje speciální přístup. Možná vás 
to překvapí, ale i mezi školami se najdou ta-
kové, které zcela vybočují z hlavního proudu – 
a právě to může být to pravé.

 Také zde zkušení radí: řiďte se rozumem 
a intuicí. Přečtěte si dostupné materiály, kolik 
je žáků ve třídách, jaké je složení pedagogic-
kého sboru, jak moc je škola aktivní, úspěšná, 
kolik má cizích jazyků, kroužků, mimoškol-
ních aktivit, co vše a v jaké výši se platí. 
Podívejte se, které učební metody ve škole 
používají. Jakým způsobem učí prvňáky čtení 
a matematiku. Připravte si otázky a vyrazte 
na den otevřených dveří. Vždyť pro své dítě 
chcete jen to nejlepší.

Naše dítě jde poprvé 
do škol(k)y
Letí to jako vítr. Sotva dítě odroste plenkám, a možná ještě ani 
těm ne, už přemýšlíte, v jakém kolektivu by mu kromě toho 
domácího bylo dobře. S kým a jakým způsobem by mělo sdílet svět. 
Po volbě školky následuje škola. Často vychází z dobré zkušenosti 
s mateřinkou nebo „rozhodnou“ kamarádi vaší ratolesti – anebo 
nastává další kolotoč hledání. Od čeho se při hledání odrazit?

3Kam s ním aneb Vybíráme školy a školky 

Foto Shutterstock.com
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Vizí školy je DÍTĚ, které čerpá sílu z prostředí, v němž žije, roste vzhůru a zraje uvnitř, do-
káže se vyrovnat se změnami. Je silné jako strom. Učitelé chtějí z dětí vychovat osobnosti, 

které kriticky přemýšlejí, chápou princip příčiny a důsledku, jsou dostatečně sebevědomé, 
nebojí se pracovat s chybou, žijí zdravé vztahy. Škola nabízí smysluplné učení ve světě, kde je 
každý jiný a každý má své vlastní potřeby.

„Postupně rekonstruujeme objekt školy a budujeme dvůr. Před námi je jeho větší zazelenění 
a úprava stodoly, kde je venkovní řemeslná dílna. Stále také upravujeme pozemek u Berounky 
v Dolních Černošicích, který máme propůjčený a kde probíhá velká část výuky v terénu. Máme 
zde dostatek volného prostoru k pohybu, klid, blízkost řeky, hřiště, týpí, ohniště a venkovní seze-
ní,“ popisuje ředitelka škol Jednoho stromu Alena Laláková.

Zápis do školy je veden hravou formou, kdy dítě buď samo, nebo s rodičem může, ale nemusí 
splnit různé úkoly. Přednostně jsou přijímány děti, které přicházejí ze školek Jednoho stromu nebo 
mají ve škole již sourozence.

Stejný přístup a filozofie platí i v Lesní mateřské škole Na dvorečku, která funguje od roku 2013, 
a ve školce Jednoho stromu, která byla založena v roce 2009. Blízkost přírody a přírodních materiálů 
vnímáme jako důležitý zdroj pro rozvoj estetického vnímání dětí. Učení v terénu zvyšuje odolnost 
dětí a napomáhá jim přirozeně s tvorbou vnitřních hranic. „Dáváme dětem důvěru a s laskavostí je 
vedeme k tomu, aby zkoušely bezpečně riskovat a osahávat si svoje limity,“ doplňuje Alena Laláková.

Předškolní příprava probíhá každý den kontinuálně ve vymezeném čase, ale je i běžnou 
součástí každé činnosti. V rámci ní je pro nás kromě obvyklého rozvoje motoriky a grafomotoriky, 
komunikace, sluchové a zrakové analýzy, herních dovedností a sebeobsluhy velmi důležité tvořit 
u dětí pracovní návyky a vést je k samostatnosti. Nezapomínáme však na to, že jsou to stále děti, 
a tak jim nasloucháme a postupujeme podle individuálních možností a potřeb každého z nich.

Samostatné, ohleduplné 
a svobodné děti jako strom
Škola funguje osm let a je školou komunitní. 
Základním pilířem jsou vztahy, které buduje 
cestou otevřené komunikace. Vytváří prostředí, 
v němž se děti cítí bezpečně.

POČET DĚTÍ
Škola: 7 tříd od 1. do 9. ročníku,  
maximální počet 16 dětí.
LMŠ: Tři věkově smíšené třídy po 16 dětech.
Školka Jeden strom: třída Rarášků  
(2–3,5 roku) a třída Jednoho stromu  
(3–6 let) má kapacitu 25 dětí.

VÝUKA JAZYKŮ
Výuka angličtiny od 1. třídy, na 2. stupni 
navíc možnost němčiny a francouzštiny.

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Ano, přijímají se, školy se snaží s rodiči 
dítěte dopředu domluvit na vzájemných 
potřebách, je tu poradenské pracoviště.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
ZŠ: lesní družina, řezbářství, řemesla 
a vaření, lego kroužek, keramika, výtvarné 
činnosti, sportovky.
MŠ: Obě školky volnočasové aktivity, lego 
pro děti. Ve školce Jednoho stromu kerami-
ka a anglický jazyk. Pro rodiče slavnosti, 
tvořivé dílny, pobytové akce.

OTEVÍRACÍ DOBA
Škola:  od 7.30 (vyučování obvykle 
od 8.45), družina do 17.00.
LMŠ: 8.00–15.30 
Jeden strom: 7.30–17.30

ŠKOLNÉ
ZŠ: 1. stupeň 7 590 Kč/měsíc
ZŠ: 2. stupeň 7 990 Kč/měsíc
(součástí je družina 7.30 až 8.45 a 14.00  
až 15.30. Od 15.30 do 17.00 stojí  
500 Kč/měsíc). Volnočasové aktivity 
od 800 do 2 800 Kč/ pololetí.
LMŠ: 6 350 Kč/měsíc, týdenní docházka
Školka Jeden strom: 9 900 Kč/měsíc, 
týdenní docházka

PROHLÍDKY A ZÁPIS
•  Zápis do školy 7. 4. od 15.00 do 17.00.
•  Zápis v LMŠ Na dvorečku / Lety 

4. 5. od 14.00 do 16.00
•  Den otevřených branek v LMŠ 

18. 3. od 14.00 do 17.00.
•  Další školy průběžně, volejte 

777 258 450.

Školy 
Jednoho stromu

Základní škola
a Lesní mateřská škola
Na dvorečku
Karlštejnská 253, 252 28 Černošice

Lesní mateřská škola, osada pod 
lesem, Kejnská, 252 29 Lety

Školka Jeden strom a Školička Rarášci
Na Bluku 426,  
Lipence – Dolní Černošice, 252 28

 777 258 450  jedenstrom@volny.cz

www.jedenstrom.cz

ZÁKLADNÍ 1–9ČERNOŠICE LETYDOLNÍ ČERNOŠICE MATEŘSKÁ SOUKROMÁ

Budujeme dobré vztahy.
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Vedení školky pečuje o to, aby se v ní děti, učitelé i rodiče cítili dobře. Vytváří přátelské, 
podnětné a hravé prostředí, které rozvíjí osobnost dítěte a zároveň mu dává nadstandardní 

jazykové vzdělání. „Děti, které naši školku opouštějí, jsou výborně připravené pro pokračová-
ní na mezinárodních i českých základních školách, přirozeně komunikují v anglickém jazyce 
a vnímají jej jako běžnou součást svého života. Kromě péče o jazykovou vybavenost a rozumové 
schopnosti ,našich‘ dětí věnujeme velkou pozornost jejich sociálním dovednostem, zejména 
schopnosti navázat kamarádské vztahy, spoluvytvářet prostředí pohody a spolupracovat s ostat-
ními. Naše škola je plná smíchu, porozumění a přátelství,“ popisuje majitelka školky Kateřina 
Dvořáková.

Angličtinu v KinderGarten vyučují rodilí mluvčí. Školka ale dbá i na předškolní přípravu 
v českém jazyce. Již u nejmenších dětí sleduje jejich pokroky podrobnou diagnostikou, díky níž 
učitelé vědí, kterým oblastem se více věnovat, jakými činnostmi děti podporovat v grafomotorice, 
sluchovém a zrakovém rozlišování a předmatematických dovednostech. Školka také zajišťuje 
logopedickou depistáž a screening školní zralosti prostřednictvím dětského psychologa jednou 
ročně přímo ve školce.

Předškoláci absolvují intenzivní přípravu v češtině. Děti jsou na většinu činností rozděleny 
do malých skupinek tak, aby se jim učitelé věnovali individuálně podle úrovně jejich znalostí 
a dovedností. Velký důraz učitelé kladou na schopnost sluchové analýzy a syntézy, která je 
nezbytná pro snadné osvojení čtení a psaní. S dětmi pracují metodou rozvoje jazykových doved-
ností dle prof. Elkonina. Intenzivně se věnují také matematickým dovednostem a schopnostem 
logického myšlení, kdy kombinují metody pro práci s nadanými dětmi a matematiku podle 
prof. Hejného. Předškolní přípravu děti prožívají zábavnou formou pomocí celoročního projektu 
Dobrodružné putování ze školky do školy. Vzbuzuje v nich motivaci k samostatnému myšlení, 
chuti poznávat a učit se nové a zároveň rozvíjet jedinečnost a talent každého z nich. „Připravu-
jeme děti na školní docházku ve vybrané soukromé nebo státní základní škole tak, aby pro ně 
školní práce byla snadná, zvládaly ji s lehkostí a ze školy si odnášely pocit, že jsou dobré. A s ním 
i motivaci do dalšího studia,“ vysvětluje osvědčený proces Kateřina Dvořáková.

Prostředí plné angličtiny, 
motivace a přátelství
KinderGarten je soukromá jazyková mateřská škola, akreditovaná 
MŠMT, která od roku 2009 funguje v Černošicích. Dětem nabízí 
maximum přirozeného učení angličtiny, ze kterého pak čerpají 
na dalších školách. Vládne v ní při tom hodně zábavy.

SOUKROMÁ

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ
Čtyři třídy rozdělené dle věku dětí, podle 
kterého se odvíjí i počet pedagogů.

VÝUKA JAZYKŮ
Angličtina vedená rodilými mluvčími.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Každé odpoledne tematický kroužek 
pro všechny děti – např. hudební, 
 výtvarný, sportovní, vaření.  
Akce pro rodiče s dětmi, lyžařské kurzy, 
školky v přírodě, letní tábory.

DOSTUPNOST
Pohodlně autem, u školy se dá zaparkovat. 
Z autobusové zastávky Černošice, 
Centrum Vráž asi 7 minut chůzí.

PROVOZNÍ DOBA
7.30–17.30

ŠKOLNÉ
Program all inclusive (školné vč. stravy 
a odpoledních kroužků) 5x týdně dopole-
dne 11 800 Kč/měsíc, 5x týdně celý den 
15 500 Kč/měsíc.

PROHLÍDKY A ZÁPIS
•  Po domluvě kdykoliv během školního 

roku. Nové děti se budou přijímat 
na školní rok 2022/2023, nyní je školka 
plně obsazena.

KinderGarten Černošice

Boženy Němcové 1415
252 28 Černošice

 774 444 144
 cernosice@KinderGarten.cz

www.kindergarten.cz

ČERNOŠICE

Výtvarné činnosti nás baví.

www.idobnet.cz
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Děti od tří do šesti let se potkávají v jedné smíšené třídě. Je jich maximálně 25. Pracují s nimi 
dvě paní učitelky, ve dnech, kdy probíhá plavání, tři. Navíc sem dvakrát v týdnu na hodinu 

a půl dochází lektor angličtiny. Neodmyslitelnou součástí je i paní kuchařka, která kromě své 
hlavní činnosti pomáhá při nejrůznějších dalších aktivitách.

Práce s dětmi probíhá podle školního vzdělávacího programu Cesta za poznáním. Ať už chlap-
ci a děvčata dělají cokoliv, základem všeho je trpělivost a pozitivní přístup k životu. „Některé děti 
se poprvé dostávají za hranice vlastní rodiny, a často neví, jak se k ostatním chovat. Potřebují 
dobré vzory a vlídné vedení. Dospělé vedu tak, aby děti vnímali hlavně srdcem,“ říká ředitelka 
Vladimíra Ottomanská, která se svým manželem Michalem školku založila. Mimo jiné bývalí 
učitelé tělocviku a rodiče tří ratolestí začali zároveň s provozem školky pořádat plavecké a další 
sportovní kroužky. Když se nabídka rozrostla, založili v roce 2015 Středisko volného času, které 
aktuálně nabízí například keramiku, tanečky, jógu, cvičení pro rodiče s dětmi a pro dospělé lekce 
hatha jógy. Organizují také víkendové akce, příměstské a pobytové tábory.

Rodiče se do některých aktivit zapojují i ve školce – například při společném vaření, pečení, 
tvoření nebo na besídkách.

Zajímavostí je celoroční program, podle kterého v Ottománku pracují. Ladí se vždy na konci 
srpna. Všichni tak mají jasno, co budou který měsíc dělat. Mezi nejúspěšnější témata jednoznač-
ně patří Rok stromů, Svět objevů a vynálezů a Tajemství starých hradů. A protože si své nápady 
ve školce nenechávají jen pro sebe, posílají je dále do světa. Konkrétně prostřednictvím knížek, 
které vyšly v nakladatelství Portál: Rok stromů, Když se řekne rozcvička a před nedávnem novin-
ka Jógové pohádky. 

Z pravidelných činností si děti kromě angličtiny oblíbily lekce plavání a jednou za měsíc práci 
s keramikou, která rozvíjí jejich jemnou motoriku. Předškoláci mají navíc speciálně pro ně sesta-
vený pracovní sešit, v němž postupují od jednodušších věcí ke složitějším. „Trénují grafomotori-
ku, zrakové i sluchové vnímání, předmatematické představy, předčtenářskou gramotnost, paměť 
či pozornost… Zkrátka vše, co potřebují pro bezproblémový přechod. Zpětná vazba od učitelek 
ze základní školy na naše předškoláky byla doposud vždy velmi pozitivní,“ spokojeně hodnotí 
Vladimíra Ottomanská, která při přípravě využila své zkušenosti z místní základní školy, kde 
několik let učila v první třídě.

Vedení školky má velkou radost z toho, že v ní pracují lidé, které práce s dětmi baví a naplňuje. 
A děti školku považují za bezpečné místo, kde je jim dobře. Ví, že se s jakýmkoliv problémem mo-
hou obrátit na kteréhokoliv dospělého. A kromě toho, že poznají první kamarádství, lásky a naučí 
se různým dovednostem, zažijí i spoustu legrace.

Školka, kde to žije! 
Svobodně a láskyplně
Spoustu pohybových a kreativních aktivit i vlastní bazén 
najdete v Mateřské škole Ottománek. Funguje už 14 let 
v rodinném domě v Černošicích s jasnou vizí: otevřené 
vztahy mezi dětmi, rodiči a školkou. A hlavně láska.

SOUKROMÁ

Pohybové chvilky jsou oblíbenou každodenní činností.

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ
Jedna smíšená třída s maximální kapaci-
tou 25 dětí a 2–3 pedagogy.

VÝUKA JAZYKŮ
Angličtina s rodilým mluvčím 2x týdně 
hodinu a půl.

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Ano, školka přijímá.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Při Ottománku funguje Středisko volného 
času, které nabízí nejrůznější kroužky, or-
ganizuje víkendové akce, příměstské a po-
bytové tábory i webináře pro pedagogy.

DOPRAVA
Rodinný dům nedaleko Základní školy Čer-
nošice asi 300 metrů od vlakového nádraží. 
Před školkou jsou parkovací místa.

PROVOZNÍ DOBA
7.00–17.00 

ŠKOLNÉ
9 700 Kč/měsíc, celodenní péče

PROHLÍDKY A ZÁPIS
•  Součástí dnů otevřených dveří 

v polovině května je i zápis. Rodiče 
mohou do školy přijít na celé 
dopoledne. Možná je také individuální 
prohlídka. Případná volná místa školka 
aktualizuje na webových stránkách.

MŠ OTTOMÁNEK
Střední 2121
252 28 Černošice

 603 745 576 
 info@ottomanek.cz

www.ottomanek.cz

ČERNOŠICE
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V Dobřichovicích funguje od roku 2016. „Jsme úplně jiný svět. Odlišujeme se v mnoha ob-
lastech. Inovativními přístupy k dítěti a ke vzdělávání, mírou svobody a důvěry, principem 

spravedlnosti bez odměny a trestu, systémem vzájemné podpory, rozhodováním na základě kon-
senzu/konsentu. Naší vizí je svobodné vzdělávání, sebeřízení dětí i dospělých na základě vnitřní 
motivace, otevřené a dobré vztahy, rozvoj komunikačních dovedností a objevování silných 
stránek dětí,“ vyjmenovává zakladatelka školy Hana Frydrichová.

Základem pro přijetí dítěte je soulad celé rodiny s filozofií školy, zejména velká důvěra v dítě 
a jeho schopnosti učit se a řídit svůj život. Vše se projevuje už při samotném zápisu, který probí-
há celé dopoledne. Děti, rodiče, průvodci školy a starší děti hrají edukační hry a v přátelské atmo-
sféře se poznávají. Stejný přístup platí i pro přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Rozhodující je soulad s filozofií Kairosu a aktuální kapacita učitelů.

Rozmanitost panuje na poli cizích jazyků. Rozhoduje o nich zájem dětí. Mohou se tedy učit 
anglicky, francouzsky, německy, slovensky a třeba i japonsky. Jejich učiteli, spíše průvodci, jsou 
osobnosti, které dětem mohou předat svou moudrost, dobré akademické znalosti a etické hodno-
ty. Vedou je hlavně ke spolupráci, k umění řešit konflikt, rozhodnout se a zorganizovat si vlastní 
čas. „Implementujeme komplexní vzdělávací systém Sociálního emočního a etického vzdělávání. 
Dále nabízíme Nenásilnou komunikaci,“ doplňuje ředitelka Hana Frydrichová a dává příklady: 

„Proměňujeme ,zlobení‘ v ,aktivitu‘, ,tvrdohlavost‘ v ,cílevědomost‘, ,drzost‘ v ,odvahu‘, ,hyperakti-
vitu‘ v ,přirozený pohyb‘, ,vztek‘ ve schopnost vyjádřit své emoce.“

Inspirací pro průvodce jsou: projektová výuka, intuitivní pedagogika, Montessori, matematika 
podle Hejného.

Díky komunitnímu charakteru se do života školy přirozeně zapojuje celá rodina. Společně tak 
vznikají i různé mimoškolní akce, které vzejdou spontánně od dětí. Pro dospělé má škola mnoho 
aktivit, díky nimž rozvíjejí své rodičovské kompetence i osobnost obecně.

Co věnujeme dětem dnes, to 
ony mohou světu vrátit zítra
Základní škola Kairos se odlišuje od klasických 
i běžných alternativních škol. Její koncept se opírá 
o svobodné vzdělávání, které hlavně v zahraničí 
prověřily desítky let praxe.

SOUKROMÁ

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ
30 žáků od 6 do 15 let ve věkově  
smíšených skupinách.

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Ano, ale speciální potřeby nejsou důležité. 
Rozhodující je soulad celé rodiny s filozofií 
školy.

VÝUKA JAZYKŮ
Angličtina, francouzština, němčina,  
slovenština i japonština – dle zájmu.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Ano, vznikají spontánně mezi dětmi.

DOPRAVA
Škola je v centru Dobřichovic. Děti 
přicházejí pěšky, přijíždějí vlakem 
i autobusem. Parkování je možné u Sokola 
vzdáleného asi tři minuty pěšky. Pro velký 
zájem Kairos hledá v okolí větší prostory.

PROVOZNÍ DOBA
7.30–17.00

ŠKOLNÉ
Školné 7200 Kč/měsíc, družina 2300 
Kč/měsíc, fond na výlety 200 Kč/měsíc 
(plavání, lyžařský kurz, škola v přírodě).

PROHLÍDKY A ZÁPIS
•  Se zájemci se škola potkává 

individuálně, zápis bude 22. dubna. 
Potvrzení na email: veronika@
skolakairos.cz.

ZŠ Kairos
Lomená 158
252 29 Dobřichovice 

 veronika@skolakairos.cz

www.skolakairos.cz

DOBŘICHOVICE ZÁKLADNÍ 1–9

www.idobnet.cz
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Mateřská škola stojí ve velké zahradě, která je zařízená především prvky ekologické výchovy 
(hmatový chodník, dva altány, motýlí záhon, bylinková zahrádka, proutěné stavby) a je v ní 

i bazén, kde se děti za horkých dnů koupou.
Třídy jsou prostorné a moderně vybavené. Před třemi lety jsme dovršili dlouhodobý záměr zří-

dit modelovou učebnu imitující třídu základní školy. „Děti, které pod vedením školního psycholo-
ga přípravný kurz navštěvují, sedí ve školní lavici, mají penál a chovají se jako opravdoví školáci. 
Tato aktivita je určena především dětem s odkladem školní docházky,“ říká ředitelka školy  
Monika Víšková. Školní psycholog má ve škole své zázemí, spolupracuje s ní již 18 let.

V suterénu mateřské školy byla v roce 2008 zřízena keramická dílna s pecí, v níž zkušená 
lektorka pořádá v rámci MŠ kurzy keramiky pro děti. Rodiče přispívají pouze částkou na mate-
riál. Škola také spolupracuje s místní sportovní halou Jojogym, kde si děti pod vedením trenérů 
zacvičí a seznámí se s prvky s atletiky.

 A jaká je vize? „Vytvořit školu, která je místem jistoty, bezpečí, vzájemného porozumění 
a pozitivních lidských vztahů, prostředí, ve kterém je nám dobře. Školu, jejíž činnost je v souladu 
s přírodou,“ dodává Monika Víšková.

Místo, kde je bezpečí 
a porozumění
Velká zahrada, prostorné třídy, keramická dílna a modelová 
učebna. To jsou jen některé přednosti, které nabízí Mateřská škola 
Dobřichovice. Najdete ji nedaleko centra města ve vilové zástavbě 
a mezi dětmi i rodiči je velmi oblíbená.

MŠ Dobřichovice

Březová 680, 252 29 Dobřichovice
 721 560 713
 msdobrichovice@seznam.cz

www.msdobrichovice.cz

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ
Šest tříd s kapacitou 147 dětí, třídy po 25 
dětech, dva pedagogové v každé třídě.

ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Angličtina, keramika, atletika, kurz plavání. 
Vítáme zapojení rodičů, např. aktivity na škol-
ní zahradě spojené s ekologickou výchovou.

CIZÍ JAZYK
Seznamování s angličtinou.

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Zapojují se do tříd již 18 let dle individuál
ních vzdělávacích potřeb. Školka nemá 
speciální pedagogy ani speciální třídu, 
není schopna zajistit péči o děti s těžšími 
vývojovými vadami.

DOPRAVA
Z centra pěšky, na kole i autem.

OTEVÍRACÍ DOBA
7.00–17.00

ŠKOLNÉ
1 100 Kč/měsíc, předškoláci školné nehradí.

PROHLÍDKY A ZÁPIS
•  Každoročně v období 12–14. 5., během 

roku se většinou nelze přihlásit, po zá-
pisu je kapacita zcela naplněna.

DOBŘICHOVICE STÁTNÍ

KOMPLETNÍ SERVIS
OKEN A DVEŘÍ

(PVC, ALU, EURO)

ZAJISTÍME:

seřízení, promazání,  
pozáruční opravy

výměny vadných skel,  
kování i těsnění

technické návrhy 
zabezpečení

opravy elektrických zámků

Tomáš Havlíček Černošice

 725 711 661
www.servis-oken.eu

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

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN
SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL 
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

vyrobeno v ČR

18 990 Kč

27,5“
13,5“ rám
váha 12 kg
1x10
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Mateřská škola Hlásek funguje od roku 2011, základní škola vznikla o dva roky později. 
V týmu pedagogů jsou i tací, kteří zde působí od samých začátků. Hlásek dbá na rodinné 

klima školy a dobré vztahy mezi pedagogy, dětmi a rodiči. Pedagogové se zaměřují na rozvoj 
potenciálu dítěte bez ohledu na to, zda bude studovat vysokou školu, nebo se vyučí řemeslníkem. 
Vedou děti k samostatnosti, zodpovědnosti, ke vzájemné ohleduplnosti a slušnosti, důležité jsou 
společně definované hodnoty školy. Celý tým se podílí na tvorbě vize a mise Hlásku, společně se 
vzdělává a hledá nové přístupy a cesty učení. Ve škole působí i externí metodikové, kteří dohlížejí 
na kvalitu výuky a sdílení dobré praxe. Kromě známých metod je do výuky již od MŠ zařazena 
i metoda FIO (více o metodách na webu www.skolyhlasek.cz).

V Hlásku jsou často celé rodiny, někdy až tři sourozenci. „Myslím, že se nám daří vypouštět 
z 5. třídy do světa zdravě sebevědomé děti, které si vyberou školu samy, ne na nátlak rodičů, 
a umějí si stát za svým. Děti odcházejí i na gymnázia, máme až 95procentní úspěšnost. V kolek-
tivu jsou parťáky a dobrými kamarády. V posledních letech jsme výrazně uspěli v celostátních 
soutěžích. Potvrdilo se nám, že i bez tlaku a známkování můžeme u dětí podpořit vnitřní motivaci 
a chuť využít vlastní potenciál,“ popisuje majitelka škol Veronika Vaculovičová. 

Už v mateřské škole se děti učí kritickému myšlení a vztahu ke knihám. Vědomosti jim 
předávají zkušené paní učitelky. Například výchovu pro vztah k matematice metodicky vede, 
stejně jako na ZŠ, Pavla Polechová, jedna ze spoluautorek doprovodných materiálů a pomůcek 
k metodě prof. Hejného. Předškoláci mají takový program, aby hladce přešli do 1. třídy. Navíc 
je připravuje nebo vede jejich budoucí paní učitelka. I v mateřské škole dbají pedagogové na to, 
aby děti měly radost ze své práce a svých malých úspěchů. Děti rády tvoří svá portfolia (tj. malé 

„kroniky“ mapující období ve školce), která si prohlížejí společně s kamarády i rodiči. Velkou 
radost jim dělají i dopisy, které píšou paní učitelky na základě cíleného pozorování dítěte (metoda 
learning stories). Na dopis se těší celá třída, je zaměřen na dovednosti a talent daného dítěte, po-
pisuje činnost, jež ukáže, v čem je dítě silné a co ho baví. Dopis a portfolio jsou i dobrými nástroji 
pro sdílení a konzultace s rodiči a odhalují již v tak nízkém věku potenciál, které dítě má.

Připravujeme děti na cestu,
ne cestu pro děti
Hlásnotřebaňské školy Hlásek pečují o děti od 2 do 11 let.  
Děti se do vzdělávacího procesu zapojují už v mateřské škole  
nebo až od 1. třídy. 

ZÁKLADNÍ 1–5 SOUKROMÁ

Budova ZŠ U Kapličky 58, Hlásná Třebaň.

Kam s ním aneb Vybíráme školy a školky 9

Školy HLÁSEK – základní 
škola a mateřská škola, s. r. o.

Rovinská 96, 267 18 Hlásná Třebaň (MŠ)
U Kapličky 58, 267 18 Hlásná Třebaň (ZŠ)

 777 568 562   info@skolyhlasek.cz 

www.skolyhlasek.cz

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ
MŠ: Dvě třídy dělené na čtyři skupiny, 
každá má max. 12 dětí a 2–3 pedagogy
ZŠ: Pět tříd (1. stupeň ZŠ), průměrně 
14 žáků ve třídě
Děti vyučují kvalifikovaní učitelé a asi-
stenti pedagoga. Ve třídě je zpravidla 
učitel a asistent pedagoga nebo učitelé učí 
v tandemu.

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
MŠ/ZŠ: Dlouhodobé zkušenosti zejména 
s dětmi s vývojovou dysfázií, logope-
dickými vadami, poruchami učení a se 
sluchovými vadami. Rodinám pomáhá tým 
se speciální pedagožkou, školní psycholož-
kou, s logopedkou a metodičkou prevence. 
Ve školách jsou pravidelně minimálně 
dva dny v týdnu. Děti dobře znají a pracují 
i s celou třídou či se skupinou.

VÝUKA JAZYKŮ
MŠ: Angličtina je vyučována nenásilnou 
formou v rámci celého týdne, a to metodou 
Clil. ZŠ: Angličtinu vyučují rodilí mluvčí 
(oba bilingvní AJ a ČJ). Angličtina se 
vyučuje od 1. třídy.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Kroužky: plavání, turistika, hra na hudební 
nástroje, angličtina s rodilým mluvčím 
(800 –1 400 Kč/měsíc). Dobročinné akce, 
puťáky, lyžařské kurzy, plesy, projektové 
dny a další se sourozenci a s rodiči.

DOPRAVA
Tři minuty od vlakového nádraží. MŠ má 
velké parkoviště, ZŠ vyhrazená parkovací 
místa. Obě budovy jsou od sebe vzdáleny 
cca 300 metrů.

PROVOZNÍ DOBA
MŠ: 7.00–18.00 
ZŠ: 7.00–18.00

ŠKOLNÉ
MŠ: 7 500 Kč/měsíc (lze 3 i 4 dny) 
do 18.00 +300 Kč/měsíc
ZŠ: 75 000 Kč/školní rok včetně družiny. 
Družina do 18.00 +700 Kč/měsíc

PROHLÍDKY A ZÁPIS
•  Školy vítají osobní návštěvu ještě před zápisy. Bližší informace 

na webu školy pod zeleným tlačítkem Zápis.
• Zápis do mateřské školy 10. 5. 2022 (děti 3 až 4 roky) 
• Zápis do základní školy 5.  4. 2022 (volná místa v 1. třídě)

HLÁSNÁ TŘEBAŇ

www.idobnet.cz
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První dny ve školce mohou být zátěžovým testem pro děti i rodiče. Ve Zvonečku se jim snaží 
pomoci. „Umožňujeme přítomnost rodičů první dny po nástupu do MŠ, prodlužujeme délku 

pobytu postupně, využíváme adaptační plán, kde je stanovena organizace docházky,“ vysvětlují 
zakladatelé školky Lucie a Tomáš Zudovi. Děti si zvykají na kolektiv a nový denní režim postup-
ně. Rodiče se o dění ve škole dozvídají z pravidelných měsíčních zpráviček, které jsou obohaceny 
také o fotodokumentaci. Dvakrát ročně dostávají souhrnnou zprávu o vývoji dítěte. Své vztahy 
s dětmi prohlubují i v rámci mimoškolních aktivit, mezi které patří společné tvoření (pečení, 
kreslení, modelování, grilování aj.) nebo zážitkové programy. Školka pořádá pro děti celodenní 
vzdělávací výlety nebo besedy. Děti tak například navštívili farmu, svíčkárnu, klub přírodovědců, 
starý mlýn, hasičský i policejní sbor. Besedovali se včelařem, vyzkoušeli si jízdu na koních nebo 
hráli divadlo a mnohé další.

Chlapci a děvčata se od útlého věku pohybují ve dvojjazyčném prostředí. Ve třídách jsou 
vždy 2 až 3 průvodci, z toho ve starší třídě jeden rodilý mluvčí. K prohloubení angličtiny školka 
zajišťuje dvakrát týdně výukový program Helen Doron, který je určen všem dětem. U předškolá-
ků věnuje zvláštní pozornost i v další přípravě. „Využíváme metody kritického myšlení, Feu-
ersteinovo instrumentální obohacování a podporujeme jejich grafomotorický vývoj,“ doplňují 
Zudovi. Pokud je třeba, školka spolupracuje i se speciálním pedagogem, psychologem a klinic-
kým logopedem.

Do Zvonečku může nastoupit i dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), jehož zařaze-
ní do kolektivu se posuzuje jednotlivě spolu s rodiči a speciální pedagogickou poradnou. Školka 
pro ně vytváří individuální vzdělávací plán. Ve třídě bývá maximálně jedno dítě se SVP, aby se 
mu průvodci věnovali dostatečně a zároveň udrželi kvalitu výuky pro ostatní. Všechny děti se 
rozvíjejí v oblasti praktického života, ve smyslové výchově, v jazyce, matematice a v kosmické 
výchově, která obsahuje základy zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, umění a hudby. „Vytváříme 
hřejivé a láskyplné prostředí, které příznivě podporuje přirozený rozvoj dětí. Doufám, že naše 
školka napomůže dětem porozumět svému životu, svým potřebám a učinit vlastní svět barev-
ným,“ vystihuje vizi Zvonečku Lucie Zuda.

Dvojjazyčná školka v klidném 
prostředí karlického lesa
V poslední době stále oblíbenější Montessori metodu 
nabízí také školka Zvoneček, ve které se děti přirozeně 
učí anglicky a svět poznávají mimo jiné v každodenním 
kontaktu s přírodou.

SOUKROMÁ

Zázemí školky.

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ
Mladší třída pro děti ve věku 2,5 až 4 roky, 
nejvíce 13 dětí za den, starší pro děti 
4–6 let s max. počtem 18 dětí za den. V ka-
ždé třídě jsou minimálně 2–3 průvodci.

CIZÍ JAZYK
Rodilý mluvčí angličtiny ve starší třídě + 
výukový program Helen Doron.

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Ano, mají speciální program.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Workshopy a výlety pro celé rodiny.

DOPRAVA
Vlastním autem či autobusem z Černošic 
a Dobřichovic linkou č. 415.

PROVOZNÍ DOBA
8.00–16.00, v odpoledních hodinách mezi 
16. a 17. hodinou probíhají kroužky a odpo-
lední zájmové aktivity. 

ŠKOLNÉ
5 000–9 000 Kč/měsíc,  
závislé na zvoleném programu

PROHLÍDKY A ZÁPIS
•  Dny otevřených dveří jsou 4. 3. a 3. 5.

vždy od 9 do 11 hodin nebo v jiném 
termínu po domluvě.

•  Zápis na další školní rok bude  
od 9. do 13. 5. Volná místa jsou 
uvedena na webu školky.  
Děti se zapisují i v průběhu roku.

Mateřská Montessori školka 
Zvoneček 

K Třešňovce 64
252 29 Karlík

 777 000 974 
 info@montessoriskolka.cz

www.montessoriskolka.cz

KARLÍK
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Vycházíme z pedagogiky činorodého života, kdy děti denně spolupracují s dospělými 
na smysluplných činnostech potřebných pro běžný život, hra se přirozeně proměňuje v prá-

ci, dítě může prohlubovat svůj vztah s přírodou a učí se být opravdovým Spolu*Tvůrcem světa. 
Děti jsou podporovány jak v celistvém „vědeckém“ poznání a v praktických dovednostech, tak 
v rozvíjení svých intuitivních schopností. Dokážou tak vedle sázení stromů, vaření, výroby 
schodů a cestiček, betonování, dřevařských a truhlářských prací, práce s vlnou, šití, pletení, 
zpěvu, hry na hudební nástroje, divadla, řečijazyka, matematiky, nauky o člověku a zvířeti 
a vlastivědy rozeznávat pravdu a nepravdu, vizualizovat aj. Denně zároveň řeší i spoustu 
sociál ních situací, které vyvstanou z událostí a přímých kontaktů. Denně se děti setkávají 
s ostatními bytostmi, počasím, přírodou, materiálem a hlavně sami se sebou.
 
 Žijeme opravdový život – neučíme se na něj, až po škole přijde. „Reálný“ život žijeme již teď!
 Nejsme instituce, ale společenství bytostí usilujících o šťastné a zdravé bytí a vývoj člověka.
 Základy fyzického a duševního zdraví budujeme na desetiletí života.
 Rozvoj intuice – pomáháme dětem k tomu, aby se rozvzpomněly na své schopnosti intuice 

a dalšího vnímání a vědomě je používaly v životě.
 Člověk je Tvůrce svého prostředí, vztahů, životních situací, schopností, zdraví, zkrátka 

celého života – to děti zažívají každý den. 

 Dvůr Sofie je jedním ze tří nám známých míst na světě (další je v Německu a Itálii), kam se 
jezdí inspirovat lidé, kteří chtějí tato místa vytvořit například v Brazílii, Španělsku, Rakousku, 
Německu či Portugalsku.

 Pokud byste se rádi dozvěděli více o Dvoře Sofie a možnostech vzdělávání pro děti nové 
doby, přijďte na setkání do řevnického Meandru 30. března v 18 hodin.

Dvůr Sofie na Karlštejně
Škola Života
Statek Dvůr Sofie se nachází na protilehlém kopci s výhledem na hrad 
Karlštejn, vinice a siluety kopců. Dvůr Sofie je místem plným života. 
Denně zde společně s dětmi pečujeme i o sad, les, louky, pole, potok, 
rostliny a zvířata. Rekonstruujeme a zvelebujeme prostory za aktivní 
spoluúčasti dětí i rodičů. Tyto činnosti jsou zároveň důležitým pilířem 
naší pedagogické práce. Děti zde současně prohloubeně studují 
nauky a jazyky, a to v kontextu opravdového života. 

Učedníci se učí prakticky hasit. Armatura na stodolu.

DEN NA DVOŘE SOFIE
Děti přijíždějí vlakem do Karlštejna v 8 ho-
din a pak putují na Dvůr Sofie. Odpoledne 
se s nimi loučíme v 15 hodin na karlštejn-
ském nádraží. 
Ranní pracovní blok: 1,5–2 hod. (práce, 
které si žádá běžný život na Dvoře Sofie)
Dopolední „kulturně-vědecký“ blok: 1,5–
3 hod. (vzdělávání a umělecké vyjadřování) 
Poobědový volný prostor: (vlastní aktivita, 
tj. volná hra či tvorba).

POČET DĚTÍ A PRŮVODCŮ
Nyní tu je 34 dětí: 23 učedníků (6–11 let) 
a 11 malíčků (3–6 let). V jednotlivých roční-
cích je 5–8 učedníků. Během dne se děti 
propojují v různorodých činnostech.

CIZÍ JAZYK
Děti se zde věnují jazyku anglickému (ten 
si zažívají i v praxi při pobytu návštěv ze 
zahraničí) a přirozeně i jazyku slovenskému 
(dva ze spolupracovníků jsou ze Slovenska).

SLAVNOSTI A DALŠÍ AKTIVITY
Spolu s dětmi organizujeme slavnosti 
jako např. přijímání nových učedníků, 
michaelská klání, martinskou, adventní, 
slunovratovou, slavnost knihy aj. Společně 
také organizujeme plavání, bruslení nebo 
návštěvy divadla.
Jednou za měsíc máme také společnou 
pracovní sobotu, kdy rodiny s dětmi i lidé, 
kteří zde žijí, společně utvářejí toto místo 
a tráví spolu příjemné chvíle.

DOPRAVA
Společně jezdíme vlakem z řevnického 
nádraží. Jeden z dospělých jede s menšími 
dětmi vždy jako doprovod. Některé děti 
jezdí z Černošic či z Prahy.

PROHLÍDKY A ZÁPIS
•  Zápisu předchází osobní návštěva 

a oboustranné rozpoznání, zdali je 
Dvůr Sofie pro dítě a jeho rodinu 
to správné místo. Nástupu dítěte 
do prvního ročníku předchází 
minimálně měsíční, ideálně roční pobyt 
mezi malíčky, kde má dítě možnost 
poznat rytmus Dvora Sofie.

Dvůr Sofie

Karlštejn 240, 267 18 Karlštejn
 724 210 438
 info@DvurSofie.cz

www.dvursofie.cz

KARLŠTEJN

Příprava oběda. Malování s Davidem Newbattem.

SOUKROMÁZÁKLADNÍ 1–5

www.idobnet.cz
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Útulné prostředí v každé třídě s láskyplnou péčí zajišťuje vyškolená pedagožka a chůvaasi-
stentka. Jejich vize je jasná. Spolu s dětmi se chtějí stále posouvat, vzdělávat, zdokonalovat, 

rodinně pečovat. Chlapce a děvčata připravují na další velký krok do života. „Spolupracujeme 
s organizací, která zaštiťuje také dětské skupiny Vše pro jesle a školky s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí. Obě instituce nabízejí vzdělávací programy a wokshopy, kterých se účastníme. 
Každý rok musí všechny pečující osoby v dětské skupině absolvovat osm hodin pedagogického 
vzdělávání a minimálně dvě hodiny školení zdravovědy,“ přibližují Michaela Kotěrová a Karolí-
na Benešová, spoluzakladatelky Nony.

Třídu starších dětí Pejsků vede „Lucka“, učitelka, která vystudovala pedagogiku volného času 
a na Pedagogické fakultě UK absolvovala dvousemestrální kurz Estetickovýchovné disciplíny 
integrované v předškolním vzdělávání. Úspěšně má za sebou i další kurzy. Své zkušenosti předá-
vá již od roku 2007.

O třídu Kočiček pečuje „Líba“, absolventka kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní 
docházky se závěrečnou kvalifikační zkouškou. S dětmi pracuje od roku 2010. Také další zaměst-
nanci mají letité zkušenosti se svými ratolestmi a všichni absolvovali rekvalifikační kurz Chůva 
pro děti do zahájení povinné školní docházky se závěrečnou kvalifikační zkouškou. Někteří 
absolvovali kurz Logopedický asistent pro děti v MŠ.

V letošním školním roce jsou v Noně dva předškoláci. Na úspěšný vstup do školy tam ale při-
pravují všechny děti. Formou pracovních listů s nimi rozvíjí grafomotoriku a předmatematickou 
představivost. „Jemnou motoriku a fantazii podporujeme také tvořením. Děti rády malují, kreslí, 
vystřihují a modelují. Hrubou motoriku rozvíjí ve školce i v místním Sokolu, kde cvičíme a hraje-
me pohybové hry. Chodíme i na lesní výpravy, kde se děti hravou formou seznamují s přírodou. 
Učíme je také samostatnosti v oblékání, stravování a v používání WC. Procvičujeme paměť 
formou básniček i písniček. S dětmi často hrajeme divadlo, do kterého se interaktivně zapojují,“ 
vysvětlují Michaela Kotěrová a Karolína Benešová.  
Vzhledem k rodinnému prostředí a počtu dětí má Nona ideální prostor věnovat se dětem 

individuálně. Snaží se jim vytvořit co nejpříjemnější prostředí, aby zvládly první velký krok 
do neznáma, odloučení od svých blízkých. O úspěšném přístupu svědčí například to, že v Noně 
zůstávají i starší děti, které by měly jisté místo ve státní školce.

V Noně jsme jako doma
Toto moto berou za své všechny děti, které v samém centru obce 
Lety navštěvují Školinku Nonu. Sídlí v krásně zrekonstruovaném 
statku, jehož počátky jsou zdokumentovány až do 16. století.

SOUKROMÁ

Lesní výprava ke studánce.

Školinka
NONA Lety 

Na Návsi 21, 252 29 Lety
 723 450 510
 skolinkanona@gmail.com

www.skolinkanona.cz

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ
Dvě třídy: Kočičky pro děti 2–3 roky,  
Pejsci pro děti 3–6 let. V každé třídě je 
max. 12 dětí a 2 pečující osoby.

VÝUKA JAZYKŮ
Pro zájemce je možný lektor z jazykové 
školy Sagessa.

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Do každé skupiny jsme schopni přijmout 
jedno dítě.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Zahradní slavnosti s programem spolu 
s rodiči, přespání v Noně, účast na let
ovských slavnostech, pravidelné výlety.

DOPRAVA
Autem i hromadnou dopravou, parkování 
před objektem, nachází se v samém centru 
obce Lety.

PROVOZNÍ DOBA
7.30–17.00

ŠKOLNÉ
4 000 Kč/měsíc (děti do 3 let)
5 500 Kč/měsíc (děti starší 3 let)

PROHLÍDKY A ZÁPIS
• Prohlídky dle individuální dohody 
• Den otevřených dveří 12. 4. 2022

od 16.30 do 18.00
• Zápis do mateřské školy od 12. 4. 2022

LETY
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Škola bude od září fungovat pro žáky 1. stupně. „První rok fungování školy bude specifický 
tím, že se nám nejspíše nepodaří naplnit všech pět tříd. Předpokládáme otevření dvou 

prvních tříd a jedné druhé třídy. V případě zájmu bude otevřena i třetí a čtvrtá třída. Vše bude zá-
viset na počtu zájemců o vzdělávání v této škole,“ říká ředitelka nové školy Romana Šindlářová. 

Proč se škola v Letech stavěla?
Dosud obec Lety nedisponovala vlastní základní školou a žáci byli umísťováni podle spádovosti 
do škol okolních obcí a měst, kam museli dojíždět. Toto však již bylo nedostačující, a proto je 
skvělé, že paní starostka Bára Tesařová stavbu školy prosadila, neboť vlastní škola je pro kaž-
dou obec velkým přínosem.

Má škola oproti ostatním nějakou přidanou hodnotu?
Škola je zaměřená na dramatickou výchovu, což je doplňující předmět vzdělávací oblasti 
Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci nenásilně seznamují s prvky drama-
tického umění. Učí se ovládat svůj hlas, tělo a využívat je k verbální i neverbální komunikaci. 
Rozvíjejí své smyslové vnímání, obohacují slovní zásobu, rozvíjejí prostorovou představivost, 
paměť. Toto zaměření nám může pomoci v dosažení cílů školy i všech klíčových kompetencí 
dle Rámcového vzdělávacího programu. Dramatická výchova se bude vyučovat jako samostat-
ný předmět a samozřejmostí bude využívání jejích metod i v ostatních předmětech.

Jaké výhody má letovská škola?
Žáci naší školy budou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Hvězda, který má moto: 

„Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale hvězda, kterou je třeba rozzářit.“
Další výhodou je příroda v okolí školy, je odsud blízko do lesa, na louku i k řece Berounce, 

tato místa jsou přímo ideální pro výuku většiny předmětů. Navíc je tu možnost trávení velkých 
přestávek venku. Výhodou je i nový, pečlivě vybraný tým zaměstnanců, kteří mají chuť a elán 
podílet se na budování školy. Všichni zde začínají psát novou kapitolu nové školy. 

Co byste ještě o škole ráda uvedla?
Naším cílem je škola:
 otevřená a moderní, podporující morální hodnoty a tradice;
 kde se děti vzdělávají v co nejpříjemnější atmosféře a všichni účastníci i partneři vzdělávacího 

procesu jsou spokojeni a cítí se bezpečně;
 ve které žáci dostanou dobrý základ pro další vzdělávání a budou kvalitně připravováni na svůj 

budoucí život;
 zajímavá pro žáky i rodiče, s kvalitním školním vzdělávacím programem;
 kde pracuje kvalifikovaný a stabilní pedagogický sbor a jsou respektováni žáci i učitelé;
 ve které má každý právo i možnost vyjádřit svůj názor, zároveň však respektuje názory druhého. 

Můžeme školu navštívit?
Ano, 30. března v 17 hodin bude ve školní jídelně probíhat posezení s případnou prohlídkou školy 
a seznámení s koncepcí.

Letovská škola přivítá v září 
první děti, jídelna už vaří
Hlavním tématem loňského roku byla v Letech stavba nové 
základní školy v Karlštejnské ulici. Budova školy stojí na okraji 
obce hned vedle již fungující mateřské školy a 1. září přivítá 
první děti. Školní jídelna je v provozu již od ledna.

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
„Pokud se objeví děti se speciálními potře-
bami, jsme připraveni se jim plně věnovat. 
K dispozici bude školní poradenské praco-
viště s psychologem a speciálním pedago-
gem,“ říká ředitelka Romana Šindlářová. 
Co se týká jídelny, pokud má dítě stravo-
vací omezení, je možné se individuálně 
domluvit s vedoucí školní kuchyně.

CIZÍ JAZYK
Angličtina je od 1. ročníku.

DOPRAVA
V blízkosti školy jsou dvě autobusové 
zastávky, z nichž je to do pěti minut pěšky 
ke škole. K dispozici je parkoviště.

PROVOZNÍ DOBA
Výuka od 8.10. Podle zájmu bude otevřena 
i ranní družina od 6.30, odpolední družina 
pak bude fungovat do 17.30.

ŠKOLNÉ
Školné se neplatí, druhy a ceny kroužků 
jsou v jednání.

PROHLÍDKY A ZÁPIS
•  Zápis do 1. ročníku bude 20. 4., 

přijímání žáků do ostatních ročníků 
27. 4. Absolutní přednost mají děti 
z Letů, ostatní zájemci budou přijati 
v případě volné kapacity, což se letos 
může stát.

Základní škola Lety

Karlštejnská 571, 252 29 Lety
 604 723 713
 romana.sindlarova@zslety.cz

www.skolalety.cz

ZÁKLADNÍ 1–5 STÁTNÍ Kam s ním aneb Vybíráme školy a školky LETY

www.idobnet.cz
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V Řevnicích funguje už 16 let. Každý den sem zavítá rodilý mluvčí, aby s dětmi strávil dopoledne 
a přirozeně je tak učil angličtině. Ona přirozenost se prostřednictvím metody Montessori prolíná 

do všech činností. „Děti dostávají širokou paletu inspirativních činností, které rozvíjí jejich znalosti, 
sebedůvěru, zdravé sebevědomí a učí je být milým a slušným člověkem. Cílem je přirozený, bez-
problémový přestup z MŠ do ZŠ s ohledem na všechny možné aspekty,“ vysvětluje ředitelka školy 
Dagmar Benková. Bambinárium je výjimečné také tím, že klade velký důraz na zdravé stravování.

Součástí školného jsou kromě klasického předškolního vzdělávání a výuky angličtiny také 
měsíční pracovní sešity, zmiňovaný lesní program a výlety za kulturou podle abecedy. Dále pra-
videlné měsíční akce, jako například divadelní představení konané ve školce a zábavná odpoled-
ne. Další kroužky a kurzy pro děti se mohou připlatit. 

 Škola ve spolupráci s odborníky zajišťuje pravidelnou logopedickou depistáž, kontrolu zraku 
a prevenci zubního kazu. Organizuje zábavná odpoledne, workshopy, setkání zaměřená na roční 
tradice, kam zve rodiče i další rodinné příslušníky dětí. Proslulé jsou už tradiční akce, jako je 
Velikonoční soutěž o nejlepší velikonoční dobrotu, Jarní módní přehlídka, Den matek, Vánoční 
dekorace nebo besídka, Podzimní dýňové tvoření, keramická dílnička pro rodiče nebo Letní 
pasování předškoláků.

 Budoucím školákům pomáhají v přípravě měsíční pracovní sešity s úkoly zaměřené na verbál-
ní, logickomatematickou, prostorovou, tělesněpohybovou, hudební, intrapersonální a interper-
sonální inteligenci. Sešit obsahuje i měsíční hodnocení dětí, které rodiče dostávají domů. Tato 
pravidelná vazba umožňuje včas zaznamenat případné pokroky nebo nedostatky a ihned je řešit.

 Tým Bambinária se po celou dobu existence školky snaží zdokonalovat tím, že naslouchá po-
třebám a požadavkům rodičů i dětí. „Za těch šestnáct let jsme zjistili, že jde především o to, aby 
se dětem věnovaly empatické ,bytosti‘, které je milují stejně jako svoji práci. Říkám jim ,srdcařky‘. 
U nás je najdete,“ s úsměvem uzavírá Dagmar Benková.

Česko-anglická školka 
s empatickými bytostmi
Mateřská škola Bambinárium rozvíjí dovednosti dětí 
alternativní metodou Marie Montessori. Je dvojjazyčná, 
dopolednímu programu vládne angličtina. Prožitkové výuce 
pomáhá lesní program s výlety za kulturou.

SOUKROMÁ

Návštěva Wax Muzea na Karlštejně – výlet podle 
abecedy – písmeno W.

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ
Jedna třída do 3 let, druhá 4–6 let. 
V každé třídě jsou tři pedagogové.

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Ano, školka přijímá.

VÝUKA JAZYKŮ
Angličtina denně během dopoledne.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Zájmové kroužky a kurzy, které je možné  
si připlatit. Dále zdravotní prohlídky, 
zábavná odpoledne, workshopy, tematická 
setkání atd.

DOPRAVA
Velmi snadný příjezd autem, školka se 
nachází u hlavní silnice vedle řevnického 
hasičského sboru. Z vlakového nádraží 
pěšky asi 10 minut, z centra podobně.

PROVOZNÍ DOBA
7.00–17.30

ŠKOLNÉ
4 000–6 000 Kč/měsíc  
podle četnosti docházky

PROHLÍDKY A ZÁPIS
•  Den otevřených dveří kdykoliv 

na žádost rodičů. Oficiální zápis 
v průběhu května, jinak kdykoliv 
během roku. Informaci o volných 
místech získáte na telefonním čísle 
775 665 090.

Mateřská škola 
Bambinárium Řevnice

Československé armády 139 
252 30 Řevnice

 602 115 192, 775 665 090 
 dhrabova@volny.cz 
 msbambirevnice@volny.cz

revnice.bambinarium.eu/cz/

ŘEVNICE
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Vznikla před 13 lety v Řevnicích v komunitní skupině, která měla touhu podílet se na růs-
tu a výchově dětí. Je jednou z prvních školek v České republice tohoto typu. V průbě-

hu letité praxe si potvrdila, že děti se nejvíce učí nápodobou. Proto jsou nosnou kostrou 
poznávání tradiční svátky roku a s nimi spojené slavnosti. „V čase školky děti s průvodci 
tvoří, zpívají a říkají říkanky, které se vážou k danému období. To poté vyvrcholí některou 
ze slavností, na kterých je zapojení rodičů více než vítané. Neméně důležité je také předávat 
dětem povědomí o péči o místo, na kterém si společně hrajeme. Proto dvakrát ročně pořádá-
me společné brigády, nebo se například tatínci spolu s průvodci smluví na dělání dřeva. Děti 
vidí, že i rodičům záleží na jejich školce, a přirozeně se pak sami zapojují,“ popisuje průvod-
kyně dětí Michaela Formanová.

Mezi průvodci se snaží zachovat polaritu žena–muž. „Mužský vzor nám přijde ve výchově dů-
ležitou a ve školství často chybějící inspirací. Z tohoto důvodu nás ani tolik neoslovuje samotné 
pedagogické vzdělání jako jedinečný talent, se kterým každý průvodce přichází a který díky své 
autentičnosti může předávat dále dětem. Máme mezi sebou umělce, herce, hudebníky, zahrad-
níky, ale také například automechanika,“ vyjmenovává Gabriela Doubek další z důvodů, který 
inspiruje děti i rodiče.

Školka je postavená na principech zdravých vztahů k sobě i okolí. Průvodci dětem předávají po-
vědomí o přírodě, ve které se nachází. Děti sice tráví čas v zázemí (v týpí, jurtě, na terase k marin-
gotce), ale výraznou část dne jsou v blízkých lesích nebo u řeky. Ti větší poznávají zajímavá místa 
spojená při putování krajinou. Aktivity jsou přizpůsobeny ročním obdobím a také svátkům v roce.

Na školku před devíti lety navázala škola se stejnými principy. Je pro děti především prvního 
stupně, které jsou v domácím vzdělávání. „Vedle základního trivia, kde pracujeme s Hejného 
metodou či s pohybovou metodou Isadory Duncan, používáme kritické myšlení a hodnotové 
vzdělávání Cyril Mooney, která pomáhá vytvářet zdravé vztahy dětí k sobě samým, mezi sebou, 
učí je spolupracovat, rozhodovat a být zodpovědný, znát své hodnoty i talenty a zapojovat se tak 
do dění ve společnosti,“ doplňuje Gabriela Doubek. 

Škola s umělci, hudebníky 
a nebem nad hlavou
Lesní školka a škola ZeMě už samotným názvem napovídá, 
že se děti učí nejen souladu s přírodou a se vztahy kolem 
sebe, ale že v samotné přírodě tráví spoustu času. V trávě, 
u řeky, v blízkých lesích.

SOUKROMÁ

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ
Věkově smíšené skupinky po 16 dětech 
vždy vedené dvěma průvodci.

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Ano. Záleží na stavu dítěte a jeho schop-
nosti samostatného fungování a začlenění 
se do kolektivu. V případě větší náročnosti 
doporučujeme osobního asistenta.

VÝUKA JAZYKŮ
ZŠ: Angličtina s rodilým mluvčím.
MŠ: Formou her je jeden den v týdnu 
angličtina.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Slavnosti inspirované svátky roku: např. 
masopust, vynášení Morany, otvírání 
studánek, stavění, májky, letní a zimní slu-
novrat. Dvakrát ročně se pořádají brigády.

DOPRAVA
V Řevnicích pod lesem, kousek od Lesního 
divadla. Asi 15 minut pěšky od vlakového 
nádraží. Dá se dojet i vozem.

PROVOZNÍ DOBA
MŠ: 8.30–16.00
ZŠ: od 8.30 družina, 9.00–15.15 výuka, 
do 16.00 družina

ŠKOLNÉ
Školné podle počtu přihlášených dnů, 
například v roce 2021/2022 za tři dny  
6 850 Kč/měsíc. Více na webu.

PROHLÍDKY A ZÁPIS
•  MŠ: Zápisy od března do konce května. 

Místo dne otevřených dveří jsou rodiče 
zváni na slavnosti nebo individuálně.

•  ZŠ: Prohlídky školy jsou individuální 
podle zájmu rodičů a jejich dětí. 
Zápis probíhá stejnou formou  
od dubna do konce května.

•  MŠ + ZŠ: Vstupní dotazník najdete 
na našem webu.

Lesní škola
a školka ZeMě

Sportovní 3552
252 30 Řevnice
Kontakty naleznete na

www.zemezeme.cz

ZÁKLADNÍ 1–5 Kam s ním aneb Vybíráme školy a školky 

DEJTE DĚTI DO ZEMĚ, DOBŘE VÁM POROSTOU!

Od 1. 3. 2022 přijímáme děti  
do lesní školky ZeMě v Řevnicích
Již dvanáctým rokem nabízíme práci s dětmi v zázemí jurty 
a týpí, při společném putování po zajímavých místech Brd 
ve vyvážených skupinkách vždy s průvodci, mužem a ženou, 
či vzájemné setkávání se spolu s rodinami během slavností 
koloběhu roku. Přihlášky na www.zemezeme.cz

www.idobnet.cz
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Individuální přístup a rodinné prostředí jsou základem dětské skupiny sídlící v Řevnicích. 
Chlapci a děvčata tráví čas buď uvnitř vily, kde se spolu s kamarády cítí jako doma, nebo si 

hrají na rozlehlé zahradě okolo budovy se zelení, klouzačkami, pískovištěm a dalšími dětskými 
radostmi.

Právě celoroční kontakt s přírodou si děti v Sokolíku užijí plnými doušky. „V naší školce vy-
tváříme dětem bezpečný prostor. Učí se navazovat zdravé vztahy se svými vrstevníky. Seznamu-
jeme je s okolním světem na pravidelných procházkách do přírody, ale i na naší krásné zahradě,“ 
vyzdvihl Pavel Schier.

V Sokolíku mají dvě malé skupiny dětí, a tak se svým svěřencům věnují individuálně. Dohro-
mady sem chodí 20 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. O každou třídu se starají dvě pečující 
osoby. Předškoláci se na svůj velký krok připravují na pravidelných hodinách vedených vysoko-
školským pedagogem.

Své dovednosti děti rozvíjejí při řadě kreativních nebo sportovních činností, jež jsou součástí 
každého dne. Dvakrát týdně Sokolík pořádá vlastní divadelní představení, do kterého se děti 
aktivně zapojují. Moc je to baví. Navíc se speciálně těší na začátek každého týdne, kdy začíná 
nové téma. „Například od 14. do 18. února jsme měli Masopustní pohádkový týden a konkrétně 
ve středu byl Superhrdinský den, kdy děti přišly v kostýmu svého oblíbeného superhrdiny. Ne-
chyběly soutěže, tanec a veselá zábava,“ popsala Alice Schierová.

Děti jsou vedeny ke spolupráci a kamarádství. Namísto soupeření a soutěží se v rámci několi-
ka programů učí vzájemně vycházet a spolupracovat. Také si nenásilně plánují den. Právě školka 
je podle provozovatelů ideální místo, kde děti formou hry a zábavy získávají dovednosti a návyky, 
které je připraví na život. Důraz kladou také na pravidelné a společné stolování a odpočinek, 
další nezbytnou činnost v budoucím životě. A v rámci zdravotní terapie nyní všichni chodí jednou 
týdně do solné jeskyně v Hlásné Třebani. „Děti sem jezdí vlakem, což je pro ně další zážitek, 
a tak se nám ani často nechce domů,“ s úsměvem uzavírá Alice Schierová.

Možná si Sokolík pamatujete z doby, kdy sídlil v řevnické sokolovně. Kvůli velkému zá-
jmu se přestěhoval do zmiňované vily. Jeho denní provoz můžete poznat v rámci zápisu mezi 
19. a 22. dubnem. Přihlášky se přijímají i během roku.

V rodinném prostředí  
od dvou let až do školy
Dětská skupina Sokolík sídlí v prvorepublikové vile s velikou 
zahradou patřící Církvi československé husitské. Přijímá 
už dvouleté děti. A když přijde čas na předškolní přípravu, 
věnuje se jim vysokoškolský pedagog.

SOUKROMÁ

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ
Dvě třídy s celkovou kapacitou 20 dětí 
od dvou let do předškolního věku.  
V každé třídě jsou dvě pečující osoby.

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Ano, záleží na konkrétním posouzení 
jednotlivce.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Tematické akce, kterých se účastní i rodi-
če. Vlastní divadelní představení.
Děti zapojujeme do vlastních divadelních 
představení, která se hrají dvakrát týdně. 
Každodenním programem je výtvarná i jiná 
kreativní činnost.

DOPRAVA
Sokolík Řevnice sídlí v Nerudově ulici 418, 
710 m od náměstí. Parkování a příjezd jsou 
bezproblémové.

PROVOZNÍ DOBA
7.15–17.00 

ŠKOLNÉ
5 900 Kč/měsíc
65 Kč/den – oběd a dvě svačiny

PROHLÍDKY A ZÁPIS
•  Od 19. 4. do 22. 4. 2022. 

Termín s prohlídkou je nutné si 
domluvit telefonicky předem.

•  Zájemce se seznámí s prostory školky 
a zahrady, ale také s denním provozem 
i aktivitami.

Dětská skupina Sokolík

Nerudova 418, 252 30 Řevnice 
 774 418 185 
 sokolikds@seznam.cz 

www.sokolikrevnice.cz

ŘEVNICE

Máte v rodině, nebo v okolí někoho nevidomého, nebo těžce 
zrakově postiženého, který rád čte a používá braillovo písmo?
NABÍZÍME
• krásnou literaturu • literaturu pro děti • literaturu pro mládež • přepis jednotlivých textů
• zhotovujeme individuální přepisy knih • individuální přepisy učebnic pro integrované žáky
• v omezeném množství nabízíme přepis not nejen pro nástroje, ale i pro zpěváky

Kontakt:
e-mail: majit@seznam.cz

tel. 775 362 648
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Budovu tvoří dvě části. Stará část školy byla poprvé pro žáky otevřena 1. září 1971. Zkolaudo-
váním nové budovy v září 2018 získala škola novou, moderně vybavenou kuchyni, prostor-

nou multifunkční jídelnu, tři školní třídy, tři třídy školní družiny a dvě třídy mateřské školy.

Základní škola
Škola již třetím rokem používá moderní online informační systém pro školy Edupage. „Zahrnuje 
elektronickou třídní knihu, školní matriku, docházku žáků, zadávání domácích úkolů pro žáky, 
suplování, tvorbu rozvrhu a další. Rodiče tak mají nepřetržitý přístup k údajům o docházce, 
ke známkám, k domácím úkolům nebo učivu,“ říká ředitelka školy Mgr. Jana Hančová.

Během loňských prázdnin se ve škole podařilo vybudovat moderní počítačovou učebnu s no-
vými elektrorozvody, záložním zdrojem, servery a 27 samostatnými žákovskými jednotkami.

Ve škole se učí matematika podle prof. Hejného a informatika zábavným, moderním způsobem, 
který rozvíjí u žáků informatické, logické i matematické myšlení – od 3. ročníku je to „informatika 
s Emilem“. Kromě toho se učitelé snaží, aby děti milovaly přírodu. „Učíme žáky milovat přírodu 
a myslet globálně. Už podruhé jsme získali titul Ekoškola a jsme školou udržitelného rozvoje 
I. stupně,“ uvádí Jana Hančová. Navíc od roku 2002 působí ve škole dětský divadelní soubor Tři 
boty, který sklízí úspěchy nejenom na domácí, ale i mezinárodní scéně. 

„Sportujeme, zpíváme, čteme, malujeme, tvoříme a občas i zlobíme. Chceme, aby naše škola 
byla pro všechny místem, kde se cítí dobře,“ dodává Jana Hančová.

Škola se snaží ctít tyto atributy:
 otevřenost k názorům, k poznání, k sobě   respekt k sobě, k druhým
 aktivní přístup k chybě, k učení, k bádání   udržitelnost vztahů k lidem, k přírodě, k tradicím

Mateřská škola
Mateřská škola se právem může chlubit svým prostranným, vkusným a hravým interiérem. 
Děti jsou rozdělené do tří tříd, každá má dvě učitelky a jednu asistentku, denní program začíná 
ve společné herně a v 7.30 se děti rozcházejí do svých tříd. Všichni z mateřské školy chodí pravi-
delně do tělocvičny, jezdí do solné jeskyně, na plavání, na školy v přírodě a každý rok absolvují 
několik celodenních výletů. Učitelky vedou s rodiči podrobné individuální pohovory. S předško-
láky probíhá důkladná a pravidelná příprava na vstup do první třídy. V třebotovské školce je 
o děti prostě dobře postaráno.

Rodinná škola se školkou 
na jednom místě
Základní škola a Mateřská škola Třebotov sídlí ve dvou vzájemně 
propojených budovách. Devítiletou základní školu navštěvují 
převážně děti z Třebotova a okolních vesnic: Kosoře, Chotče, 
Kuchaříka, Roblína, Trněného Újezdu a Kuchaře. Škola je vesnická, 
rodinná, útulná a veselá s příjemnou atmosférou.

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ
Nyní 243 žáků, kapacita školy 280 žáků 
v ZŠ, 75 žáků ve školní družině a 75 dětí 
v MŠ. Celkem 11 tříd ZŠ, 3 oddělení školní 
družiny a 3 třídy MŠ. 20 pedagogů, 8 asis-
tentů pedagoga, 3 vychovatelky, 6 učitelek 
MŠ a 13 správních zaměstnanců. 

CIZÍ JAZYK
Anglický jazyk od 1. ročníku, dále německý 
a francouzský jazyk.

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Ve škole působí speciální pedagog, který 
se individuálně věnuje dětem s poruchami 
učení na základě doporučení z PPP, dále 
zde působí sdílený školní psycholog, který 
pracuje jak s kolektivem třídy, tak s jedinci, 
kteří potřebují jeho pomoc.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Kroužky zdarma (zpívání, šachy, mažoret-
ky, kroužek s environmentálním zaměře-
ním, kroužek ručních prací pod vedením 
italských řádových sester) a mnoho dalších 
zpoplatněných kroužků (keramika, florbal, 
gymnastika pro nejmenší, sportovní hry, 
lego robotika, věda hrou, hra na klavír).

DOPRAVA
Pohodlně autem, pod školou se dá zapar-
kovat. 

OTEVÍRACÍ DOBA
6.30–17.00 (ranní a odpolední družina 
a mateřská škola)

ŠKOLNÉ
1 000 Kč/pololetí (poplatek za družinu)
500 Kč/měsíc (za mateřskou školu)

PROHLÍDKY A ZÁPIS
•  Zápis 12., 13. a 14. dubna v nové 

budově ZŠ.

ZŠ a MŠ Třebotov
Hlavní 190,
252 26 Třebotov

 777 137 620
 info@zstrebotov.cz

www.zstrebotov.cz

TŘEBOTOV MATEŘSKÁ

Nová budova školy

www.idobnet.cz



ČERNOLICE

Happy Puppy   česko-anglická
Hlavní 64
easyspeak.cz

ČERNOŠICE

Anglická školka Kryštof    
Sadová 61 
klckrystof.cz
Baby Club OTTOMÁNEK    
Školní 383 
ottomanek.cz
Mateřská škola Husova    
Husova 2336 
mshusova-cernosice.cz
 Mateřská škola – Karlická    
Karlická 1170 
mskarlicka.cz
KinderGarten Černošice     
Jiráskova 825 
kindergarten.cz
Škola Lví srdce  
Pod Krásnou strání
skolalvisrdce.wixsite.com/lvisrdce
Základní škola Dobřichovice  
5. května 40
zsdobrichovice.cz
ZŠ Kairos  
Lomená 158
skolakairos.cz
Základní škola Černošice  
Pod Školou 447
zscernosice.cz
Základní škola a lesní mateřská 
škola Na dvorečku   
Karlštejnská 253
jedenstrom.cz
Základní umělecká škola  
Černošice 
Střední ulice 403, Černošice
Pracoviště Všenory: Karla Majera 371
Pracoviště Rudná: Spolkový dům, 
Školská 591
Taneční obor: Městský kulturní 
sál Na Vráži, Mokropeská 2027/1, 
Černošice
zuscernosice.cz

ČERNOŠICE-MOKROPSY

Mateřská škola Barevný ostrov    
Pod Ptáčnicí 2158  
skolkabarevnyostrov.cz
Mateřská škola Topolská   
Topolská 518 
mokropeskaskolka.cz

DOBŘICHOVICE

Dětský lesní klub Bukovka   
Dobřichovice – ranní sraz. Týpí v lese.

 Dětský lesní klub Bukovka, 777 219 337

Přehled mateřských, základních a dalších škol v regionu Dolní Berounky 

MŠ Dobřichovice  
Březová 680
msdobrichovice.cz
Dětská skupina Beránek  
v zahradě  
Randova 451
orangery.cz
Základní umělecká škola 
Dobřichovice 
Lomená 159
zusdobrichovice.com

DOLNÍ ČERNOŠICE

Školka Jednoho Stromu    
Na bluku 426 
jedenstrom.cz
Školička Rarášci    
Na bluku 426 
jedenstrom.cz

HLÁSNÁ TŘEBAŇ

Školy Hlásek    
Rovinská 96, U Kapličky 58 
skolyhlasek.cz
Mateřská škola Hlásná Třebaň   
Luční 412 
mshlasnatreban.cz

JÍLOVIŠTĚ

MŠ Jíloviště    
skolkajiloviste.cz 
U Hřiště 281

KARLÍK

Montessori školka Zvoneček   
K Třešňovce 64 
montessoriskolka.cz

KARLŠTEJN

Dvůr Sofie     
Karlštejn 240 
dvursofie.cz
Základní a Mateřská škola  
Karlštejn     
Karlštejn 218 
skolakarlstejn.cz

LETY

Lesní mateřská škola  
Na dvorečku   
Karlštejnská 253, Černošice (sídlo) 
Lety pod lesem 1885, Lety (provozovna) 
jedenstrom.cz
MŠ Lety   
K Mateřské škole 507 (Nad řekou) 
Karlštejnská 570 (Slunečná louka) 
mslety.cz
ZŠ Lety   
Karlštejnská 570, skolalety.cz

Školinka NONA     
Na Návsi 21 
skolinkanona.cz

LITEŇ

MŠ Liteň    
V Zámeckém parku 178 
ms-liten.cz
Naše základní škola  
Pode Zděmi 402
naseskola.eu
Základní škola Františka Josefa 
Řezáče Liteň  
Sady Svatopluka Čecha 44
zsliten.cz

MOŘINA

Základní a mateřská škola  
Mořina    
Mořina 57
zsmorina.cz

OSOV

Základní škola a Mateřská škola 
Osov    
Osov 93
zsosov.cz

ŘEVNICE

MŠ Bambinárium   
Čs. armády 139
bambinarium.cz
MŠ Řevnice  
Mníšecká 676
msrevnice.cz
Sokolík Řevnice –  
dětská skupina  
Nerudova 418
sokolikrevnice.cz
Lesní škola a školka  
ZeMě    
Sportovní 3552
zemezeme.cz
Základní škola Řevnice  
Školní 600
zsrevnice.cz
Základní umělecká škola Řevnice  
Řevnice, Mníšecká 2
Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64
Řevnice, Školní 600 
Mníšek pod Brdy, Nová 499
Mníšek pod Brdy, Malé náměstí 415
Mníšek pod Brdy, Komenského 420  
zus-revnice.cz

ŘITKA

Happy Puppy    
anglicko-francouzská
Pražská 405
easyspeak.cz

SRBSKO

Základní škola a mateřská škola 
Srbsko   
Srbsko 33
srbsko.cz

SVINAŘE

Domácí škola Bílý Kámen   
Lipová 1, Svinaře-Lhotka
staj-bily-kamen0.webnode.cz

TETÍN

Základní škola a mateřská škola 
Tetín   
Hradní 66
zakladni-skola-tetin.cz

TŘEBOTOV

Základní škola a Mateřská škola 
Třebotov   
Hlavní 190
zstrebotov.cz

VŠENORY

Lesní klub Na stráni     
Na Návsi 57
lknastrani.cz
Základní škola a mateřská škola 
Josefa Kubálka Všenory   
Karla Majera 370
skolavsenory.cz

VŠERADICE

Mateřská škola Všeradice  
Všeradice 147
ms-vseradice.webnode.cz

ZADNÍ TŘEBAŇ

Základní škola a Mateřská škola 
Zadní Třebaň   
Školní 219
skola-zadnitreban.cz

ZDICE

ZŠ Radostná  
Komenského 72
zsradostna.cz

 Mateřská škola    Základní škola 1–3    Základní škola 1–5    Základní škola 1–9    Základní umělecká škola
 Státní    Soukromá
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• ELEKTROKOLA
• KOLA
 horská
 trekingová
	 silniční
	 dětská
• KOLOBĚŽKY
• KVALITNÍ   

SERVIS
	 perfektní	
předprodejní

	 příprava	kol

LETNÍ  OTEVÍRACÍ  DOBA

po-pá 8-18 | čt 8-20 | so 8-12
 info@kola-sport.cz      257 721 313

 Komenského 92, Řevnice
www.kola-sport.cz

NECHCETE SENECHCETE SE
DŘÍT DO KOPCE?DŘÍT DO KOPCE?

PŘIJĎTE SI K NÁM!

EL
E K

T R O K O L A

S K L A D E M
NOVÁ

MĚSTO DOBŘICHOVICE

vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE / 
ŘEDITELKY
Základní školy Dobřichovice.

Předpokládaný nástup na pracovní místo
ředitele / ředitelky: 1. ledna 2023.
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte buď datovou 
schránkou v9ubetv nebo doporučeně do 20. 4. 2022 
do 18:00 na adresu: Městský úřad Dobřichovice,  
Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, na obálku napište 
„Konkurs ZŠ Dobřichovice – NEOTVÍRAT“.  
Datem doručení se rozumí datum přijetí žádosti  
podatelnou Městského úřadu Dobřichovice.

Plné znění vyhlášení konkursního řízení  
včetně požadavků na uchazeče a kvalifikačních 
předpokladů jsou k dispozici na úřední desce města  
(na www.dobrichovice.cz).

Případné dotazy směřujte na starostu města
Ing. Petra Hampla, e-mail: starosta@dobrichovice.cz.
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Zabýváme  
se zakázkovou  
výrobou nábytku  
a zařízení interiérů.

Zajišťujeme  
kompletní výrobu  
a dodávky nábytku, 
schodů a interiérových  
dveří včetně montáže.

Konzultace, zaměření  
a 3D vizualizace  
k cenové nabídce 
zdarma.

Příjem zakázek

605 074 411
Výroba a montáže

725 718 879

www.drevo-dilna.cz

info@drevo-dilna.cz

in
zerce

 775 969 813
www.optikadobrichovice.cz

zdravotnické zařízení – diagnostika

nejmodernější přístrojové vybavení

velký výběr brýlových obrouček

kvalitní brýlová skla Rodenstock

aplikace a prodej kontaktních čoček

specializace na multifokální korekci

bezplatný servis a péče o vaše brýle

Hýčkejte své oči, 
provázejí vás životem

Anežky České 1125
Dobřichovice

areál Panská Zahrada

Provozní doba
Út – Pá 10.00 – 18.00

So 10.00 – 13.00

P



Naskočte si, připojíme i vás.
www.dobnet.cz

U kabelových tarifů nově symetrická rychlost pro stahování i odesílání.

Tarif  
Želva Zajíc Puma Sokol

Wifi Mbps
 4/1

 10/2
 20/5 

 50/10
 50/10 

 80/15

Kabel Mbps
 20/5 

 20/20
 50/10 

 80/80
 80/15

 100/100
 100/20

 150/150

290 Kč* 390 Kč* 490 Kč* 590 Kč*

* Nezměněné měsíční poplatky za připojení včetně DPH bez volitelných nadstandardních služeb a zřizovacích poplatků.

Rychlost roste, ceny ne

Internet frčí až 150 Mbps
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KULTURA — 11

Slavnosti začnout již krátce po poledni, 
kdy budou do  soutěže přijímány done-
sené figury. Kulturní program na pódiu 
vypukne ve  13 hodin a  během odpole-
dne se vystřídá mnoho účinkujících. 
Vystoupí třeba děti z dobřichovické ma-
teřské školy, členové spolku Země Země 
nebo skvělé kapely Jiří Stivín Quartet 
a  Tango Jazz Band. Zazpívá také Petr 
Bende, jehož doprovodí dětská lidová 
muzika Notičky z Řevnic. Děti se mohou 
těšit na hudební představení s pohybem 
v podání skupiny Hejblíkovic.

Odpolednem provede moderátor 
a místní občan Petr Král. Vpodvečer se 
Morany tradičně zapálí a  hodí do  řeky 
jako symbol odcházející zimy a  přícho-
du jara. A pokud bude hezky, k obloze se 
vznesou horkovzdušné balony.

Zábava se odehraje také mimo pódi-
um. Na místě budou k dispozici dílničky 
(například spolku Země Země s výrobou 
líta nebo navlékání korálků), dětský 
dřevěný kolotoč i jízdy na koních, ukáz-
ky své práce předvedou dobřichovičtí 
hasiči, Městská policie Řevnice a  řev-

nická záchranka Trans Hospital. Stánky 
nabídnou nejrůznější dobroty pro děti 
i dospělé.

Během pozdního odpoledne dojde 
ke  zvolení té nejkrásnější ze všech při-
nesených Moran. O  vítězství rozhodne 
porota, jíž tradičně předsedá dramatik 
a  režisér David Drábek z  Dobřichovic. 
Dalšími členy poroty budou například 
místní malíř a grafik Tomáš Bím a také 
místní obyvatelka a  herečka Renata 
Rychlá.

Autoři tří nejpovedenějších Moran zís-
kají originální sošky z  dílny keramičky 
Radoslavy Vrabcové a  věcné ceny. Svou 
nejhezčí Moranu si zvolí také příchozí ná-
vštěvníci. Na  jednoho dospělého a  jedno 
dítě z řad hlasujících diváků, kteří budou 
vylosováni, rovněž čekají věcné ceny.

Přihlášky do soutěže o nejlepší Mora-
nu stále běží. Pokud jste z  regionu Dol-
ní Berounka či blízkého okolí a  máte 
chuť se zapojit, přihlaste se! Šanci máte 
do 15. března. Stačí napsat na e-mail pe-
tra.stehlikova@dobnet.cz nebo se ozvat 
na  telefonní číslo 605 205 755. A pokud 
nechcete soutěžit, nevadí, přijďte se po-
bavit a podpořit Morany ze svých obcí! 
Už teď je přihlášeno mnoho figurín, ur-
čitě se mezi nimi najde ta „vaše“.

Za  pořadatele se na  vás těší DOBNET, 
Balonklub Karlštejn a  město Dobřicho-
vice. Více informací můžete sledovat 
na webu slavnostimorany.cz.

Program najdete na zadní straně obálky

Přijďte s námi přivítat jaro 
na Slavnosti Morany!
Sedmý ročník Slavností Morany je za dveřmi. Svátek 
konce zimy se letos koná na louce u lávky profesora 
Karla Lewita v Dobřichovicích, a to v sobotu 26. března 
od 13 hodin. Návštěvníky čeká bohatý program, jehož 
součástí je samozřejmě soutěž o nejkrásnější Moranu. 
Už teď je jasné, že bude soutěžit nejméně 19 Moran, tak 
neváhejte a přijďte podpořit Moranu ze své obce.
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12 — ROZHOVOR

Petr Král: Jsem hrdý  
na to, že jsem zdejší
Oblíbeného moderátora Petra Krále poslouchá 
veřejnost již několik let na Radiožurnálu, naživo 
se s ním může setkat na mnoha akcích kolem 
Berounky. Tam je totiž doma a ujímá se slova  
při oslavách i jiné zábavě. 

Jak jste se dostal k moderování 
pořadů v rádiu a společenských akcí? 
Co bylo dřív? 
Náznak moderování jsem si odbyl 
na základní škole, kdy jsme se spolu-
žáky připravili něco jako diskotéku, 
což tenkrát nebylo jen o hraní 
písniček, ale i o nějakém slově mezi 
nimi. Diskotéky ve velkém jsem 
pak začal dělat na začátku deva-
desátých let s legendárním Oldou 
Burdou z Letů, který hraje dodnes. 
A právě on mne vytáhl někdy v létě 
roku 1991 na konkurz do tehdy 
vznikajícího Rádia Bonton, kam 
mě vzali.

Vzpomenete si na svoje první 
moderování nebo na takové, 
které vám zůstalo v paměti?
V době mých moderátorských 
začátků v devadesátkách jsem měl 
zážitek, na který opravdu nezapo-
menu. Jako mladý DJ jsem tehdy 
vzal moderování festivalu heligon-
kářů v Hořovicích. Večer odehra-
jete diskotéku a ráno nastoupíte 
na uvádění přehlídky těch nejlep-
ších mistrů akordeonů a heligonek. 
Tedy v několika hodinách střet na-
prosto odlišných hudebních světů. 
Moc mě to bavilo.

Míváte ještě dnes někdy 
trému nebo alespoň „šimrání 
v žaludku“? V jakých situacích?
Tréma je zdravá, nesmí vás ale úplně 
paralyzovat. Snažím se ji eliminovat 
tím, že ke každé akci přistupuji s úctou, 
respektem, a hlavně s přípravou. Akce 

moderuji spíše výjimečně, obvykle to 
je pro okruh známých či přátel, kteří 
potřebují něco propojit slovem. Mám 
dost práce v rádiu a velkou rodinu, 
takže se snažím o víkendech a večerech 
být doma.

Může vás po letech sbírání zkušeností 
něco překvapit? 
Vždycky vás něco může vyvést z míry, 
ideální je nedat nic najevo, nepanikařit 
a nějak se z toho „vykecat“. 

Dají se zkušenosti z rádia, kde 
nevidíte posluchače, využít při 
moderování „venku“ s publikem 
na dosah?
Jsou to úplně odlišné světy. Při práci 
v rádiu je vždy dobré si představit, že 

hovoříte ke konkrétním lidem, 
které znáte. To vás pak naučí i bez 
publika mluvit přirozeně a nepou-
žívat výrazy a obraty, které člověk 
v běžné komunikaci neřekne. Ov-
šem i tak musíte respektovat zása-
dy hovorové spisovné mateřštiny. 
Je dobré si před „živé“ lidi s mi-
krofonem čas od času stoupnout  
a mluvit k nim. V létě jsme dělali 
rozhovory na olympijském festi-
valu v Praze ve Stromovce. Živě 
jsme zpovídali sportovce na pódiu, 
do toho předávali slovo kolegům 
v Tokiu, navíc jsem dostal parťáka 
z Radiožurnálu Sport, s nímž jsme 
se takto potkali úplně poprvé. 
A bonus na závěr: bylo to nejen pro 
lidi v olympijském parku, ale i živě 
ve vysílání Radiožurnálu.  

Jaké akce jste moderoval 
v našem regionu? A pozvete nás 
na nějakou? 
Naprosto úžasné byly oslavy stého 
výročí vzniku Československa 
v dobřichovickém parku, perfektní 
akce! Skvělá byla i rekonstrukce 
událostí 17. listopadu, kdy jsem 

se zhostil role rozhlasového reportéra 
a za pochodu jsem vše spojoval jakýmsi 
popisem, co se kde děje. A mou zatím 
poslední moderátorskou a rozhlaso-
věreportérskou událostí byl ples pro 

Foto Jiří Šeda
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dobřichovické očkovací centrum. Další 
vydařená akce. Bylo vidět, že ji dělají 
lidé, které to prostě baví. Baví to pak 
i mě a honorář je v takovém případě 
naprosto nedůležitý.

Nedávno mne oslovil Radek Havlíček 
ze společnosti DOBNET, který spolu 
s dalšími nadšenci pořádá Slavnosti 
Morany. Ty sedmé se konají 26. března 
u dobřichovické lávky. Morany dodají 
děti zdejší i přespolní, spolu s lidmi vy-
bereme nejkrásnější z nich. Všechny pak 
pod dohledem dobřichovických hasičů 
zapálíme a pošleme po vodě. Pobaví 
a občerství se malí i velcí, zahrají nejen 
místní kapely, ale také mistr Jiří Stivín 
se svým quartetem, Petr Bende s kape-
lou a věhlasný soubor Notičky. Dopřeje-
-li počasí, vzlétnou i balony z Karlštejna.  

Jaké je berounské publikum?
Vnímavé a rozhodně ne hloupé. Jsem 
tady už dvaadvacet let naplavenina. 

A jsem hrdý na to, že jsem zdejší, pro-
tože koncentrace kulturně založených, 
vnímavých, inspirativních a chytrých 
lidí je zde nadprůměrná. Což ale na mě 
zase klade určité nároky.

Dovedete odhadnout, čím byste 
dnes byl, kdyby tenkrát nevyšlo 
moderování? Nebo čím byste  
chtěl být?
Jako dítě jsem chtěl řídit náklaďák. 
A upřímně: občas se k tomu alespoň 
v hlavě vracím. Vím, je to řehole. Mám 
pár kamarádů kamioňáků. Jednomu 
jsem nedávno v Praze pomáhal vyklá-
dat náklad z návěsu, protože ho vzala 
záda a volal SOS. Ale někdy mám touhu 
být v kabině sám se sebou a dlouhé 
hodiny jet pořád dál. Nevím, možná by 
mě to zase tak dlouho nebavilo.

Jaká pro vás byla doba covidová 
v době přísných opatření?

Rozhlas najel do jakéhosi epidemicky 
opatrného režimu. Rozdělili jsme se 
na dva týmy, které se nesměly potkat. 
Rok a půl jsem se střídal s kolegou 
v ranních vysíláních. Znamenalo to bu-
dík na 3:30. Ale zvykl jsem si. S rodinou 
jsme se drželi převážně doma a bylo 
nám dobře. Zvládli jsme to.

Co rád děláte v soukromí?  
Lenošíte? Co vás dobíjí?
Lenoším rád, o tom žádná. Ale jelikož 
mám tři děti, ženu a dva kocoury, moc 
to nejde. Baterky rychle dobíjím v ruční 
myčce aut, ta mě prostě baví. Auta mám 
rád, tedy taková, která jsou ještě auty, 
nikoliv bezcharakterním souborem 
počítačů na kolech. A když se mi povede 
mít chvíli pro sebe, vezmu kajak a plá-
cám se k nelibosti všudypřítomných 
rybářů po Berounce. Mám rád cestu 
od řevnického jezu kolem Černé skály 
do Třebaně. Pavlína Nevrlá

Nejlepší…
… jídlo – burgery Tomáše Krpce 

z foodtrucku Dobrá naděje

… nápoj – hostomické pivo Fabián, 
portugalské víno Lagosta

… hudební skladba – Cat  
Stevens – Father and Son

… kniha – Perličky na dně

… rok ve vašem životě – 1991

… místo na zemi – kdekoliv,  
kde je moje rodina

… filmová postava – Sheldon Cooper

… vlastnost vaší  
povahy – ukecanost

… trapas – nemůžu, ještě není 
promlčený, mikrofony jsou  
prostě moc citlivé…

  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

Foto Khalil Baalbaki
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Vyrobíme schody, opěrnou 
stěnu i křeslo. Na beton

S  betonem pracujeme už přes 30 let. 
Jsme specialisté na  prefabrikáty, tedy 
betonové části, které odléváme u  nás 
a na místě je už jen montujeme. Výhodou 
je cena, odolnost a  přesnost. Například 
pokud stavíte kóji na dřevo či písek, stáj 
pro koně (i  ty pod kapotou), máme pro 
vás bloky pro nekonstrukční nebo lehké 
konstrukční využití. Jsou opatřené zám-
ky, do nichž zapadají další řady. Ukládají 
se samosvornými kleštěmi (provedeme 
nebo můžeme zapůjčit) pomocí hyd-
raulické ruky anebo jeřábu. Stačí nám 
nakreslit, jak si stavbu představujete, 
a my vše zařídíme. 

Stejným způsobem vznikají také růz-
né druhy schodů či balkonů. Vyrobíme 
je nejen přesně na  míru, ale také tak, 
aby se vám líbily. Vždy se radíme s ar-
chitekty a projektanty, jak zadanou věc 
udělat kvalitně a  esteticky. Hodit se 
vám mohou i panely pro zpevnění pod-
kladu dočasnou komunikací nebo zá-

kladová konstrukce pro stavební buň-
ku. Domluvíme se na rozměru – a jsou 
vaše.

Z  prefabrikovaných dílů do  nosnosti 
6 000 kg stavíme i celé budovy – obytné, 
administrativní, školy atd. Také zde se 
vyhnete betonáži a  složitému bednění. 
Pro stavby vyrobíme nosnou konstruk-
ci. Uspokojíme nejrůznější požadavky 
architektů. Umíme si poradit s  atypic-
kými dílci tak, abychom sladili estetiku, 
funkčnost a ekonomiku. Součástí dodáv-
ky je i výrobní dokumentace a doprava. 

Beton, na jaký si vzpomenete
Najdete u  nás betony všech vlastností 
a  do  jakéhokoliv prostředí podle nor-
my ČSN EN 206 (různé konstrukční, 
potěrové cementové malty, vodonepro-
pustné, mezerovité, směsi z  kameniva 
stmelené cementem, lehce zhutnitelné, 
s  krystalizační přísadou). Beton vyrá-
bíme v  různých barevných odstínech, 

včetně ocelových vláken a mikrovláken,  
s  následným strojním leštěním. Prodá-
váme také stavební chemii, materiály 
pro výrobu betonů a  malt a  stěrky pro 
opravu betonů a hydroizolací. 

Jsme rychlí. Máme hodinový výkon 
55 m³ čerstvého betonu. Zajišťuje ho za-
řízení značky Teka s  dvojitým virblem 
a plně automatizovaným provozem. Mí-
chací centrum je tak výkonnější a  spl-
ňuje přísné předpisy pro výrobu betonu 
v  EU, jak dokládají certifikáty vydané 
Státním technickým a  zkušebním ústa-
vem Praha, s. p., na našem webu osbet.cz.

A co třeba křeslo nebo anděla?
Odlijeme vaše představy do železobeto-
nu, pusťte se do toho s námi! Z betonu do-
kážeme vytvořit i zcela originální kous-
ky, jako třeba nejrůznější sochy lidí, 
zvířat, nadpozemských bytostí a  dal-
ších. Nebo lavice, křesla, stoly. Cokoli si 
vymyslíte do  objemu 2,5 m3. Na  zahra-
du, do parku, jako součást fontány – je to 
na vás. Ať už jde o součást promyšleného 
projektu, nebo když chcete někoho pře-
kvapit. Fantazii se meze nekladou.

Vážíme si malých i  velkých projektů 
a baví nás. Zavolejte, vše probereme. Po-
kud potřebujete beton, písek, kamenivo, 
prostě vše, co jako betonárka můžeme 
nabídnout, jsme tu pro vás.

Jsme moderní betonárka v Letech, kde seženete 
betony všech vlastností a do jakéhokoliv 
prostředí. Navíc vám z nich na zakázku 
vyrobíme vše, na co si vzpomenete.

 Osbet Beton, s. r. o. | Polní 291, 252 29 Lety – Dobřichovice                                                             www.osbet.cz
 Zakázková výroba + betonové bloky:  737 256 821 | Transportbeton, písek, kamenivo:  257 710 426, 602 227 869
 Provozní doba: Po–Pá: 7–16 hod., sobota po dohodě
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Sérii neporazitelnosti ukončily Domažlice

Kola z garáží ven, bikemaraton je v dohledu

• 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

Jan Toběrný v akci, kdy přispěl osmi body k výhře proti BK Klatovy.

Celkem 18 zápasů měl na svém kontě 
na konci února BK Wolves Radotín, je-
hož domácí palubovkou je hala Věry 
Čáslavské v  Černošicích-Mokropsech. 
Právě zde posledních šest utkání vál-
coval své soupeře, až narazil na Jiskru 
Domažlice.

Radotínští basketbalisté byli po vítězné 
sérii nažhaveni na další utkání, ale štěs-
tí jim nepřálo. BK Jiskra Domažlice prahl 
pro bodové nadílce a svůj důležitý zápas 
vyhrál o šest bodů 70:76. Zklamání bylo 
o to větší, že se odehrálo před zraky do-
mácích fanoušků. Ale Radotínští se ne-
vzdávají a  do  dalších soubojů nastoupí 
v plné síle.

 BK Radotín má letos na  sebou cel-
kem 10 výher a  osm proher. Aktuálně 
jsou o  dva body šestí za  domažlickou 
Jiskrou. Tým se slaďuje pod taktovkou 
nového trenéra Romana Víchy, který se 
v posledních letech velkou měrou podí-
lel na úspěších A týmu v druhé národní 
lize. Po ukončení hráčské kariéry se dal 
na  trenérskou. Přestože první polovi-
na sezony nevypadala zcela podle jeho 

představ, 12. ledna 2021 Wolves vyhrá-
li zápas s Benešovem a poté dalších pět. 
Posledním vítězným utkáním v sérii byl 
duel s Klatovy. O den později se statisti-
ka otočila. Bylo vidět, že tým oživily po-
sily a sedí mu domácí prostředí. Všechny 

zápasy z vítězné série se totiž odehrály 
na černošické palubovce.

 Po dvou zápasech venku můžete bas-
ketbalisty podpořit opět v  Černošicích 
v sobotu 12. března, kdy změří síly s SKB 
Rokycany.

Seriál Kolo pro život ohlásil letošní ka-
lendář. Otvírák 23. sezony odstartu-
je právě v  našem regionu, konkrétně 
23. dubna na Husově náměstí v Berouně. 
Nejvyšší čas na trénink!

Po minulých dvou ročnících se ten-
to závod stává jedním z nejoblíbeněj-
ších. Na  všechny čekají rychlé tratě: 
B (51 km s  převýšením 1  234 m) a  C 
(33 km s převýšením 733 m). Obě jsou 
plné zvratů a  překvapení. Dlouhá 
prudká stoupání střídají hravá klesá-
ní. Nechybějí singly a technické pasá-

že s  úžasnými výhledy do  křivoklát-
ské krajiny. „Béčko“ není pro každého 
a  doslova prověří kondici, „céčko“ je 
ideální kompromis pro bikery, kteří 
si chtějí závod užít a projet se nádher-
nou přírodou Křivoklátska.

Organizátoři myslí i na rodiny s dět-
mi, pro něž připravili Family jízdu 
na 20 km. Doporučený minimální věk je 
7 let, trasa je vhodná i pro vozíky nebo 
sedačky. Spolu s  ratolestmi se můžete 
těšit na jedno stoupání a pak už pouze 
na  rovinky a  sjezdy. Kdo chce zážitek 

navíc, může zkusit brod přes Berounku 
stejně jako účastníci tras B a C. Na trati 
potkáte spoustu míst, kde se vyplatí za-
stavit, trochu se porozhlédnout a udělat 
rodinnou fotku. Na všechny čeká Lesní 
občerstvovací stanice Lesů ČR a pamět-
ní dřevěné medaile pro každého účast-
níka.

Podrobnosti o  Bikemaratonu Beroun 
Kooperativy najdete na  webu kolopro.
cz. Vyplatí se už nyní pořídit startov-
né. Za  prvé je do  22. března levnější 
a za druhé bývá pro velký zájem plno.

in
zerce
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Vyřešíme váš problém 
s vlhkými zdmi
Obydlí v blízkosti Berounky je krásné pro život. 
Jenže řeka si našla cestu nejen do našich srdcí, 
ale i do sklepů a zdí. Vlhkost tak narušuje kvalitu 
pobývání v domě i hodnotu samotné budovy. 
Máme řešení, jak s padající omítkou, vlhkými 
mapami a se zápachem zatočit jednou provždy.

Převratná deska vznikla 
nečekaně
My, společnost Iglubrick Group a. s., jsme 
do roku 2014 vyráběli polystyrenbetono-
vé panely určené pro stavbu rodinných 
domů a ke stěnovým výplním v nosných 
konstrukcích. Výroba probíhá tak, že se 

do formy o rozměrech 1 x 1 x 3 m nalije 
směs tvořená drceným polystyrenem, 
cementovým mlékem a speciální přísa-
dou, která zajišťuje pevnost a kompakt-
nost. Po  28 dnech se z  již tvrdého blo-
ku řežou panely o  tloušťce 30 až 45 cm.  
Stavba z nich se dále nezatepluje, stěny 
jsou prodyšné a mají mimořádně velkou 
požární odolnost.

Před pár lety se stalo něco nečekaného, 
co naprosto změnilo náš směr. Odněkud 
totiž přišla myšlenka zkusit uříznout 
desku o tloušťce 6 cm. Jak se bude chovat? 
Bude kompaktní? Nebude se lámat? Jak se 
s ní bude manipulovat? Otázek bylo mno-
ho… Desku jsme uřízli a kolega ji odvezl 
na  chalupu. Opřel ji ve  sklepě o  vlhkou 
stěnu pokrytou černou plísní. Jaké bylo 

jeho překvapení, když po  třech týdnech 
přijel a desku chtěl přenést na jiné místo. 
Plíseň za ní zmizela a zeď byla o poznání 
sušší! V tu chvíli jsme se intenzivně zača-
li zabývat vývojem desky IsoAir.

Probíhaly výzkumy, pokusy, několika-
násobná úprava receptury, pár prvních 

aplikací a  jejich následné ověřování 
Kloknerovým ústavem. Závěr zprávy 
říká, že deska do  sebe natáhne vlhkost 
ze zdi a odpaří ji ještě ve svém „těle“, tak-
že povrch stěny ošetřené deskou IsoAir 
zůstává trvale suchý! To byl okamžik, 
kdy jsme zastavili výrobu panelů a  vy-
ráběli už jen naše desky.

Kdo jsme
Řečeno podle knihy Karla Poláčka: je 
nás pět. O výrobu se v hale v Řevnicích 
starají tři šikovní kolegové. Na  kvalitu 

výroby, technologii, certifikáty a  chod 
celé firmy dohlíží majitel Marek. V mod-
rém passatu s  reklamou IsoAir můžete 
po  celé České republice potkat Renátu, 
která má na starost obchod, diagnostiku 
staveb a  logistiku. Vyrábíme v  souladu 
s  normami a  také v  celkovém souladu 
s  podmínkami pronajímatele areálu. 
Procesy výroby nikoho v sousedství ne-
ruší, možná i proto, že naše hala je v těs-
né blízkosti železnice. Dopravu vstup-
ních materiálů a expedici zajišťují běžná 
nákladní vozidla. Odpad z výroby nám 
slouží jako druhotná surovina. Vědomě 
hospodaříme s vodou, do výroby použí-
váme recyklovaný polystyren. Zkrátka 
se snažíme být dobrým sousedem.

Jak IsoAir funguje
Deskou, kterou vyrábíme v  Řevnicích, 
jsme pomohli vyřešit spousty čtvereč-
ních metrů vlhkého zdiva v  rodinných 
domech, chalupách, hospodářských 
budovách, nemocnicích, bankách, gará-
žích, restauracích, místnostech se sau-
nou a dalších.

Jako první vždy provedeme diagnos-
tiku s  proměřením vlhkosti ve  zdivu, 
navrhneme správnou desku a  způsob 
aplikace. Doporučíme aplikační materiál 
i realizátora. Systém je poměrně jednodu-
chý, desky si ve většině případů zvládne 
klient umístit sám. Inspiraci najdete na-
příklad v  pořadu ČT Polopatě s  moderá-
torem Filipem Čapkou, s nímž spolupra-
cujeme už 4. rokem. Budete překvapeni 
jednoduchostí systému a jeho účinností.

Jsme rádi, že můžeme být součástí 
regionu Dolní Berounka. Pokud 
potřebujete řešení, zavolejte nám:

 Renáta +420 607 129 807
 Marek +420 602 326 191

www.isoair.cz | www.iglubrick.cz
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Kolem Litně vedou čtyři trasy naučné 
stezky. My se budeme držet červené tra-
sy D, která směřuje právě k  Mramoru. 
Pěší výlet měří pět kilometrů a  celou 
cestu nás povede zelená značka.

Začneme v Litni u Muzea Svatopluka 
Čecha, kde si v místních sadech může-
me prohlédnout kostel svatého Petra 
a Pavla, pomník S. Čecha a lípu vysaze-

nou na památku tohoto slavného spiso-
vatele.

Cesta ze sadů míří do mírného kopce 
ulicemi Dlouhou, V  Babyce a  Mramor-
skou, na  jejímž konci se asfaltová ulice 
po sedmi stech metrech změní na polní 
cestu. Než se na ni vydáme, zastavíme se 
v  Třebízského sadech. Jsou pojmenová-
ny po  dalším známém českém spisova-

teli Václavu Benešovi Třebízském, který 
v Litni pobýval od 8. září do 28. listopa-
du 1875, kdy tu působil jako výpomoc-
ný kněz. Psal hlavně romány z husitské 
doby a ve své nejznámější knize Povídky 
karlštejnského havrana zachytil historii 
liteňského okolí.

Mramor a Tulácká jeskyně
Pak už se upravenou polní cestou pustí-
me mírně do kopce k vrchu Mramor. Ko-
lem cesty je vysazena nová alej a krás-
ný výhled skoro do  všech stran. Asi 
po osmi stech metrech najdeme dvě vy-
hlídky – vpravo jsou vidět Svinaře, Ho-
dyně a Hatě, vlevo zase Měňany a Liteň. 

V dálce se v celé své kráse objeví i hrad 
Karlštejn.

Zanedlouho vstoupíme na  lesní cestu 
s pohodlnou rovinkou. Asi po kilometru 
mineme vrch Mramor a dojdeme k roz-
cestí. Pokud máte rádi jeskyně, doporu-
čujeme vám uhnout vpravo na  úzkou 
cestičku a jít se podívat na jeskyni Na Ša-
moru, vzdálenou zhruba půl kilometru. 
Cesta není nijak značená, ale dovede vás 
až k ní. Lidově se jí říká Tulácká, asi pro-
to, že ji trampové nebo turisté využívají 
k přespání, o čemž svědčí popel ve zdej-
ším ohništi.

Roubený dům ve Vinařicích
Po  návratu od  jeskyně zpátky na  zele-
nou trasu zbývají už jen dva kilometry 
do  vesničky Vinařice, v  níž žije pouhá 
stovka obyvatel. Než do  ní dojdeme, 
spatříme nalevo kopec Šamor a po pravé 
straně vrch Bacín, na němž leží nejvyšší 
bod Českého krasu. Posledních pět set 
metrů do Vinařic musíme kráčet po sil-
nici, není ale vůbec frekventovaná.

Vinařice nejsou příliš známá obec, 
přesto se tu nachází jedna unikátní zají-
mavost. Na návsi u rybníčka stojí zacho-
vaný roubený domek s číslem popisným 
8 z konce 18. století. Nevelká stavba má 
tvar obdélníku a  roubená je její obyt-
ná západní část, zatímco druhá půlka 
s chlévem je zděná. Roubenka má malin-
ká okna a šindelovou sedlovou střechu. 
Podle Národního památkového ústavu 
je tento dům jedinečným dokladem li-
dové architektury středních Čech, který 
nemá široko daleko obdobu. I  proto je 
od roku 1958 památkově chráněný.

Na  návsi stojí také barokní kaplička 
svaté Trojice z roku 1841 a pěkně opra-
vená budova, sloužící po roce 1989 jako 
hotel.

Ve Vinařicích náš výlet končí. Ovšem 
pokud by někdo chtěl pokračovat dál, ze-
lená turistická trasa vede až do Tetína.

 Lucie Hochmalová

Procházka nás zavede 
k jeskyni a roubence
Na výletě v Litni už jsme párkrát byli, ovšem 
tentokrát se vydáme jiným směrem. Půjdeme ze 
sadů Svatopluka Čecha po zelené turistické trase 
přes kopec Mramor až do Vinařic. Cestou uvidíme 
i zajímavou jeskyni.

Rady a doporučení
• Trasa z Litně do Vinařic měří pět 

kilometrů, se zacházkou k jeskyni je to 
o kilometr více.

• Výlet je vhodný pro pěší, s kolem 
i kočárkem, jen cestu k jeskyni je 
lepší absolvovat pěšky, s kočárkem to 
půjde hůř.

• Pokud nemáte auto, do Litně se dá 
dojet vlakem po lokální trati ze Zadní 
Třebaně, zpátky z Vinařic pak jede 
autobus buď do Všeradic (odtud už 
jede lokálka), nebo k vlaku do Berouna.

• Svačinu a pití je lepší mít s sebou. 
Možnost něco si koupit je jen v Litni, 
ve Vinařicích obchod nefunguje.

Foto Lucie Hochmalová
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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 20. března 2022. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Výherce obdrží poukaz na nákup italských delikates v La Fontana, Dobřichovice.
Vylosovanými výherci křížovky z únorového vydání jsou: Jana Modlitbová, Zadní Třebaň; Jan Bezdík, Zdice; Jitka Kecková, 
Rovina; Lidmila Svobodová, Řevnice; Jaroslava Rezková, Lety. Každý získává poukaz v hodnotě 400 Kč do KFC.

Správné doplnění tajenky z minulého čísla: Čerstvé chutná nejlépe.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 3/2022, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o poukaz na nákup za 500 Kč

Anežky České 433, Dobřichovice, tel.: 774 535 696
 la_fontana_dobrichovice  La Fontana

www. lafontanadobrichovice .cz

ITALSKÁ
VÍNA

A DELIKATESY
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S Šekovou knížkou ušetříte až 20 % za servis, díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete ušetřit peníze za opravy nebo výměnu opotřebovaných dílů,        
pak je Šeková knížka plná slev určena právě vám.
Šeková knížka obsahuje kupony s až 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro vás. 
Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči v autorizovaném servisu ŠKODA. 

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma připravena v našem servisu.

   ŠEKOVÁ 
KNÍŽKA 
    2022

Platí pro vozy ŠKODA
starší 4 let

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Zajišťujeme
Prodej a pronájem nemovitostí

Konzultace, stanovení tržní ceny

Přípravu, inzerci a prodejní strategie

Právní servis a poprodejní služby

Staňte se 
realitním 
specialistou

Lukáš Hrubý
T 739 899 990
lukas.hruby@re-max.cz

Realitní služby,
jaké si přejete

REALITNÍ KANCELÁŘ

RE/MAX All Up
Pražská 454, 252 29 Lety
(budova tenisové haly)

www.remax-allup.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ / ÚTERÝ 16:00 – 19:00
STŘEDA 15:00 – 18:00
ČTVRTEK / PÁTEK 16:00 – 19:00

Nebo dle telefonické dohody
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12:30 PŘEBÍRÁNÍ MORAN DO SOUTĚŽE

Zahájení SLAVNOSTÍ MORANY

SLAVNOSTNÍ KAPELA ZEMĚ
písničky s pohybem pro děti Hejblíkovic

MATEŘSKÁ ŠKOLA Dobřichovice vystoupení dětí

TANGO JAZZ BAND dixielandová kapela

PETR BENDE
NOTIČKY

JIŘÍ STIVÍN QUARTET
Vyhlášení vítězů soutěže a odchod Moran k řece

DÍLNIČKY PRO DĚTI
VZLET BALONŮ (za vhodného počasí)

Srdečně zvou hlavní organizátoři: DOBNET, z. s.  
a Balonklub Karlštejn společně s hostitelským městem Dobřichovice. slavnostimorany.cz

u lávky prof. Karla Lewita

SLAVNOSTISLAVNOSTI
MORANYMORANY


