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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

M

AN
 IN TREE

KÁCENÍ STROMŮ
▸  zdravotní, bezpečnostní 

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

certifi kovaným ETW

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

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

 mitnovak

ODVOZ SUTÍ  
A ODPADŮ 

KONTEJNERY
(3 m³ / 15 m³ / 17 m³)

DOVOZ ZEMINY, 
ŠTĚRKU,

PÍSKU, BETONU
Ekologická likvidace odpadů

včetně poradenství  
a evidence

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

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

OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX

kamerové systémy 
regulace vytápění

automatizace, ovládání

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

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
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Informace získáte 
dotykem
Novou elektronickou desku mohou 
využívat obyvatelé Letů. Dotykový 
kiosek je umístěn na  místní knihov-
ně. „Snažíme se držet krok s  moderní-
mi trendy a  nahrazujeme magnetickou 
nástěnku kioskem s dotykovou obrazov-
kou,“ uvedla letovská starostka Barbo-
ra Tesařová s  tím, že k  dispozici jsou 
nejen veškeré zprávy z  úřední desky, 
ale i  kompletní informace zveřejněné 
na webu obce.

Černošičtí mají nově sedm okrsků,
Řevničtí rekordní počet uskupení

Akce Ukliďme Česko pokračuje také 
v  tomto roce. Přestože se příroda čis-
tí na  různých místech během celého 
roku, třetí zářijová sobota je hlavním 
dnem zasvěceným podzimnímu úklidu.

S připojením dobrovolníků pomáhá web 
uklidmecesko.cz. Organizátoři tam své 
akce ještě zaznamenají. Ale už v  srpnu 
se lidé přidávali k  úklidu v  Zadní Tře-
bani nebo v  Dobřichovicích. V  Třeba-

ni se dobrovolníci pustí do  míst, která 
se od  odpadků očišťovala na  jaře, tedy 
v obci a v přilehlém okolí. Likvidaci od-
padků zajistí místní obecní úřad, pyt-
lomat bude umístěn v  ulici Lipavská 
poblíž prodejny Coop, kde je také místo 
srazu.

V  Dobřichovicích se zájemci potkají 
na cyklostezce u Berounky na růžovém 
posezení mezi mostem a lávkou. V obou 
případech se může začít v devět hodin.

V sedmi volebních okrscích místo v pů-
vodních pěti budou moci letos na pod-
zim poprvé odevzdávat svůj hlas voliči 
v  Černošicích. Změnu si vyžádalo po-
stupné navýšení voličů ve městě i ob-
vykle vysoká volební účast.

Nové volební místnosti budou v budově 
SDH Mokropsy a v Mateřské škole Huso-
va. U stávajících okrsků je zachována ad-
resa umístění jejich volebních místností, 
ale spádové oblasti jsou jiné. Na změnu 
adres volebních místností voliče upozor-
nil místní zpravodaj, web a budou o ní 
informovat i volební lístky.

Rekordních osm uskupení se letos 
uchází o  hlasy voličů v  komunálních 
volbách v Řevnicích. Je to nejvíce z obcí 

v dolním Poberouní. Více než dvojnásob-
ně početnější Černošice evidují jen pět 

volebních uskupení, stejně velké Dobři-
chovice pouze tři.

Od roku 1990 kandidovalo v Řevnicích 
osm uskupení jen jednou, a to před osmi 
lety. O hlasy voličů se tentokrát ucházejí: 
Naše Řevnice, Občanská demokratická 
strana a nezávislí, Perspektiva pro měs-
to, Pro Řevnice, Řevnice Společně, Srdce 
Řevnic, Šance Řevnice a TOP 09 Řevnice. 
Nejstaršímu kandidátovi Slavomíru Še-
flovi z uskupení Šance Řevnice je 85 let, 
naopak nejmladšímu Lukáši Veselému 
z Perspektivy pro město 18 let.

Volby do zastupitelstev obcí a do Sená-
tu Parlamentu České republiky se budou 
konat v  pátek a  v  sobotu 23. a  24. září. 
Případné druhé kolo senátních voleb 
poté připadá na 30. září a 1. října.

Nové prostory dostanou v  nadcházejí-
cím školním roce k dispozici žáci ze Zá-
kladní školy Dobřichovice. V srpnu totiž 
skončila největší městská stavební akce 
letošního roku: přístavba školní budovy 
v Raisově ulici.

Žáci se mohou těšit nejen na moderní 
kuchyň a  jídelnu, ale i  na  šatny a  další 
třídu. Učitelé najdou zázemí v nové sbo-
rovně.

Letošním úklidovým dnem je 17. září

Školáci se dočkají jídelny, učitelé sborovny

Foto Petra Stehlíková Fo
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Udělejte radost 
seniorům i sobě
Pokud máte rádi seniory, jezdíte na výlety 
a chcete dělat něco smysluplného, spojte se 
s dobročinným spolkem na webu pomoc
odsrdce.cz. Proškolí vás včetně zdravot-
ního pojištění. Vše důležité vysvětlí a mů-
žete se s nimi vypravit i na výlet. Ozvěte 
se také v  případě, že chcete udělat něco 
konkrétního, nebo jste senior a přejete si 
občas někam vyrazit nebo něco tvořit.

Co napoví stromoví
Nová kniha Vladi-
míry Ottomanské 
je příběhem šestile-
tých dvojčat Anič-
ky a  Honzíka. Jako 
městské děti toho 
o  přírodě a  stro-
mech moc nevědí. 

Vše se ale začne měnit v okamžiku, kdy 
jim dveře k  tajemství stromů pootevře 
jejich dědeček. Na víkendových návště-
vách u babičky a dědy na chalupě v se-
verních Čechách tak zažijí nejrůznější 
dobrodružství, naučí se poznávat stro-
my, dozvědí se, kde rostou a čím pro nás 
mohou být užitečné. A okusí i něco z kou-
zel dědečkovy špacírky!

Celou knihu provázejí bohaté a  záro-
veň názorné ilustrace Evy Chupíkové. Ka-
ždá kapitola je ukončena jednoduchými 
otázkami k ověření nabytých vědomostí.

Kniha je určena dětem od 5 let.

Pokud rádi chodíte na výlet na Skalku, 
pak vás potěší, že v oblíbeném barok-
ním areálu je devět nových dubových 
laviček. Jsou rozmístěny a  zabudová-
ny do  betonových patek napříč celým 
skaleckým areálem: k Poustevně, ryb-
níčku, vedle cesty, ke klášteru a okolo 
kostelíku.

Jedná se o  robustní dřevěné parkové 
lavičky od firmy Roberta Blížence z No-
vohradských hor, vyšly zhruba na  200 
tisíc korun. Výběr se konzultoval s  pa-
mátkáři i  městským architektem Jose-
fem Tlustým. Tento typ laviček byl vy-
brán cíleně, neboť souzní s  atmosférou 
poutního areálu a zároveň svou konsti-
tucí nabízí pohodlné sezení a  vstávání 
i méně pohyblivým osobám. Stejná firma 
svými lavičkami vybavila například za-

hradu Kinských na pražském Smíchově, 
Královskou oboru Stromovka, Vojanovy 

sady na Malé Straně v Praze, Průhonický 
park nebo oboru Hvězda.

Nové lavičky lákají návštěvníky

Foto Radek Havlíček

Poprvé elektronicky můžete letos nomi-
novat osobnosti v  dalším ročníku an-
kety Cena hejtmanky, a  to až do  konce 
října 2022. Formulář je na webu Středo-
českého kraje. Ovšem i nadále je možné 
vyplnit ručně nebo na počítači klasický 
formulář a odeslat ho poštou či odevzdat 
na  podatelně Krajského úřadu Středo-
českého kraje. Kandidáti na  ocenění 
musí být spjati se Středočeským krajem: 

na jeho území se narodili, žijí zde nebo 
je s  krajem spojeno jejich působení, ži-
vot, dílo, činnost. Cena hejtmanky se vy-
hlašuje pro kategorie hrdinský čin, spo-
lečenská odpovědnost, kultura, sport, 
dále v oblasti vzdělávání, vědy a výzku-
mu. Ocenění je možné udělit i  za  práci 
ve  veřejném sektoru nebo podnikate-
lům. O těchto kategoriích rozhoduje od-
borná komise.

Most přes Kačák mezi Berounem a  Srb-
skem, který využívají cyklisté a  pěší 
na  oblíbené cyklostezce Po  stopách čes-
kých králů, čeká rekonstrukce. Připravu-
je ji město Beroun, začít by měla po ukon-
čení turistické sezony. Nového povrchu 
se dočká dosud nezpevněná a  prašná 

přístupová komunikace v osadě V Kozle. 
Oprava mostu má začít až v podzimních 
měsících. V berounském rozpočtu je na ni 
vyhrazeno šest milionů korun a s dalšími 
čtyřmi miliony korun se počítá na  cyk-
lostezku V  Kozle, jejíž renovace musí jít 
ruku v ruce právě s rekonstrukcí mostu.

Komentovaná procházka, kterou v  sr-
pnu připravilo město Beroun, měla neče-
kaný úspěch. Další se proto uskutečnila 
30. srpna a přidat se můžete i 17. září.

První procházka s průvodcem se z podnětu 
Komise pro cestovní ruch Rady města Be-
roun proběhla ve čtvrtek 18. srpna. Konala 
se ve spolupráci s Muzeem Českého krasu 
a  zúčastnilo se jí více než šedesát zájem-
ců z  řad místních obyvatel, ale i  turistů. 
Účastníci měli možnost nahlédnout do běž-

ně nepřístupných míst Pražské brány a re-
prezentativní obřadní místnosti v radnici. 
Další vycházka na konci srpna se věnovala 
berounským pověstem a legendám. V září 
se zaměří na městské opevnění.

Nominujte osobnosti na cenu

Po úspěšné procházce budou další

Opraví most na cyklostezce
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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

veškerý sortiment 
oříšků, sušeného ovoce, 

cukrovinek

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

Nabízíme dárkové 
poukazy na výuku  

a výcvik
 (+420) 730 147 200

 autoskolawerner@email.cz
www.autoskolawerner.cz

KERAMICKÉ DÍLNY
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
KERAMICKÉ DÍLNY

KERAMIKA S TRADICÍ

Keramická dílna v hlavní budově ZŠ Dobřichovice, 5. května 40
KDE

Úterý

Středa

Čtvrtek

KDY
13.20 - 14.50
15.15 - 16.45

13.20 - 14.50
15.00 - 16.30
16.40 - 18.10

13.20 - 14.50
15.00 - 16.30

18.30 - 20.30

16.45 - 18.15
18.15 - 19.45
19.45 - 21.15

DĚTI DOSPĚLÍ

Kurzovné na školní rok (možno platit i pololetně) - děti: 4.400,- Kč
                                                                                         dospělí: 5.000,- Kč

CENA

Lucie Janášová - lektorka (Út)
tel.: 602 278 377 / e-mail: luciejanasova@seznam.cz
Mgr. Radoslava Vrabcová - lektorka (St, Čt)
tel.: 721 843 006 / e-mail: r.vrabcova@gmail.com

INFO

U nás v dílně mohou svůj um a fantazii uplatnit děti, ale i dospělí všech 
věkových kategorií (předškolní děti uvítáme v doprovodu maminek).
V zavedené dílně vás seznámíme s různými technikami a odnesete si 
spoustu skvělých výrobků.

letak keramika_2022_A5.indd   1letak keramika_2022_A5.indd   1 27.6.2022   21:04:1427.6.2022   21:04:14
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O
N Účetnictví, 

daně, 
mzdy 
a personalistika
www.audikon.cz, Úzká 502, 252 30 Řevnice, 606 724 517, mmatejkova@audikon.cz

Profesionálně, s úsměvem 
a za skvělé ceny
20 let na trhu, nově 
i v Dolním Poberouní
Rádi vám připravíme 
nezávaznou cenovou 
nabídku

MM_Dobnet_H4.indd   1MM_Dobnet_H4.indd   1 12.08.2022   15:5012.08.2022   15:50
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Debata o  náhradní rodinné péči probí-
há v rámci celé České republiky. Stejně 
je tomu v našem kraji, potažmo regionu. 
Všichni se nejspíše shodneme spolu s od-
borníky, že v ústavech sice děti mají vše 
k žití, ale není možné jim dát to, co dosta-
nou v rodinném prostředí.

Na adopci lidé většinou čekají několik 
let. Často záleží na  požadavcích, které 
mají. Je ale také možné postarat se o dítě 
na určitou dobu a pak ho k adopci pře-
dat. Pěstounská péče má (zjednoduše-
ně) dva základní typy: na  přechodnou 
dobu, kdy je dítě u pěstounů zhruba rok, 

a na dobu neurčitou, tedy do zletilosti dí-
těte. Přechodnou pěstounskou péči vám 
nyní představíme blíže.

Bez podpory rodiny by to nešlo
Jitka Folejtarová z  Letů s  manželem 
se stali pěstouny na  přechodnou dobu 
na  jaře 2016. Předcházel tomu nejmé-
ně rok příprav, psychologických testů 
a školení. Jitka předtím deset let pečova-
la o svoji maminku, která zemřela v 93 
letech, a stála před rozhodnutím, kde si 
hledat pár let před důchodem zaměstná-
ní. „Věděla jsem, že chci dělat něco smy-
sluplného, co mě bude naplňovat. Proto 
jsem se rozhodla absolvovat kurz pro 
pracovníky v sociálních službách. O pře-
chodné pěstounské péči jsem věděla už 
dříve, znala jsem několik pěstounských 
rodin z  mého okolí, když jsme ještě byd-
leli v  Praze. Ale hlavním impulsem pro 
mě byla přednáška paní psycholožky 
Marcely Škábové z  Rakovníka. Uvědomi-
la jsem si, jak je pro dítě už od narození 
nesmírně důležité, aby vyrůstalo v rodině 
a  utvářelo si vazbu k  jedné osobě, která 
mu nahradí maminku, když už nemůže 
z jakéhokoliv důvodu žít ve své biologické 
rodině. Nadhodila jsem to doma, manžel 
nic nenamítal i děti to přijaly kladně.“

Právě podpora vlastní rodiny je hodně 
důležitá. Manželé Folejtarovi měli v  tu 
dobu v  domácnosti už jen jednu dceru, 
ostatní děti měly své rodiny. Navíc slíbi-
ly, že pomohou s hlídáním, což také spl-
nily. Jejich maminka si tak mohla odpo-
činout, když byla nemocná nebo prostě 
potřebovala nabrat sílu.

Raději miminko,  
nebo starší dítě?
Letovskou rodinou zatím prošlo pět dětí 
plus jedenapůlroční chlapeček, který se 
v ní jen „ohřál“. Jeho rodiče zatkli při po-
licejní razii, ale maminku pustili z vaz-
by druhý den, tak ho předali zpět. Dal-
ší děti u nich byly podstatně delší dobu 

Pěstounka: 
Dítě přijímám 
takové, jaké je
Možná vás občas napadá, že byste měli kapacitu 
a chuť pomoci nějakému dítěti. Třeba vás k tomu 
inspirovalo setkání s maminkou a ratolestí 
na hřišti či u řeky. A začali jste si číst o pěstounské 
péči. Rozhodli jsme se alespoň trochu přiblížit, 
o čem pěstounská péče (a také adopce) je. 
Obecných údajů a pravidel je na webu i v tisku 
celá řada. Proto vám přinášíme konkrétní 
zkušenosti. Příběhy ze života. Možná vám právě 
ony odpovědí na to, jakou cestou se chcete dát.

www.idobnet.cz

Foto icp-online.it
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a  milé je, že s  nimi neztrácejí kontakt. 
„První tři děti byla miminka přímo z po-
rodnice. Pro mě osobně je nejlepší, když 
si můžu děťátko vymazlit a vypiplat jako 
vlastní. Miminko ještě není poznamenané 
negativními vlivy z  předchozího prostře-
dí. Ale znám i pěstouny, kteří naopak pre-
ferují starší děti, s nimiž mohou pracovat, 
formovat je, vychovávat. Vyzkoušeli jsme 
si to na další holčičce. Bylo jí už dva a půl 
roku a  byla velmi traumatizovaná. Ná-
sledovala náročná péče za  pomoci paní 
psycholožky. Poté dívenka navštěvovala 
místní mateřskou školu v  Letech, což jí 
také hodně pomohlo. Byla u  nás asi rok 
a půl. Musím ale říct, že o co je péče ná-
ročnější, o to větší radost mám z pokroků 
dítěte. Jak se postupně zbavuje různých 
negativních reakcí, které jsou násled-
kem traumat z minulosti. Nakonec i  tato 
holčička získala skvělé adoptivní rodiče 
a má svoji novou rodinu,“ popisuje šťast-
ný konec paní Folejtarová.

Zatím poslední je chlapeček, jehož 
rodiče měli problém s  bydlením a  ne-

zvládali zdravotní péči. Měl vrozenou 
vadu a  musel dokonce na  operaci. „Ab-
solvovala jsem s  ním pobyt v  nemocnici, 
domácí rekonvalescenci. Nyní je podle lé-
kařů úplně zdráv, z toho mám obrovskou 
radost. S jeho rodiči jsme navázali docela 
přátelský vztah. Pomohli jsme jim zařídit 
byt na  ubytovně, obcházela jsem s  nimi 
úřady, protože jsou mladí, nezkušení 
a všude se nechají odbýt. Je to samozřej-
mě nad rámec, ale já to prostě jinak neu-
mím,“ usmívá se pěstounka, která doufá, 
že soud brzy rozhodne o  vrácení dítěte 
do biologické rodiny, jež o něj moc stojí.

Nastavení v hlavě je základ
Ano, pěstounství na  přechodnou dobu 
není pro všechny. Je třeba si od  začát-
ku umět nastavit, že dítěti dáte vše, co 
můžete, ale pak ho „pošlete“ dál. Ideál-
ně samozřejmě do rodiny, ne do ústavu. 
„Tři dítka jsme předávali do adopce, jeden 
chlapeček se měl původně vracet k biolo-
gickým rodičům, ale nakonec z toho sešlo. 
Byl u nás od narození celý rok, rodiče však 

nedali souhlas k adopci, takže nebyl tzv. 
právně volný. Krajský úřad mu měl začít 
vyhledávat dlouhodobé pěstouny, jichž je 
ovšem ještě méně než těch přechodných. 
Naše starší dcera s manželem si ho oblí-
bili a přibrali do pěstounské péče ke svým 
dvěma dcerkám. Nedávno se jim narodil 
ještě chlapeček, tak má i brášku,“ vypráví 
o šťastném konci paní Jitka.

Pěstounství je práce a  poslání v  jed-
nom na  24 hodin denně. Pokud někdo 
namítne, že to lidé dělají pro peníze, 
paní Folejtarová má jasnou odpověď: „Ať 
si odměnu pěstouna vydělí počtem odpra-
covaných hodin a vypočítá, kolik činí pří-
jem na hodinu.“

Sama říká, že pěstounství je „takové 
dobrodružství“. Oba čekají, až jim zavo-
lají, dopředu nevědí, jaké dítě dostanou, 
s jakými lidmi se budou setkávat. Každé 
dítě je jiné a je důležité je přijímat tako-
vé, jaké opravdu je. Nakonec ani vlast-
ní děti nejsou stejné. Přiznává ale, že 
se pěstoun může potkat s  povahovými 
rysy, které ho překvapí. „Děti potřebují 
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starabarka.cz  Hospůdka Stará BÁRKA  737 804 599

Pražská 4 67, Lety u Dobřichovic

Stylová hospůdka s  útulným 

interiérem, rodinnou atmosférou, 

bohatým výběrem poledních 

a minutkových jídel převážně 

české kuchyně.

Příjemné venkovní posezení  

s možností ochutnávky pokrmů 

přímo z  naší udírny.

PLZEŇSKÉ PIVO «

MASOVÉ SPECIALITY«

UDÍRNA, GRIL«

VENKOVNÍ POSEZENÍ«

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ «
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hlavně bezpodmínečnou lásku a  přijetí, 
a proto je moc dobře, když mohou vyrůs-
tat v  rodině. V ústavu jim ‚tety‘, střídají-
cí se ve službách, i když se snaží sebevíc, 
maminku nahradit nemohou. Zrovna tak 
je třeba citlivě postupovat při předávání 
dítěte do  následné rodiny, ať do  adopce, 
pěstounské péče nebo zpět do  biologické 
rodiny, aby dítě znovu neutrpělo velké 
trauma ze ztráty pěstounů. Musí to být 
postupný proces.“

Součást velké rodiny
Pěstouni na přechodnou dobu jsou pod-
le statistik ve  věku nad třicet let, spíše 
ale ještě starší. Z  povahy situace jde 
nejčastěji o  rodiče, jejichž děti už jsou 
větší a oni chtějí pomoci dalším dětem. 
Nejnáročnější je, že děti přicházejí a od-
cházejí. „Rozhodně nedoporučuji, aby 
se přechodnými pěstouny stali lidé, kteří 
nemají vlastní děti, protože by pro ně pak 
bylo hodně těžké se od nich odloučit. My 
máme dvanáct vnoučat, třinácté a  čtr-
nácté v  očekávání, a  přesto jsme rádi, 
když s  pěstouňátky neztratíme kontakt. 
Jsme pro ně stále babi a  děda,“ uzavírá 
Jitka Folejtarová.Foto Marie Folejtarová

OC Nájemníkovi s.r.o.
BARVY-LAKY | DROGERIE | ŽELEZÁŘSTVÍ

Namícháme tisíce 
odstínů barev
 fasádní a interiérové nátěrové hmoty, barvy 

na beton i střechy, autolaky, lazury, štětce, válečky

 tónování a míchání všech druhů nátěrových hmot

 železářské zboží a zahradnické potřeby

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

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.

so 8–12 hod.
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Co bylo hlavním impulsem  
pro adopci?
Nemožnost mít další dítě. Mám jedno 
biologické dítě a moc jsme si s manže-
lem přáli, aby mělo sourozence. Rozho-
dování nebylo dlouhé. Do roka od mého 
porodu jsme si podali na příslušném 
úřadě žádost o adopci a v průběhu 
dalšího roku jsme absolvovali několik 
testů a školení, než jsme byli zařazeni 
a schváleni do registru žadatelů. Další 
rok trvalo, než nám z magistrátu zavo-
lali, že se můžeme jet podívat do koje-
neckého ústavu v Kolíně na devítimě-
síční holčičku volnou k adopci. Moc se 
nám líbila a rozhodli jsme se pro ni.

Jak probíhalo vaše první setkání?
Dívenku nám ukázali a v rámci prostoru 
kojeneckého ústavu předali na celé odpo-
ledne. Hráli jsme si s ní, nejvíc se jí líbila 
hračka přehrávající dětské melodie. Také 
jsme ji krmili polévkou, kterou nám pře-
daly sestry, moc jí tenkrát nešla do pusin-
ky. Měla v té době zánět průdušek, asi jí 
nebylo dobře. Paní ředitelka nám ji tehdy 
nechtěla předat, po týdnu návštěv jsme ji 
umluvili, že se o nemocné dítě dokážeme 
postarat. Vnímali jsme ostatní miminka. 
Plakala v postýlkách, nikdo si jich moc 

nevšímal a nám bylo smutno, že jsou 
ochuzena o mateřskou náruč. Odrostlejší 
batolata se k nám hrnula a nechtěla nás 
pustit. Bylo to tak těžké.

Kojenecký ústav byl zasypán hračka-
mi, což asi není to, co ta malá stvoření 
tolik potřebují. 

Měla jste nějaká očekávání, obavy? 
Nervozita, jak bude děťátko reagovat, 
jak bude vypadat, jestli proběhne 
chemie lásky na první dobrou, jak na ni 
bude reagovat naše biologická dcera. 

Ale především jsem se moc těšila, že 
se postarám o miminko, jemuž nebylo 
dáno, aby o něj pečovala biologická ro-
dina, a že mu budu láskyplnou oporou 
v jeho vývoji.

Jak vaše rozhodnutí hodnotilo okolí? 
Naše maminky byly zpočátku proti, ale 
jen do chvíle, než jsme jim naši holčič-
ku ukázali. Kamarádi nás v tom jedině 
podporovali. 

Co vám adopce přinesla? 
V podstatě to samé, jako kdybychom 
měli další svoje biologické dítě. Více 
radosti, více starostí, větší frmol kolem 
dětí. Naše osvojené dítě milujeme úplně 
stejně jako to biologické. Jsou to pros-
tě naše děti. Žádné rozdíly mezi nimi 
neděláme.

Když jste potřebovali radu,  
kam jste se obrátili? 
Na úžasnou ženu Margitu Šantavou, ře-
ditelku Centra pro náhradní rodinnou 
péči, která nás provázela seminářem 
pro žadatele o adopci. 

Co byste poradila lidem, kteří 
o adopci přemýšlejí? 
Aby nepřemýšleli a vrhli se do akce! 
Není čas ztrácet čas a dítě, které je vám 
svěřeno do péče, ve vás vzbudí rodi-
čovské pocity, i když jste ho neporodili. 
Není se čeho bát. Problémy jsou i s bio-
logickými dětmi, stejně jako všechny 
radosti, jež výchova přináší. Existuje 
mnoho organizací, na které se můžete 
v případě potřeby obrátit s prosbou 
o radu, nespočet seminářů a setkání 
s ostatními osvojitelskými rodinami, 
kde si můžete vzájemně vyměňovat své 
zkušenosti s adopcí a vědět, že nejste 
sami, kdo má podobné starosti.
 L. Nová

in
zerce

Pokud pěstounství není pro vás to pravé ořechové 
a toužíte po osvojení neboli adopci, je proces 
přijetí trochu delší. A musíte mít štěstí.  
To své popsala Ludmila Černá z Řevnic.

Měla jsem obavu, zda 
proběhne chemie lásky 
na první dobrou

Foto archiv rodiny

VYRÁBÍME, PRODÁVÁME 
A VAŘÍME ČERSTVÉ TĚSTOVINY

BEZ BARVIV A KONZERVANTŮ DLE PŮVODNÍ ITALSKÉ RECEPTURY

Od poloviny září připravujeme kromě obědů také
snídaně a hotová chlazená jídla s sebou

Výpadová 1676/4a, Praha 5 – Radotín 
Po – Pá 8 – 17 hodin | So 9 – 12 hodin

 606 407 137    www.cerstve-testoviny.com

N OV I N K A



www.idobnet.cz

10 — ROZHOVOR

Gratuluji ti k velkému úspěchu. Jak 
vzpomínáš na letošní mistrovství ČR?
Děkuji moc! Letošní mistrovství do-
padlo skvěle vzhledem k tomu, co mu 
předcházelo. Skolila mě nemoc, musel 
jsem vynechat soustředění, takže jsem 
měl oproti všem ostatním opravdu 
málo natrénováno. I tak z toho nako-
nec byly dvě zlaté ze singlu na pět set 
a tisíc metrů a jedna stříbrná medaile 
ze čtyřkánoe. 

Co ti proběhlo hlavou, když jsi 
v úvodním závodě zvítězil? 
Že jsem mohl jet rychleji, nedal jsem 
do toho všechno. Ale můj trenér řekl: 
„Velmi dobrá jízda!“

Jak probíhaly další závody?
Při pětistovce mi bylo jasné, že dopad-
ne dobře, protože mi krátké tratě sedí 
a v podstatě nemám konkurenci. Při 
kiláku už to bylo těsné! Sice jsem měl 
náskok, ale na posledních dvě stě metrů 
mě ostatní začali dotahovat. Vyhrál 
jsem o necelou sekundu.

Po poháru, který byl o měsíc 
dříve a kde jsi zvítězil ve čtyřech 
kategoriích, se od tebe stupně  
vítězů asi čekaly, nebo ne?
Určitě ano. Ale nikdy nemůžete vědět, 
jak to dopadne. Na Český pohár jsem byl 
dobře připravený, posledních čtrnáct 
dní školního roku jsem už do školy 

nechodil, místo ní jsem dvoufázově 
trénoval. Věřil jsem, že medaili získám. 
Na druhou stranu jsem věděl, že nebude 
zadarmo. V téhle kategorii už jsme 
všichni na velmi podobné úrovni.

Dá se říct, které medaile si ceníš 
nejvíc?
Té ze singlu na tisíc metrů. Na ni jsem se 
nejvíc nadřel. Získal jsem ji velmi těsně, 
ale všem jsem dokázal, že na to mám. 

Kdo tě na závodech podporuje?  
Je s tebou někdo z rodiny?
Vždycky se mnou jezdí máma s tátou, 
někdy i sourozenci. Samozřejmě mě 
podporují trenéři, fandí i ostatní kano-
isté. A dokonce i kanoistky z konkurenč-
ních týmů! 

Kdy jsi s kanoistikou začal?
V osmi letech. Mámu napadlo, že by-
chom s bráchou mohli dělat sport, kte-
rým prošla ona i děda. Zajímavé bylo, 
že jezdil za Nymburk a vždycky byl 
druhý. Já byl ze začátku také pokaždé 
druhý a myslel jsem si, že je to rodinné 
prokletí. Ale předloni jsem to zlomil 
a začal vyhrávat. Na českém mistráku 
jsem získal první zlato. 

V jakém jsi klubu a kdo tě trénuje?
Jezdím za KVS Praha, kde jsem pod 
dohledem Sebastiana Maiznera, trenéra 
pražské Dukly. Díky němu jsem tam, 
kde jsem. Děkuji ti, Sébo!

Na nedávném mistrovství České republiky 
v rychlostní kanoistice zazářil patnáctiletý Oliver 
Král z Letů. Mladý sportovec získal v Labe Aréně 
v Račicích v kategorii starších žáků dvě zlaté 
medaile v singlu na 500 i 1 000 metrů a stříbrnou 
medaili ve čtyřkánoi na 500 metrů. A další závody 
Olivera brzy čekají.

Oliver Král:
Kanoistika je náročný, 
ale majestátní sport
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Je rychlostní kanoistika náročná?
Ano, ale zároveň je to velmi nádherný, 
majestátní sport! Vůbec všechny sporty 
s lodí a vodou jsou takové, tedy kromě 
veslařů. (smích) Ti couvají a nevidí, kam 
jedou, někdy při tréninku na Vltavě 
i přímo na nás.

Co bys poradil dětem, které by 
kanoistiku rády zkusily?
Aby to nevzdávaly a vždy vlezly zpátky 
do lodě, když z ní zas a znova vypadnou.

Jak často máš tréninky?  
Dá se stihnout škola?
Trénuji většinou šestkrát týdně,  
před závody i dvakrát denně.  

Školu (až na zmiňovanou výjimku) stí-
hám, jen pak už nemám žádný volný čas.

Co studuješ?
Jdu do posledního ročníku základní ško-
ly. Uvažuji o zdrávce, abych byl blízko 

lidskému tělu, fyzioterapii, psychologii, 
možná i o vojenské škole.

Před pár lety jsi hrál divadlo 
v souboru Kukadýlko.  
Vrátíš se k němu někdy?  
Uvidíme. Lucka Kukulová, naše režisér-
ka, konečně získala práva na muzikál 
Hair, tam bychom si mohli i s bráchou 
zahrát. Ale vlasy si už asi narůst nene-
chám. (smích)

Co tě letos ještě čeká? 
A jaké máte s trenérem plány  
na další sezonu? 
Teď v září mistrovství České republiky 
v dlouhých tratích, závod na pět kilome-
trů v Týně nad Vltavou. Příští rok tvrdý 
trénink na olympijské naděje v Maďar-
sku. A snad i kvalifikace na evropské 
a světové šampionáty.

Za celou redakci ti přeji hodně štěstí 
a úspěchů.
Moc děkuji! Lucie Hochmalová

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

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA 
NA SOBOTY A NEDĚLE

 MYTÍ A ČIŠTĚNÍ VOZŮ  NA LÉTO I NA STÁLO  ZAJÍMAVÉ OHODNOCENÍ
 POŽADUJEME ŘP SK. B,  IDEÁLNĚ S PRAXÍ

otevírací doba
po–so 8–18
neděle do dohodě
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POZVÁNKY 
Ahoj, léto!
U příležitosti 145. výročí SDH Liteň 
se koná Loučení s  létem. Začíná se 
3. září ve 14 hodin v areálu místního 
zámku.
S létem se loučí také na návsi v Zad-
ní Třebani. V neděli 4. září od 14 ho-
din pořádá tuto tradiční akci spolek 
Salto.

Šťastná třináctka Bukifestu
Na festival Bukifest více v rytmu ro-
kenrolu zve 9. září od 19 hodin čer-
nošické Club Kino. Na  13. ročníku 
vystoupí Pavel Sedláček a  Cadillac, 
Jitka Vrbová a  Honza Frühwirt 
a The Fribbles.

Přírodou a krajinou
Výstava fotek Emanuela Otavského 
(nejen) z  České republiky bude až 
do  18. září k  vidění v  mokropeské 
kapličce.

Jak nás Berounka zatopila
Prodloužená tematická výstava 
k dvacetiletému výročí velkých po-
vodní na Berounce v Černošicích je 
k dispozici až do 31. října v budově 
Obecního úřadu Všenory.

Pojďme se potkat, sousedé
Rovnodennost a  vyvažování je ná-
zev sousedské slavnosti, plánované 
na  21. září od  15 hodin na  soutoku 
Berounky a Vltavy. Tentokrát se ode-
hraje na  dvou místech. DEN na  ve-
řejné pláži v  Mokropsech a  NOC 
v  Kulturním komunitním centru 
Radotín.

Noc sokoloven
Celorepubliková akce probíhá 
6. září od 18 hodin také v areálu So-
kola Lety, kde budou děti přespávat. 
Součástí programu je opékání buřtů 
a bojovka.

Mstitel u srubu 
Oblíbené letní kino u srubu v Letech 
uvede 16. září od 20 hodin český film 
Mstitel.

Život v Kanadě
Povídání o Kanadě, její přírodě i his-
torii doplní ukázky fotografií Petry 
Klobušiakové z  Letů. Beseda začne 
22. září v 17 hodin ve školní jídelně 
ZŠ Lety.

Filharmonii v lese obohatí harfové tóny

Jablkobraní se přesouvá do kulturního domu

Princezna se vrací do Lesňáku. 
Bez krále Dobromysla
Představení Šíleně smutná princezna 
v podání dětské lidové muziky Notičky 
a přátel se o druhém zářijovém víken-
du vrátí do  Lesního divadla v  Řevni-
cích. Ke smutku bude důvod: v polovině 
srpna divadlo navždy opustil Roman 
Tichý, který měl hrát krále Dobromys-
la Veselého, princeznina otce.

V  hlavních rolích se představí Natálie 
Němečková jako princezna Helena a Mi-
loslav Frýdl coby princ Václav. Dále se 
diváci mohou těšit na  Alexandra Sku-
tila, Dušana Navaříka, Pavla Brennera 
či Jiřího Nikodýma. V roli krále Dobro-
mysla zaskočí stejně jako na jaře režisér 
Jan Flemr. Chybět samozřejmě nebude 

orchestr vedený Honzou Martínkem se 
silným zastoupením Notiček.

Čtyři jarní představení v Lesním diva-
dle zhlédlo téměř sedm stovek diváků. 
Zářijová se odehrají v pátek 9. a sobotu 
10. září od  19 hodin a  v  neděli 11. září 
od 17 hodin.

Začátek školního roku je v  Řevnicích 
už tradičně spojen s koncertem Pardu-
bické komorní filharmonie. Ten letošní 
se uskuteční v Lesním divadle v sobotu 
3. září od 19 hodin. Jako host vystoupí 
harfistka Kateřina Englichová.

Filharmonii bude opět dirigovat De-
bashish Chaudhuri. Před pěti lety 
přišel s  myšlenkou pořádat koncerty 
právě v  Lesním divadle. Rodáka z  in-
dické Kalkaty, který studoval dirigo-
vání v  mnoha zemích a  také na  Praž-
ské konzervatoři, přivedla do  Evropy 
touha seznámit se s  tradicí klasické 
evropské hudby. Před několika lety 

se usadil s  rodinou v  Řevnicích. „At-
mosféra Lesního divadla je okouzlující 
a  bezprostřední blízkost přírody velmi 
inspirativní,“ říká po  zkušenostech 
z minulých let.

Tradiční podzimní Jablkobraní ve Vše-
norech se chystá na  sobotu 17. září 
od  13 do  19  hodin. Zájemci se sejdou 
v kulturním domě a jeho blízkém okolí.

Jako obvykle je připraven bohatý pro-
gram plný hudebních a  tanečních vy-
stoupení, stánkový prodej, dílničky 
a aktivity pro děti nebo hudba k posle-
chu i  tanci, předvede se i  Veterán klub 
Všenory. Bude také vítání občánků. Tě-
šit se můžete na  soutěž o  nejlepší jab-
lečný koláč, která celou akci provází již 
od  roku 2017. Jablečný koláč může být 
jakýkoliv. Pekař či pekařka musí přinést 
kvůli hodnocení nejméně 12 porcí.
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Foto Petra Stehlíková
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POZVÁNKY 
Dvě posvícení
Svatováclavské posvícení, tento-
krát paprikové, oslavíme 28. září 
od 13 hodin na návsi u lípy v Srbsku. 
Prvního října od 15 hodin si stejnou 
akci užijí také Vonoklaští.

Henderson Quartet
Na  koncert jazzové zpěvačky Lau-
ren Henderson a  její kapely přijďte 
v pondělí 5. září od 20 hodin do čer-
nošického Club Kina.

Armstrong & Long
Kytarista a  zpěvák Matthews Long 
a  zpěvačka Alice Armstrongová 
společně vystoupí v  sobotu 24. září 
od  20 hodin v  černošickém Club 
Kině.

Orkus a Harry Band
Legendární řevnická kapela Orkus 
ladí své nástroje na 10. září od 18 ho-
din v  Kempu Řevnice, po  ní zahra-
je Harry Band, kapela namíchaná 
z  místních a  přespolních skvělých 
muzikantů.

Luboš Pospíšil
Koncert matadora české hudební 
scény Luboše Pospíšila si můžete 
vychutnat 15. září od  19:30 hodin 
na zámku v Dobřichovicích. Dopro-
vod obstará Ondřej Fencl (kytara, 
klávesy) a Ondřej Hnátek (perkuse) 
z 5P.

Dáma od Maxima
Představení Divadelního souboru 
Iva Tamchyny se koná 23. a 24. září 
od 19 hodin v řevnickém Lesním di-
vadle.

Zelený tulipán
Festival nakladatelství Maťa je při-
praven na 17. září od 13 hodin v Les-
ním divadle v Řevnicích.

Karlštejnské vinobraní
Dvacátý čtvrtý ročník velkolepých 
středověkých slavností se uskuteč-
ní 24. a 25. září v Karlštejně. Začíná 
v  sobotu v  10 hodin před Výzkum-
nou vinařskou stanicí. Součástí jsou 
koncerty, tance, divadla, dobové 
krámky i souboje šermířů. Návštěv-
níci se mohou těšit na  ohňové vy-
stoupení a středověké rytířské diva-
dlo Traken.

Na Alotriích vystoupí dvacet souborů

V Dobřichovicích vzniká dětská 
knížka Sviňka řádí

Náruč pozvala na benefiční 
koncert Báru Hrzánovou

Šermířská alotria přivítají 10. září 
od 11 hodin na zámku v Dobřichovicích 
skoro dvacet souborů z  celé republiky. 
Vedle již tradičních šermířských, taneč-
ních a divadelních vystoupení je zpestří 
koncerty dobové hudby.

Na  místě najdete historické tržiště 
s dětskou lukostřelbou a dalšími atrak
cemi pro malé i  velké, doplněné dobo-
vým i  méně dobovým občerstvením. 
Akci pořádá skupina historického šer-
mu Alotrium. Pro děti připravuje soutě-
že s  odměnami, žonglovací dílnu, pala-
činky a jiné dobroty.

Spolek Náruč se letos rozhodl „otevřít 
náruč“ veřejnosti. Prvním krokem je 
20.  září v  19 hodin benefiční koncert 
na  dobřichovickém zámku. Hlavními 
hvězdami budou Bára Hrzánová s  Má-
riem Bihárim a kapelou Bachtale Apsa.

Cílem pořadatelů je kromě komunitní-
ho přesahu a  společně stráveného času 
přiblížit téma duševního zdraví a práci 
Náruče. Návštěvníci budou mít příle-
žitost nahlédnout do  její činnosti. V zá-
meckém koncertním sále v 18 hodin za-

hájí unikátní výstavu Ze života Náruče, 
obohacenou mimo jiné uměleckými díly 
lidí dlouhodobě se potýkajících s dušev-
ním onemocněním.

Zuzana Čížková z  Dobřichovic je au-
torkou nového pohádkového čtení 
s názvem Sviňka řádí. Unikátní kníž-
ka vhodná i pro děti s poruchami čtení 
by měla vyjít na podzim.

Text bude vytištěn speciálním ang-
lickým fontem, díky němuž ho dobře 
zvládnou i  děti s  různými „dys“, tedy 
s poruchami čtení, psaní i  soustředění 
se. „Samotný název knihy i hlavní hrdi-
nové, korýši, kterým děti říkají sviňky, 
ale správně se jmenují svinky od  slova 
svinout se, by měli mladé a malé čtenáře 
ke knížce nalákat. A tedy i k samotnému 
čtení,“ říká autorka ilustrací a  námětu 
textu, dobřichovická malířka, sochařka 
a bývalá pedagožka Zuzana Čížková.

Ilustrace jsou vždy přes celou stranu 
a  kniha bude i  ve  formátu 23 x 32 cm 
docela silná. Na titulní straně i mnoha 

dalších obrázcích čtenáři uvidí dobři-
chovický zámek a  nejbližší okolí. Do-
břichovice jsou opakovaně jmenová-
ny jako „kouzelné, malebné městečko 
u  řeky Berounky a  zámku“. Grafikem 
sazby knihy je Samuel John King z Do-
břichovic.

Autorka shání sponzory, jimž může 
nabídnout na smlouvu o reklamu podě-
kování přímo v  knížce, ale i  na  sociál-
ních sítích, kde poběží placená inzerce, 
a  na  dvou webových stránkách. Kon-
takt: cizkova.zuz@seznam.cz, telefon 
606 888 669.
 Dvoustranu připravila: Lucie Hochmalová

Foto Petra Stehlíková
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Mníšecká 1060, Řevnice (budova České pošty)

  737 569 876
Otevírací doba:
ÚT, ST 14:00 – 18:00  |  ČT 10:00 – 14:00

Nově se na Vás těší

Karel LukšNově se na Vás těší

Karel Lukš

Zlatnictví
Řevnice

Od 1. 9. rozšíření otevírací doby.

Opravy zlatých a stříbrných šperků
Prodej snubních prstenů
Výkup zlata

DĚTI UČÍME základní pohybové prvky 
jako skákání, házení, chytání apod.

Po zvládnutí této fáze se seznamují s tenisovou 
raketou a dle vlastního zájmu mají pak možnost 
od školního věku 6 let přejít k plné výuce tenisu 

(projekt Tenisová škola), nebo jiných sportů 
(projekt Škola sportů).

PŘIHLÁŠKY: zasílejte na info@sportclubrevnice.cz
Podrobnosti sdělíme přes e-mail info@sportclubrevnice.cz 

nebo na tel.: 602 216 747.

TENIS
A POHYBOVÉ 

HRY
Sportclub Řevnice pořádá:

KURZ PRO 
PŘEDŠKOLÁKY

PRO KOHO: děti 4-6 let

KDY A KDE: od září,
lekce k výběru:
• PONDĚLÍ 16-17 hod. (Liteň)
• STŘEDA 16-17 hod. (Řevnice)
• ČTVRTEK 16-17 hod.
    (Hlásná Třebaň)
• PÁTEK 13-14 hod. (Řevnice)

CENA: 3 200 Kč/pololetí
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Mladí tenisté trénovali 
s českou jedničkou

Černošický běh je tu!

Tenisová škola Lety uspořádala setká-
ní s  jedním z  nejlepších tenistů sou-
časnosti Jiřím Veselým. Jela za  ním 
do Roztok. Místní areál na Žalově byl 
už od rána plný dětí, jež se svého idolu 
nemohly dočkat.

Česká tenisová jednička dorazila 
ve skvělé náladě a zhruba padesátce mla-
dých sportovců a  sportovkyň na  úvod 
prozradila pár perliček ze své profe-
sionální kariéry. Věděli jste třeba, že 

dokáže podávat rychlostí až 239 km/h? 
Nebo že jako jediný aktivní hráč světa 
má aktuální vítěznou bilanci s legendár-
ním Novakem Djokovičem 2:0?

To nejlepší ale přišlo vzápětí: trénink 
s  Jirkou! Děti měly možnost zkusit vy-
brat jeho nekompromisní servis, ne-
chyběla ani oblíbená „obíhačka“. Tři 
nejúspěšnější získali podepsaný míček 
z  Wimbledonu. A  pak už se hodně foti-
lo a podepisovalo, např. kartičky, trička, 
kšiltovky.

Zakroužkujte si v  kalendáři sobotu 
17. září. Registrace osmého ročníku 
oblíbené akce pro celou rodinu začíná 
ve 13 hodin na hřišti na konci Husovy 
ulice. Letošním tématem je co největší 
šetrnost k životnímu prostředí.

Organizátoři mysleli opravdu na  všech-
ny. Ve 14 hodin odstartují nejmladší zá-
vodníci (narození v roce 2015 a mladší) 
na trať dlouhou 200 m, ve 14:20 ročníky 
2013–2014 a  2011–2012 na  450m úsek. 
O 15 minut později se ke slovu dostanou 
rodinné štafety na 3x 900 m a v 15:30 nej-
vytrvalejší běžci, kteří vyrazí na  10km 
trasu. Nebude chybět ani 3km závod (pro 
ročníky 2008–2010, 2004–2007, 1967–
2003, 1966 a starší), vypsaný na 15:40.

Nejdelší trať je tradičně označená jako 
Černošice open, kromě absolutního ví-
těze je vyhlášen také nejlepší závodník 
či závodnice pocházející z Černošic. Re-
gistrace a  všechny informace najdete 
na webu cernosickybeh.wordpress.com.

Berounský drak  
opět připlouvá
Závody dračích lodí letos pokračují 
17. rokem. Ovládnou víkend 9. až 10. září. 
Opět můžete postavit vlastní posádku 
a  změřit síly s  ostatními. Fun posádka 
má 20 pádlujících + bubeníka (nebo klid-
ně menší počet členů), musí mít ovšem 
minimálně čtyři ženy. Pestrá zábava pro 
malé i velké návštěvníky je připravena. 
Vše se odehraje v  kempu Beroun neda-
leko centra města. Podrobnosti na webu 
berounskydrak.cz.

Padesátka  
pro vytrvalce
Kdo má rád pořádnou nálož kilometrů, už 
se těší na Brdskou 50. Pořádána je posed-
mé v zářijovou sobotu, letos 10. září. Start 
je u  pekařství a  cukrářství Jarolímek 
v Mníšku pod Brdy mezi 7:15 až 8:15 ho-
din. Celkem 48 kilometrů téměř podzim-
ní krajinou musí účastníci závodu (pouze 
starší 18 let) ujít nebo uběhnout za 12 ho-
din od nahlášení se pořadatelům na star-
tu. Kapacita startujících je už naplněna, 
ale podporu na trase všichni uvítají! Vše 
najdete na  webu brdska50.cz. Možná 
vás soutěžící inspirují pro další ročník, 
na nějž je opravdu třeba natrénovat.

Atletka v evropské 
dvacítce

Skvělá zpráva přišla o  prázdninách 
z mistrovství Evropy v Jeruzalémě, kde 
patnáctiletá Klára Zbožínková vybojo-
vala 16. místo na  100 metrů překážek. 
Mladá sportovkyně je první atletkou 
z ASK Dipoli, která soutěžila na meziná-
rodní akci. A velké závody má ještě před 
sebou. Po  nepovedeném startu úžasně 
stáhla soupeřky a v rozběhu semifinále 
si doběhla pro čtvrté místo.

Foto ASK Dipoli

Foto Tenisová škola Lety

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

daně a účetnictví
Praha, Dobřichovice

s rámečkem bez spadu

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

HLEDÁME
ÚČETNÍ

NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘICHOVICE

vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

REFERENT (VEDOUCÍ) 
ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD
(Tato pozice je zařazena do 10.,  
resp. 11. platové třídy.)

Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, 
po zkušební době přiznání osobního 
příplatku, příp. příplatku za vedení, možnost 
občasné práce z domova, příjemné pracovní 
prostředí, finanční příspěvek na dovolenou 
nebo volnočasové poukázky a další výhody 
sociálního fondu, 5 týdnů dovolené.

Více informací na úřední desce či stránkách 

www.dobrichovice.cz 
s dotazy se obracejte na e-mail:
tajemnik@dobrichovice.cz

Přijímáme přihlášky na školní rok 
2022/2023 – děti již od 2 let!
+ 2x týdně angličtina, rodilý mluvčí
+ 2x týdně plavání ve vlastním bazénu
+ spolupráce s Mensou ČR
+ jóga, keramika a další projekty
Domluvte si schůzku a přijďte se k nám podívat!

MATEŘSKÁ ŠKOLA
OTTOMÁNEK

 www.ottomanek.cz
603 495 368
603 745 576

Školka 
s angličtinou 
a plaváním

Š
MŠ Ottománek
Střední 2121
Černošice

Pondělí
až pátek

7–17 hodin

INFORMACE

Přijímáme přihlášky
kojenecké plavání
plavání dětí od 6 měsíců 
do 15 let, aqua aerobik

Místo konání
bazény
Dobřichovice 
Černošice
Radotín

Zahájení
12. září 2022

KURZY

LEKCE

MOŽNOST 
I NEPRAVIDELNÉ 
DOCHÁZKY

Komenského 1100
252 30 Řevnice

 257 721 717

• KUCHYNĚ • INTERIÉRY

• ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

• SEDACÍ SOUPRAVY

• REALIZACE OD NÁVRHU PO MONTÁŽ

• SPOTŘEBIČE VŠECH ZNAČEK

info@kuchynechvojka.cz
www.kuchynechvojka.cz

KUCHYŇSKÉ
STUDIO
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K jezírkům lze dojít ze dvou stran. My jsme 
tentokrát vybrali trasu z obce Skryje, jež 
je součástí CHKO Křivoklátsko. Dá se v ní 
pohodlně zaparkovat autem. K  našemu 
cíli vedou dvě cesty: po modré turistické 
značce jsou to necelé tři kilometry, po čer-
vené (a pak kousek po silnici) asi čtyři. 

Otisk paleontologa Barranda
Ještě před cestou můžete ve  Skryjích 
navštívit velmi zajímavé Muzeum Joa-
chima Barranda. Už přes dvacet let se 
nachází v  budově staré školy. Nikdy by 
asi nevzniklo, nebýt francouzského in-

ženýra a paleontologa, podle něhož je po-
jmenováno. Barrande v této lokalitě roku 
1833 vyměřoval a projektoval koněspřež
nou železnici a právě ve Skryjích nalezl 
mnoho zkamenělin z  období prvohor. 
Asi nejznámější jsou trilobiti. Badatel se 
od  té doby věnoval studiu zkamenělin. 
Vydal o  nich mnoho knih, položil tak 
základy české paleontologie a  proslavil 
Skryje po  celém světě. Jeho život a  dílo 
vám představí právě skryjské muzeum.

Kromě paleontologie v  něm najdete 
také expozice zobrazující život na  ven-
kově na přelomu 19. a 20. století. Na stě-
nách visí mnoho snímků zdejších rou-
bených domů a  hospodářských budov. 
K vidění je také různé nářadí a tehdejší 
vybavení domácností. Pro děti je asi nej-
větší atrakcí sklep, kde si kladivem mo-
hou najít vlastního trilobita.

Muzeum je během září otevřené kaž-
dý den mimo pondělí od 9 do 17 hodin. 
Od  října do  června se můžete objednat 
na telefonu 313 553 004.

Cestou protifašistických 
bojovníků
Zajímavějším přístupem k  jezírkům je 
modrá turistická trasa, která vede údo-
lím Zbirožského potoka až do  Zbirohu 
a  je součástí Cesty protifašistických 
bojovníků. Pojmenovali ji po  místním 
mlynáři z  Podmokel Františku Froň-
kovi, jenž za  války vedl místní odbojo-
vou skupinu a u Podmokelského mlýna 
ho zastřelili okupanti. Když se vydáte 
od  jezírek ke  mlýnu, uvidíte pomníček 
na jeho památku.

Předtím si ale vychutnejte příjemnou 
procházku. Nejdřív půjdete polní cestou 
po rovince, poté sestoupíte do údolí Zbi-
rožského potoka. Pěšina vede strmým 
svahem, takže musíte dávat pozor, abys-
te neuklouzli. I proto se moc nedoporu-
čuje jezdit k  jezírkům na kole (a pokud 
tak učiníte, musíte tuto část cesty kolo 
vést), s kočárkem se tam vůbec nedosta-
nete. Posledních asi sedmdesát metrů je 
stezka přímo u vody. Občas vede po ka-
menech a před jezírky je potřeba zvlád-
nout dřevěný chodník na  druhý břeh. 
Když je hodně vody, k  jezírkům se dojít 
nedá. Naopak v období dlouhého sucha 
a horka zase téměř neuvidíte vodopád. 

Pohled na  vodní plochy je vskutku 
nádherný. Nad rozlehlou hladinou se 
sklánějí stromy, kolem se tyčí skály 
a hučí vodopád. Jezírka leží hned vedle 
sebe. Do  horního protéká voda úzkou 
skalní průrvou s  vysokými stěnami, 
mezi nimiž se tvoří zmíněný vodopád. 
Dolní navazuje na horní o několik met-
rů níže. Jejich celková rozloha je asi 150 
metrů čtverečních, vše v  nadmořské 
výšce 270 metrů.

Až se pokocháte krásou jezírek, mů-
žete od  nich pokračovat dále až k  Pod-
mokelskému mlýnu, což je asi jeden 
a půl kilometru. Jestli budete chtít dojít 
do Zbirohu, vydejte se dále po modré ješ-
tě dalších sedmnáct kilometrů.

Cesta zpátky do  Skryjí vám zabere 
trochu více času, protože chvíli vede 
do  kopce. A  budeteli mít zájem, může-
te si v obci prohlédnout místní barokní 
kostel svatého Michaela archanděla (je 
prý doložen už ve 14. století), krásné rou-
benky nebo rodný dům legionáře Josefa 
Hůly, který zemřel v roce 1918 u Nikola-
jevska. Lucie Hochmalová

Romantická cesta 
ke Skryjským jezírkům
Procházka ze Skryjí ke Skryjským jezírkům se 
určitě bude líbit všem milovníkům turistiky 
a přírody. Zvládnou ji i ti, kdo nevyhledávají 
dlouhé trasy. Naopak zdatní turisté mohou 
od jezírek pokračovat k Podmokelskému mlýnu 
a dále pak třeba až do Zbirohu.

Foto Petra Stehlíková

Foto Petra Stehlíková
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• ELEKTROKOLA
• KOLA

horská
 trekingová
 silniční
 dětská
• KOLOBĚŽKY
• KVALITNÍ   

SERVIS
 perfektní 

předprodejní
 příprava kol

O T E V Í R A C Í  D O B A
Informace na webu.

V průběhu září rekonstrukce prodejny!
 info@kola-sport.cz      257 721 313

 Komenského 92, Řevnice
www.kola-sport.cz

ELEKTROKOLA – SLEVY!

OBLEČENÍ – VÝPRODEJ!

Dny na rozhraní 
léta a podzimu 
krásně rozzáří 
barevné květy.

Pražská 459, Lety (vedle prodejny BILLA)

Ozdobte si svůj balkón i terasu.
Nabídka barevných trvalek a vřesů
Po – So  10 – 18 hod    Ne 10 – 16 hod

 Bc. Jaromír Horáček
 Pražská 375, Dobřichovice

 774 815 744
 info@horacek-catering.cz

www.horacek-catering.cz

Pohoštění formou cateringu  
se zajištěním párty vybavení  

a inventáře na:

firemní akce
(vánoční večírky)

svatby
rodinné oslavy
grilovací akce
(sele, kýta, steaky, býk)

PRAVIDELNÉ
KURZY PLAVÁNÍ  
Pro děti i dospělé 
• skupinová výuka PO-PÁ 15-19 hod.
• individuání výuka děnně 6-22 hod.

Plavání pro školy a skupiny dětí i dospělých  
dle dohody. (MŠ, ZŠ, SŠ, kluby, firmy...) 

Další výuka i na bazénu AXA, Nové Butovice,  
Zelený Pruh a Třebešín.

Přihlášky, dotazy, informace:

 603 174 519 (SMS) | info@betynka.eu | betynka.webooker.eu

BAZÉN 
RADOTÍN

Mateřská škola Svinaře, okres Beroun

přijme zaměstnance na pozici

UČITEL/KA
Více informací najdete na webu školy: www.mssvinare.cz 
Zájemci mohou volat na tel.: 731 771 453 nebo psát na: skolka@mssvinare.cz
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Jak mít příjemně  
suchý domov

Vlhkosti v domě či na chatě si často 
všimneme až po nějaké době.  
Měli bychom ji kontrolovat?  
Jakým způsobem?
Určitě ano, hlavně v  mís-
tech, kde s  případnou vlh-
kostí můžeme počítat. Jsou 
to různé záplavové oblas-
ti, místa v  blízkosti vod-
ních toků, jezer, potůčků či 
v okolí lesa, který vodu za-
držuje. Kontrolu stačí pro-
vádět vizuálně a  zcela ná-
hodně. V  případě vlhkých 
stěn se musíme na problém 
soustředit a nenechat ho do-
jít do závažnějšího stavu.

Určitá vlhkost v domě je 
přirozená. Jak poznám 
problém?
Projeví se mokrými stěna-
mi, loupáním a opadáváním omítek, ma-
pami různých barev na zdech, plísněmi, 
mnoha druhy drobných prasklin, sráže-
ním solí na stěnách apod.

Mohu mít zasažen i nový dům?
Ano, bohužel. Většinou se jedná o  chy-
by při realizaci výstavby, např. tepelné 
mosty, podle kterých dochází k průniku 
vlhkosti dovnitř stavby, nedostatečná 
izolace, špatně postavená střecha či její 
část, nevhodně zvolené materiály a  po-
dobně.

Pomáhá třeba seškrábání a opětovné 
nahození zdí? Speciální nátěry? 
Časté větrání?
Seškrab a  opětovné nahození nám vlh-
kost neodstraní. Chvilku to bude vypa-
dat, že je vše v pořádku, po určité době 
se voda opět začne tlačit na povrch.

Speciální nátěry fungují, ale záleží 
na  množství vody, která se do  objektu 
snaží dostat. Po krátké době dojde k za-

solení pórů, a tím přestanou být nátěry 
funkční. Volil bych je jako doplněk, ne 
coby hlavní způsob pro odstranění vlh-
kosti.

Větrání nebo rekuperace jsou potřeba 
vždy. Pokud si z  domu uděláme „igeli-
tový“ pytlík, bude vlhkost kondenzovat 
uvnitř.

Mezi dalšími možnostmi jsem  
narazila na desku IsoAir.  
Proč bych si ji měla vybrat?
Desky IsoAir jsou lehké polystyrenbe-
tonové desky, které natáhnou vlhkost 
do sebe a „prodýchají“ ji do místnosti. Je-
jich účinnost ověřila letitá praxe i testy 
z Kloknerova ústavu v Praze. Díky větší-
mu průměru pórů, jimiž vlhkost prostu-
puje, se nezasolují jako zmiňované nátě-
ry. Jen větráme, což je třeba vždy.

Desky vyrábíme z  drceného recyklo-
vaného polystyrenu, cementového mlé-
ka a  dalších složek, zvyšujících jejich 
odolnost. Jsou nehořlavé, mají nízkou 
hmotnost a výborné termoizolační vlast-
nosti. Materiál je hypoalergenní a anti-
septický, ale také relativně křehký, proto 
musíme dbát na opatrnou manipulaci.

Kolik stojí? A zvládnu jejich instalaci?
Vyrábíme tři varianty s  různou tloušť-
kou: desky silné 50 mm, 60 mm a 80 mm 
v rozměru 95 cm x 95 cm. Cena je na na-
šem webu isoair.cz v rubrice Ceník. Obec-
ně si ale myslím, že poměr výkon/cena je 
opravdu vynikající. Desky můžete využít 
všude v interiérech a jejich výměna není 
potřeba. Náklady na opakující se opravy 
mohou být mnohem vyšší.

Instalaci zvládnete poměrně lehce 
podle návodu. Pokud si přece jen nebu-

dete jisti, neváhejte nás i bě-
hem realizace kontaktovat.

Co když si investici 
v domě rozdělím na části?
Častokrát se tak děje z  fi-
nančních důvodů zákazníka. 
Můžete řešit vlhkost postup-
ně, ideální je však aplikovat 
desky v  celé šíři problému 
najednou. Už jen z  hlediska 
stavebních opatření vašeho 
domova. Zákazníci, kteří vá-
hali, dnes potvrzují své roz-
hodnutí větou: „Jsme rádi, že 
jsme to udělali najednou. Už 
máme klid.“

V dnešní době na některé výrobky 
neúnosně dlouho čekáme.  
Jak je to s deskami IsoAir?
Máme kontinuálně promyšlenou výrobu 
i dodávku vstupních materiálů. Žádného 
zákazníka jsme doposud neodmítli. Des-
ky jsou u nás v Řevnicích k dispozici.

Vlhkost je nepřítelem obydlí i našeho zdraví.  
Často nám dělá vrásky na čele. Proto jsme se 
vydali za Petrem Krocem z firmy Iglubrick, 
aby nám poradil, jak ji odhalit včas a zatočit 
s ní tak, aby se už nevracela.

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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UČÍME V ZAHRADĚ MATEMATIKU A ČESKÝ JAZYK
 15. 9. a 6. 10. | 14:30–18:00 (navazující workshop) Cena: 1 000 Kč

UČÍME BADATELSKY V PŘÍRODĚ
 21. 10. | 9:00–16:00 Cena: 1 000 Kč

 Workshopy vedou lektorky Muzea Říčany: Edita Ježková, Kateřina Číhalová
 Dolní Černošice   Přihlášky: kancelar@jedenstrom.cz   Dotazy: 777 258 450

Oba workshopy mají akreditaci MŠMT pro učitele ZŠ, jsou však přístupné i učitelům MŠ.

Jak to všechno začalo 
Jeden strom vznikl v  roce 2009. Už 
za  dva roky bylo jasné, že se na  statek 
v  Dolních Černošicích nevejdeme. Pus-
tili jsme se do hledání místa, kde bude-
me moci být ještě více „venku“, protože 
uvnitř být nepotřebujeme. Začali jsme 
přemýšlet o propojení s relativně novou 
Asociací lesních mateřských škol, která 
si nás získala svou filozofií a stala se pro 
nás v mnohém inspirací a rádcem. V září 
2011 jsme začali pátrat po pozemku spl-
ňujícím naše představy o místě pro lesní 
klub. Lesní mateřské školy v té době ne-
existovaly, nebyly nijak ukotvené v  le-
gislativě, stejně jako neexistovaly prová-
děcí předpisy, které by vymezily provoz 
lesních klubů. Půlroční hledání od  Ra-
dotína po  Dobřichovice nic nepřineslo. 
A  tak jsme si řekli, že pokud se má po-
zemek objevit, určitě přijde v pravý čas.

A  stalo se. V  únoru 2012 nás oslovili 
Pavel a Veronika Kubáskovi z Řevnic, že 
mají pozemek na hranici Letů a Řevnic. 

Navíc pro svoji malou dcerku hledali 
možnost vytvořit něco jako školku na je-
jich pozemku. O existenci Jednoho stro-
mu už věděli a  jeho filozofie a  přístup 
se jim líbily. V  tu chvíli se začala rodit 
nová spolupráce, s níž přišla i velká dři-
na. Stáli jsme tváří v tvář tříhektarové-
mu prostoru plnému náletových dřevin 
a  černé skládky bioodpadu z  okolních 
chat. Od dubna jsme zde tvrdě pracova-
li za pomoci našich manželů (ano, Jeden 
strom založily ženy, tak si to také od-
pracovaly se sekerou, s vrtákem, rýčem 
a  kladivem v  ruce) a  přátel, abychom 
6.  června 2012 uspořádali historicky 
první den otevřených branek v  lesním 
klubu Na  dvorečku. Do  dnešního dne 
moc nechápeme, jak je možné, že na pou-
ze oplocený pozemek bez zázemí přišlo 
přes 120 rodičů s  dětmi, aby si nechali 
vyprávět o  tom, co plánujeme a  co zde 
bude stát. A navíc tomu uvěřili natolik, 
že do konce června s důvěrou přihlásili 
své dítě do budoucí „lesní školky“.

O to větší závazek to pro nás byl. Násle-
dovala prázdninová dřina. Bylo potřeba 
vše stihnout do  září: dodělat oplocení, 
vyřešit dovoz vody a stravy, vybudovat 
wc, postavit a  dovybavit první zakryté 
zázemí pro děti v  podobě vojenského 
stanu, získat souhlasy dotčených úřadů, 
které si s daným formátem „školky“ moc 
nevěděly rady.

Nebylo toho málo, léto bylo velmi 
parné, a tak jsme si leckdy sáhli na dno 
svých sil. Zpětně děkujeme i  mnohým 
novým rodičům, kteří s námi „do toho“ 
šli. Největší díky patří Veronice a  Pav-
lovi Kubáskovým, bez nich by zázemí 
nikdy včas nevzniklo. 1. září 2012 zahá-
jila provoz první patnáctičlenná třída 
lesního klubu Na  dvorečku pod vede-
ním Andrey Kořínkové, Moniky Krejčí, 
Aleny Lalákové a Andyho Willse, za po-
moci správcové pozemku Veroniky Ku-
báskové. Tím naše lesní dobrodružství 
začalo! 

Mgr. Alena Laláková, ředitelka škol Jednoho stromu

V lese jsme už jedno 
desetiletí

Hledáme
l učitel německého jazyka: úvazek 

1,5 hodiny týdně (2. stupeň) 
l učitel IT: úvazek 1 pracovní den, 

čtvrtek (2. stupeň)

Zájemci mohou posílat CV 
na reditelka@jedenstrom.cz 
nebo volat na 777 258 450.

V září 2012 otevřela organizace Jeden strom, z. ú., (tehdy ještě občanské 
sdružení) první třídu Lesní mateřské školy Na dvorečku v Letech. A protože 
se za tu dobu stalo mnoho zajímavého, můžete se každý měsíc těšit na kousek 
naší historie. Školní rok má 10 měsíců, což vyjde přesně na 10 let.

VZDĚLÁVACÍ WORKSHOPY pro pedagogy a veřejnost
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HISTORIE — 21

Z  původní fasády se však téměř nic ne-
zachovalo. Villa Nolč sloužila jako hotel 
s restaurací v přízemí. Ke konci 90. let byl 
provoz uzavřen. V roce 2021 byla budova 
zbourána a přestavěna na bytový dům.

V sále kulturního domu bylo původně 
osm samostatných velkých barevných 
originálů Adolfa Liebschera. V roce 1931 
(nebo ještě dříve) však zmizely. Roku 
1959 začala několikaletá rekonstrukce 
celé stavby. V  této době objekt fungoval 
jako sokolovna a společenský sál. Po dru-
hé světové válce, v rámci akce Z, byl vše-
norskými obyvateli přebudován na dům 
kultury. V  roce 2021 ho obec Všenory 
s pomocí dotace odkoupila od soukromé-
ho majitele. A začala rozsáhlá přestavba. 
Obci se tak podařilo zachránit cennou 
památku a vybudovat místo pro kulturní 
vyžití občanů, které do té doby chybělo.

V  kulturním domě nyní najdete více-
účelový sál, sídlí zde Muzeum Všenor, 
Všenorská knihovna, Informační cent-
rum Berounka i Literární kavárna. Úto-
čiště zde našla také Všenorská divadelní 
společnost.

Původní výstavu ruské emigrantské 
básnířky Mariny Cvetajevové doplnila 
nová expozice Historie Všenor. Její část 
se věnuje Janu Nolčovi a  letovisku Vše-
nory, jež založil.

Nolč proměnil Všenory
Zmiňovaný Jan Nolč (27. 6. 1835 – 29. 9. 
1888 Všenory) byl mezi lety 1870 a  1888 
majitelem hospodářského dvora a  zám-

ku s  pivovarem a  dalšími nemovitostmi 
ve Všenorech a v Černolicích. Za tuto dobu 
dokázal proměnit osadu Všenory v malé 
letovisko, probudil zde kulturu, přivedl 

mnoho významných osobností, postavil 
řadu zajímavých domů, vše s touhou uči-
nit z  obce české lázeňské místo a  jedno 
z prvních přípražských letovisek.

Nolč byl velkostatkář a  zároveň posla-
nec Sněmu Království českého. Setkáváme 
se ale především s tím, co vytvořil. „Jeho“ 
venkovské vily pro letní pobyt přibýva-
ly expanzí do  původní zástavby Všenor. 
A v jejich rámci vznikl i krajinářský park.

Při přípravě expozice byl osloven Jan 
Doležal, potomek Růženy Doležalové Nol-
čové, jedné ze čtyř dcer Jana Nolče. Spolu se 
svou ženou Janou Doležalovou muzeu pře-
dal porcelánový servis a sklenky na víno 
z domácnosti Jana Nolče, vázu s jeho por-
trétem a další předměty a písemnosti.

Díla skvělých akademiků
Manželé Doležalovi zaslali také černobí-
lou fotografii s dcerami Jana Nolče, pod-
le níž akademický malíř Jiří Říha nama-
loval obraz. Visí v sále a s ním i jiná díla 
podle předloh poskytnutých Sdružením 
Liebscher.

Kromě uvedených expozic tu uvidíte 
umění ak. mal. Adolfa Liebschera (11. 3. 
1857 Praha – 11. 6. 1919 Potštejn), který 
dekoroval místní kapli sv. Jana Křtitele 
i současný kulturní dům.

Další výstava se věnuje Ing. arch. Bře-
tislavu Štormovi (21. 6. 1907 Řevničov 
– 11. 6. 1960 Praha). Je to průřez umělec-
kým dílem architekta, jenž se zabýval 
i dekorativním uměním (kresbami, cír-
kevními předměty, nábytkem, heraldic-
kými znaky, pečetidly, architekturou).

Alena Sahánková, Foto Vilém Galló, Radek Havlíček

Všenory vzkřísily kulturní památku
V obci se zhruba 1 700 obyvateli mají od 16. července 
2022 novou chloubu. Slavnostně otevřeli kulturní dům, 
který je ukázkou kvalitní neorenesanční architektury 
80. let 19. století. Budovu postavil Jan Nolč v roce 1886 
jako taneční a divadelní sál při Ville Nolč. Ta vznikla 
také jeho zásluhou, jen o 12 let dříve, a šlo o první 
všenorskou vilu pro letní hosty.

Skleník s předměty z rodiny Jana Nolče
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Záruka čerstvých květin, 
venkovních i pokojových 
rostlin a tak…
dokončení v tajence
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• Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno

Vyluštěnou tajenku zasílejte na  adresu krizovka@dobnet.cz nebo na  adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252  29 Dobřichovice, a  to 
nejpozději do 17. září 2022. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Výherce obdrží poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup květin dle vlastního výběru  
v Květinovém ateliéru Poupě, Dobřichovice. 
Vylosovaným výhercem křížovky ze srpnového vydání je Ivo Rambousek, Vonoklasy.
Získává poukázku v hodnotě 500 Kč na večeři pro dvě osoby v Musa Restaurantu, Radotín.

Správná tajenka z minulého čísla: … pravidelné středeční grilování
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 9/2022, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o květiny v hodnotě 500 Kč

Květinový servis na míru  
pro všechny příležitosti
 603 544 822   PETULEPF@SEZNAM.CZ

 Květinový ateliér Poupě  5. května 1179, Dobřichovice
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Tomáš Hnátnický
Podbrdské kamnářství
Člen Cechu kamnářů ČR

+420 777 110 888
 tomashnatnicky@seznam.cz

www.podbrdskekamnarstvi.cz

PODBRDSKÉ
KAMNÁŘSTVÍ
TOMÁŠ HNÁTNICKÝ

stavby a rekonstrukce
krbů, kamen, sporáků, grilů
vložkování a frézování komínů

Pozemek Svinaře, 5 997 Kč/m2Vila Černošice, 761 m2 / 243 m2

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

REALITNÍ KANCELÁŘ

RE/MAX All Up
Pražská 454, 252 29 Lety

www.remax-allup.cz

Realitní služby, jaké si přejete

 775 969 813
www.optikadobrichovice.cz

Anežky České 1125
Dobřichovice

areál Panská Zahrada

Provozní doba
Út – Pá 10.00 – 18.00

So 10.00 – 13.00

PHýčkejte své oči, 
provázejí vás životem

4., 11., a 18. září  |  8:30 16., 29., a 30. října  |  11:30

Fabián Tours
Štoly Amerika | 300 Kč dospělí | 150 Kč děti 6-12 let 

Termíny
Po dohodě můžeme i překládat do Aj, Šj, Fj.

Žampach u Jílového u Prahy | 350 Kč dospělí | 250 Kč děti 6-15 let 
Zlatý důl, důlní vláček, 4 km dlouhá trasa, ukázky funkční důlní techniky

Termíny
V případě větší skupiny lze domluvit jiný termín, výklad je dostupný i v Aj.

Důl Skalka v Mníšku p. Brdy | 280 Kč dospělí | 180 Kč děti 10-15 let

Termíny budou upřesněny. Důlní vláček.

Více informací:  fabiantours1
 Jitka Wurmová 774 221 184, Eva Nová 777 897 951.

MALÁ CESTOVNÍ AGENTURA SE 
SPECIALIZACÍ HLAVNĚ NA PODZEMÍ

18. září  |  13:15 22. října  |  13:15

Aktuální nabídka



www.idobnet.cz

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


