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Zdarma

Obce, spolky 
a školy šetří, kde 
se dá  6

Radek Toman: 
Motokros i enduro vyžadují 
morální odolnost  10

Za výhledem 
i miminky 
na dominantu 
Prahy  17
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Není váš počítač 
ve své kůži?
Hoďte to na nás!

 277 001 111
www.dobnet.cz/servis
DOBNET, Palackého 27, Dobřichovice
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Funkcionalistická vila | PRODEJ 
Dobřichovická ul., Černošice

Komerční prostor | PRONÁJEM
Pražská ul., Dobřichovice

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
A
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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
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Hledáme
nové strážníky

NABÍZÍME
· Náborový příspěvek
· Stabilní a nevšední povolání
· Finanční jistotu – rizikový příplatek
· Příspěvek na stravování
· Příplatek za směnnost
· Moderní zázemí

Městská Policie Řevnice
 mp.revnice@revnice.cz   773 837 230, 775 718 588

Mníšecká 1060, Řevnice (budova České pošty)

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

Zlatnictví
Řevnice
• Opravy zlatých a stříbrných šperků
• Prodej snubních prstenů
• Výkup zlata
• Výměna baterek v hodinkách
• Servis hodinek a strojků NOVĚ
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Na většině radnic velké změny nejspíš nebudou
Volby do  zastupitelstev obcí a  do  čás-
ti Senátu PČR se konaly 23. a 24. září. 
V  dolním Poberouní a  na  Podbrdsku 
byla tradičně nadprůměrná volební 
účast a  ve  většině obcí uspěly kandi-
dátky dosavadních starostů.

V  okrese Praha-západ odevzdalo svůj 
hlas 50,9 procenta a na Berounsku 48,5 
procenta voličů. Nejvíce (72,54 %) jich 
bylo ve  Všeradicích, 69,74 % pak v  Srb-
sku a  68 % v  Karlíku. Naopak nejméně 
lidí si našlo cestu do volebních místností 
ve Skuhrově (40,64 %).

V Černošicích, Dobřichovicích i Řev-
nicích si dosavadní vládnoucí uskupe-
ní na radnicích udržela většinu, i když 
například v Řevnicích jen těsnou. Sou-
časní starostové tedy pravděpodobně 
budou na úřadech pokračovat. Podob-
ně tomu je i v dalších obcích: ve Všeno-

rech přesvědčivě zvítězila kandidátka 
současného starosty, se ziskem 73,15 
procenta hlasů, bude mít sedm zastu-

pitelů z  devíti, v  Letech také uspěli 
kandidáti starostky s  61,08 procenta. 
Mnoho se asi nezmění ani v  Hlásné 
Třebani, Karlíku nebo ve  Svinařích. 
Naopak v Litni zřejmě současný staros-
ta skončí.

V  senátním obvodu Beroun postoupi-
li do druhého kola Jiří Oberfalzer z ODS 
a Janis Sidovský z uskupení LES+SEN 21. 
V některých obcích, například ve Svina-
řích, Skuhrově, v  Srbsku, Karlíku nebo 
ve Všenorech, se podařilo zvítězit Janisi 
Sidovskému. V  „domovském“ Karlštej-
ně by dokonce s  59,11 procenta uspěl 
už v prvním kole. Jiří Oberfalzer bodo-
val především v obcích na Praze-západ, 
v  prvním kole by ho zvolili ve  Vižině, 
kde získal 66,66 procenta. O  novém se-
nátorovi se tedy rozhodne v  kole dru-
hém, které se uskuteční až po redakční 
uzávěrce.

Obyvatelé Zadní Třebaně budou už brzy 
moci používat novou lávku přes Svinař-
ský potok. Hotová by měla být nejpozději 
začátkem listopadu. Nahradí tu původ-
ní, která musela být kvůli havarijnímu 
stavu v srpnu stržena.

Stará lávka byla uzavřena už v červ-
nu 2021, od  té doby funguje provizor-

ní, za  niž obec platí měsíční proná-
jem 30 tisíc korun. Její zapůjčení bylo 
nutné, neboť bez ní museli lidé chodit 
do okrajové části obce podél hlavní sil-
nice. Celkové náklady na novou lávku 
vyšplhají na zhruba čtyři miliony, při-
čemž obec požádala o  dotaci 936 tisíc 
korun.

S  novým školním rokem odstartoval 
v řevnické základní škole projekt me-
zinárodní spolupráce. V jeho rámci by 
se již v listopadu měli někteří žáci po-
dívat do Turecka.

Škola získala na  dvouletý projekt s  ná-
zvem Aktivní náctiletí (Active Teen-
agers) grant. Žádost o financování aktivit 
podala partnerská škola prostřednic-
tvím švédské národní agentury pro 
mezinárodní spolupráci v  rámci výzvy 
Evropské komise programu Erasmus 
Plus. Cílem projektu je podpora evrop-
ské a  mezinárodní dimenze inkluziv-
ního vzdělávání na  základě spolupráce 
škol, zvýšení povědomí o  rozmanitosti 
evropské kultury, jazyků a  společných 

evropských hodnot, výměna zkušeností 
pedagogů a další.

Jedním z výstupů je také vytvoření di-
vadelní hry či muzikálu, na jehož finál-
ní podobě se budou kromě řevnických 

žáků podílet partnerské školy ze Švéd-
ska, z Turecka a Itálie. Projekt se zamě-
řuje na žáky od 12 do 16 let. První výjezd 
žáků do  partnerské školy v  Turecku se 
má uskutečnit od 14. do 18. listopadu.

Stavba nové lávky míří do finále
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Od Berounky 
do Turecka

Foto Radek Havlíček
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Zcela nová moderní budova vyrostla 
na  okraji obce Lety. Letos přivítala 
přes šedesát dětí, časem se v  ní bude 
vzdělávat až dvojnásobek. „Nová škola 
je potřeba, protože Středočeský kraj 
se potýká s  nedostatečnými kapacita-
mi pro žáky. Škola je nádherná, účelná 
a  barevná. Dětem se v  ní bude líbit,” 
uvedla hejtmanka Středočeského kra-
je Petra Pecková.

V Letech dosud základní škola chyběla. 
Její potřebu si místní dobře uvědomo-
vali. „Při projednávání našeho územního 
plánu před několika lety přišla připomín-
ka města Dobřichovice, že bychom měli 
vytvořit rezervu pro stavbu naší letovské 
základní školy. Je pravda, že jsme ji potře-
bovali. Sama mám tři děti, které jsme vo-
zili do škol v okolních městech,“ vysvětli-
la starostka obce Lety Barbora Tesařová.

V  letošním školním roce se čtyřia-
šedesát dětí rozdělí do  čtyř tříd: jedné 
přípravné, další pro prvňáčky a  dvou 
kombinovaných. Vše bylo včas přichys-
tané a učitelé se na žáky těšili. „Příprava 
byla dlouhá a náročná, ale nakonec máme 
učitelský sbor i  krásnou, vybavenou bu-
dovu,“ sdělila ředitelka školy Romana 

Šindlářová s  tím, že škola ve výuce vy-
užívá metody dramatické výchovy. Díky 
učení prožitkem si děti pamatují více in-
formací. 

Lety už mají svou mateřskou školu, 
nyní i  první stupeň základní. Časem 

bude vzdělání v obci zajištěno komplet-
ně. Chystá se totiž výstavba budovy pro 
druhý stupeň ZŠ a také samostatná tělo-
cvična.

Podívejte se na  video reportáž z  ote-
vření letovské školy na iDOBNET.cz.

Lety otevřely vlastní základní školu

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

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

in
zerce

Novou atrakci chystá radnice v  Berou-
ně. Na Městské hoře, kam už nyní jezdí 
rodiny s dětmi za místními medvědy, by 
měl vyrůst bezmála padesát metrů dlou-
hý tobogán. Veřejnosti bude přístupný 
zdarma.

Myšlenka se zrodila v hlavě předsedy 
berounské Komise cestovního ruchu 
Radka Dolejše. Podobný projekt ho zau-
jal v Rakousku. Vytipována byla dosud 

zanedbaná lokalita na  Městské hoře. 
V tomto prostoru se s techniky dodava-
telské společnosti podařilo najít svah, 
který splňuje náročné parametry pro 
tento typ stavby. Zároveň vznikl ná-
vrh dalších dvou skluzavek, jakýchsi 
budoucích „přibližovadel“ od  dětské-
ho hřiště u  medvědária k  tobogánu. 
Lidé by se mohli sklouznout ještě letos 
na podzim.

Poblíž medvědária vyroste tobogán

Foto Petra Stehlíková

Foto Petra Stehlíková
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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

ELEKTRO INŽENÝR 
PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE
– PROGRAMÁTOR PLC

FRÉZAŘ – HORIZONTKÁŘ

PROGRAMÁTOR  
A OBSLUHA CNC FRÉZOVACÍHO 
OBRÁBĚCÍHO CENTRA

Nástup ihned, nebo po domluvě.

www.swah.cz

ČESKÁ SPOLEČNOST SE SÍDLEM V LETECH U DOBŘICHOVIC

HLEDÁME

Další informace: 
Kamila Mimrová  605 239 585,  mimrova.k@swah.cz

www.swah.cz/kariera

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

NOVÁ RESTAURACE KFC STRAKONICKÁ
Hledáme nové kolegy 

na hlavní pracovní poměr nebo brigádu na pozice:

POKLADNÍ
PŘÍPRAVA SENDVIČŮ

KUCHAŘ
Co ti u nás nabízíme?

Jdeš do toho s námi? Budeme se těšit!
Kontaktní osoba: Jaroslav Vokurka
Telefon: 722 981 760
E-mail: jaroslav.vokurka@amrest.eu

 Získáš práci na plný či zkrácený úvazek nebo brigádu se 
smlouvou na dobu neurčitou.

 Možnost kariérního růstu.
 Pravidelné navyšování mzdy.
 Práci v ranních nebo večerních hodinách – ideální pro 

maminky na RD a studenty.
 Možnost směn 4 dny práce, 3 dny volna, fl exibilní pracovní 

doba, možná volba začátku a konce směn.
 25 dní dovolené.
 Mzda ti přijde na účet vždy do 9. dne v měsíci.
 Zvýhodněné stravování na pracovišti.
 Máme tým s rodinnou a přátelskou atmosférou.
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Neměl by se změnit systém svozu odpa-
du, údržba veřejných prostranství ani 
provoz škol nebo sportovišť. Naopak obce 
možná budou muset omezit plánované 
investice, a  to nejen kvůli tomu, že jim 
na  ně nezbyde tolik peněz, ale i  kvůli 
dražším stavebním materiálům i pracím.

Některé řeší energie již několik let 
a  společně nakupují elektřinu a  plyn 
na  komoditní burze. To se týká napří-
klad Černošic nebo Řevnic. „V meziobec-
ní spolupráci se snažíme zajistit nákup 
elektrické energie a  plynu. Hlavním or-
ganizátorem je město Černošice, s  nímž 
spolupracujeme dlouhodobě. Musím tuto 
spolupráci pochválit a  poděkovat za  ni,“ 
sdělil řevnický starosta Tomáš Smrčka.

Dražší služby i pronájmy
I  jinde energiemi šetří. Přesto jsou sou-
časné náklady vysoké a  úřady platí 
za stejné služby více. „Zdražování se sa-
mozřejmě lehce projevilo i  v  zajišťování 
služeb a prací pro obec i v chodu obecního 
úřadu. Navýšení cen již zasáhlo do správy 
webových stránek nebo servisní činnosti 
protipovodňového měrného bodu. A draž-
ší energie se mohou výrazně promítnout 
v nákladech na provozování vodovodního 
a  kanalizačního řadu i  v  provozu obec-
ních budov a  školy. Dá se očekávat, že 
budou následovat další,“ říká starostka 
Zadní Třebaně Markéta Simanová. Měs-
to Řevnice kvůli ceně za energie navýši-
lo rozpočet základní školy a při přípravě 

financí na další rok bude muset se zvýše-
nými položkami na energie dále počítat.

Černošice platí už v letošním roce více 
za elektřinu i plyn, což je znát v rozpoč-
tu města i jeho příspěvkových organiza-
cí, tj. škol a školek. Město jim poskytuje 
provozní příspěvek, takže jejich rostoucí 
náklady mění výši financí, které na dal-
ší rok požadují. Černošice také přeúčto-
vávají dražší energie firmě provozující 
školní kuchyni (což ji tlačí ke  zvýšení 
ceny za obědy) a firmě, která provozuje 
občerstvení a kavárnu ve sportovní hale.

„Vyšší provozní náklady jsme už zohled-
nili ve  zvýšení nájemného za  sportovní 
halu i  za  městský sál, který je využíván 
hlavně pro sportovní, fitness a  taneční 
aktivity,“ uvedl černošický starosta Filip 
Kořínek.

Více za  pronájem haly si musí účtovat 
také sokolové. „I nás se ceny energií dotkly. 
U elektřiny máme zdražení asi o 140 pro-
cent a u plynu je to skoro patnáctinásobek. 
Jen pro zajímavost: měsíční zálohy se nám 
zvedly ze 120 tisíc korun na  580 tisíc mě-
síčně. Finance postačí zatím do ledna, pak 
máme od města příslib pomoci. Ale to také 
není bezedné,“ řekl starosta dobřichovic-
kého Sokola Jaroslav Čermák. Pronájem 
tělocvičny zdražili o sto korun na hodinu, 
v halách se bude jen temperovat a nejspíš 
se nebude ohřívat voda. „Zavření hal je ale 
úplně poslední možností,“ doplnil Čermák. 
Cenu nájmu i členských příspěvků zvýšil 
také řevnický Sokol.

Kde obce šetří?
Vyšší náklady nutí obce sáhnout k  ma-
ximálním úsporám. Jednou z  eventu-
alit je upravit čas veřejného osvětlení. 
Řevničtí radní rozhodli, že se nasvícení 
města v některých částech omezí v noč-
ních hodinách mezi půl jednou a půl pá-
tou. „V tuto chvíli se připravují technická 
opatření. Každopádně zůstane zachováno 
osvětlení na většině krajských komunika-
cí a okolo důležitých složek, což jsou hasi-
či, policie, záchranná služba nebo vlakové 
nádraží,“ řekl starosta Smrčka.

Podobně se zachovali také v  Hlásné 
Třebani nebo Karlíku, kde loni v prosin-
ci vyměnili kompletní veřejné osvětlení 
v  celé obci. „Tušili jsme, že s  elektřinou 
bude do budoucna velký problém. Už nyní 
se úspora oproti letům minulým v  nákla-
dech na elektřinu pro veřejné osvětlení po-
hybuje kolem 71 procent. A navíc celá obec 
teď svítí stejně příjemným teplým světlem 
šetrným k okolní přírodě. Nově zvažujeme, 
že z důvodu úspory omezíme v nočních ho-
dinách osvětlení karlického kostela,“ řekla 
místostarostka Karlíka Monika Hurtová.

Obce, spolky 
a školy šetří, 
kde se dá
Všechny, včetně obcí a spolků, nás čekají náročné 
měsíce. Zdražily nejen energie, ale i bydlení, nafta 
nebo potraviny. Česká vláda sice zastropovala 
ceny elektřiny a plynu, což by mělo platit 
od listopadu až do konce roku 2023, ale i tak budou 
provozní náklady obcí mnohem vyšší než dosud. 
Přesto zatím neplánují výrazné omezení běžného 
provozu, škol nebo veřejné služby.

www.idobnet.cz
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V  Hlásné Třebani probíhá výměna 
150 starých svítidel veřejného osvětlení 
za  úspornější. „Zvažujeme, že u  nových 
svítidel budeme výrazně regulovat jejich 
intenzitu,“ uvedl hlásnotřebaňský staros-
ta Tomáš Snopek s tím, že do 22:30 budou 
lampy svítit na  plný výkon, do  5.  hodiny 
ranní na 10 a poté na 50 procent. „S nový-
mi světly a  s  tímto režimem bychom měli 
na energiích ročně ušetřit 100 tisíc korun,“ 
dodal starosta. Zastupitelstvo si současně 
nechá propočítat, zda se vyplatí instalace 
fotovoltaických panelů na budovu školky 
a čistírny odpadních vod či zda by dávalo 
smysl pro školku pořídit tepelné čerpadlo.

Umístění fotovoltaických elektráren 
na  několik městských objektů plánují 
také v Černošicích, zejména na ty, které 
mají spotřebu energie přes den, což je 
hlavně radnice, škola a  čistírna odpad-
ních vod (ta má ze všech nejvyšší spotře-
bu). Na další městské stavby už je stan-
dardně zahrnují do plánů.

Zadní Třebaň se v loňském roce zare-
gistrovala do zásobníků projektů na po-
řízení fotovoltaiky na  obecní budovy 
(škola, obecní úřad, Společenský dům).

Pozastavení investic 
V  důsledku všech výše uvedených sku-
tečností dojde v  příštím roce zřejmě 
k omezení nebo pozastavení větších in-

vestic v  obcích. Zatím se dokončují ty 
rozpracované. Obecně řečeno: s vyššími 
provozními výdaji budou rozpočty obcí 
stačit na  méně investičních akcí. „Pro 
příklad: kdyby náklady byly na  loňské 
úrovni a  příjmy na  současné, mohli by-
chom třeba v letošním roce nechat rekon-
struovat o  jednu dvě ulice navíc,“ uvedl 
Filip Kořínek.

„Loňská cenová turbulence za stavební 
materiál i  jeho nedostatek se již projevi-
ly v investiční akci Lávka přes Svinařský 
potok. Další takové akce se zatím nerozje-
ly, protože obec prioritně potřebovala do-
končit výstavbu vodovodů a kanalizací,“ 
popsala starostka Markéta Simanová 
ze Zadní Třebaně. Podle jejího názoru 
by opravu potřebovaly krovy a střecha 
hospodářských budov. „Jsem ráda, že 
na  poště a  obecním úřadě budou brzy 
instalována nová okna. Také škola je za-
teplená, má docela slušná okna a  před 
dvěma lety tam byly pořízeny dva nové 
kondenzační plynové kotle a nová světel-
ná tělesa.“

Školy jsou připravené
Situace ve  školách zatím není kritic-
ká a všichni doufají, že nebudou muset 
v  zimě zavírat ani kvůli covidu, ani 
kvůli energiím. „Tento týden jsme začali 
s vytápěním, ale netopíme zbytečně. O vel-

ké přestávce, pokud to počasí dovolí, cho-
dí děti pravidelně ven, aby se nadýchaly 
čerstvého vzduchu a  protáhly se. Během 
vyučování ale i  zdravě větráme. Všech-
ny třídy jsou dobře prosvětlené, umělé 
osvětlení využíváme jen při špatných ven-
kovních světelných podmínkách,“ sdělila 
Tereza Macourková, ředitelka ZŠ a  MŠ 
Zadní Třebaň.

Ředitel dobřichovické školy Bohuslav 
Stejskal věří, že letošní rok proběhne bez 
větších zásahů do provozu školy. „Vzhle-
dem k  tomu, že se vždy snažíme provoz 
řešit co nejekonomičtěji, žádné velké re-
zervy pro opatření v  této oblasti nejsou. 
Nicméně dosud čerpáme energie za stejné 
ceny, takže letošní kalendářní rok v tomto 
směru zvládneme. Horší je to s ostatními 
službami a  materiálem, vše podražilo, 
takže se rezervy tenčí. Pokud nastane si-
tuace, kdy bude financí málo, přejdeme 
na systém nákupu jen nezbytných služeb 
a materiálu.“

Hospodárně se chovají také ve  vše-
norské škole a vedou k tomu i své žáky. 
„Žádná zásadní opatření jsme zatím ne-
učinili a  ani je neplánujeme, pokud nás 
k  tomu nebude nutit ekonomická situace 
nebo nařízení. Online výuku si rozhodně 
nepřejeme. Budeme si držet palce, aby 
nenastala,“ řekla ředitelka Renáta Bar-
toníčková.
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Servis mobilů

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

 revnice@metronomy.cz

www.metronomy.cz

	výměny	dotyků	a	displejů
	opravy	po	zásahu	tekutinou
	originální	náhradní	díly	
	servis	iPhonů	a	iPadů

Zabezpečovací 
a kamerové
systémy
	Připojení	na	pult
	Partner

veškerý sortiment 
oříšků, sušeného ovoce, 

cukrovinek

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

ZEMNÍ PRÁCE
základové pasy, bazény, jímky, 

dešťové svody, chodníky

Michal Beran
Všenory

tel.: 774 973 575
www.zemniprace-beran.cz

Kontakt: majit@seznam.cz, tel. 775 362 648

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
• zhotovujeme individuální přepisy knih
• individuální přepisy učebnic pro integrované žáky
• přepis jednotlivých textů
• v omezeném množství nabízíme přepis not nejen pro nástroje,
 ale i pro zpěváky

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

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

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách
půjčovna plošin
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Jaké plány má řevnický Sokol 
na letošní podzim a zimu v souvislosti 
se zdražením energií?
Zvýšení cen energií nás zaskočilo stej-
ně jako všechny. S  vysokými náklady 
na provoz tak velké budovy Sokola s ki-
nem se potýkáme dlouhodobě. Pro ne-
ziskovou organizaci Sokol, která nemá 
obchodní činnost nebo jiné příjmy než 
příspěvky, dary a dotace, je situace slo-
žitá. Již před třemi lety jsme zahájili re-
konstrukci, mimo jiné se týkala snížení 
nákladů na  energie. Pro úsporu plynu 
jsme vyměnili plynové kotle za účinněj-
ší a zmodernizovali jsme topný systém.

Jsou úspory znát?
Ano, rozhodně, díky investicím do  sys-
tému „Měření a  regulace (MaR)“. Systém 
umožňuje nastavení topení dle potřeby. 

Největší úsporu přineslo řízení vytápě-
ní podle rozvrhu. Například v tělocvič-
ně jsme to vyřešili tak, že klidová cvi-
čení mají nastavenou vyšší teplotu než 
míčové sporty. V  kinosále se topí, pou-
ze když je potřeba. V případě velké ná-
vštěvnosti se sál vyhřeje rychleji a čidla 
vypnou kotel. MaR nám hlídá i spotřebu 
elektrické energie, tím se také podařilo 
značně ušetřit.

Udělali jste nějaká další opatření, 
třeba změny v používání tělocvičny?
Museli jsme změnit cenu nájmu i  člen-
ských příspěvků. Věříme, že nutným 
zvýšením cen nájmu pokryjeme část ná-
kladů na provoz, zbylou částku musíme 
pokrýt z dotací a grantů. Nyní čekáme, 
jak se ceny energií vyvinou dál. Pokud 
nebudeme schopni pokrýt náklady 

na  provoz, bude nutné omezit aktivity 
v tělocvičně i v kině v zimních měsících, 
které jsou na teplo i světlo nejnáročnější. 
Věřím, že se situace stabilizuje a nebude 
to potřeba.

Museli jste pozastavit či omezit 
určité investice, nebo naopak 
něco spouštíte, aby se v budoucnu 
ušetřilo?
Největší investice máme za  sebou. Re-
konstrukce kotelny, výměna oken a stře-
chy přispěly k velkým úsporám energií, 
jelikož jsme díky termokameře zjistili, 
že nejvíce tepla uniká právě okny a stře-
chou. Dokončujeme opravu fasády a s ní 
„šetrné“ osvětlení, získali jsme na  to 
dotaci. Obávám se, že na další investice 
už nebudou peníze. Na  umístění a  typ 
osvětlení nejen z  důvodu ušetření, ale 
i ekologie a vlivu na lidský organismus 
si řevničtí sokolové přizvali odborníka: 
světlonoše, badatele a vynálezce Hynka 
Medřického. Úspora spočívá v  instalo-
vaných pohybových čidlech, světlo se 
rozsvítí jen v případě potřeby, a šetrnost 
spočívá v  barvě a  umístění osvětlení 
s ohleduplností k přírodě.

Najdou se firmy či lidé,  
kteří vám pomáhají?
Sokol byl, je a asi i bude založen na dob-
rovolnosti. Všichni cvičitelé a  trenéři 
dělají tuto práci bez nároku na  finanč-
ní odměnu. Každý týden několik hodin 
vedou děti a  dospělé ke  sportu. Za  toto 
úsilí a  zodpovědnost jim patří velký 
dík, protože bez nich by Sokol nebyl. 
Za  finanční grant na  provoz každoroč-
ně děkujeme městu Řevnice a  Národní 
sportovní agentuře (NSA), za  dotace 
na  rekonstrukce Středočeskému kraji, 
Fondu sportu a volného času a NSA. Bez 
těchto peněz bychom v  naší sokolovně 
nemohli otevřít dveře sportu ani kultu-
ře. Při každé z úprav nám stavební firmy 
(pro-Lumine, s. r. o., Sadax Praha, s. r. o., 
KV Elektro, Miloš Chroust, Standa Bra-
benec, Petr Jelínek, Jan Šimůnek) při-
spěly vícepracemi, některé dokonce pra-
cí zcela zdarma. Na  projektech s  námi 
spolupracuje také Ing.  arch. Alice Čer-
máková. S potěšením přijímáme pomoc 
dalších dobrovolníků, například s drob-
nými opravami či pořádáním akcí. V So-
kole máme rodiny, v nichž se dobrovol-
nou činností pro Sokol zabývá několik 
generací, jsou to například Brabencovi, 
Knýbelovi, Cíglerovi, Svitákovi a mnoho 
dalších
Všem mockrát děkujeme!

 Téma připravila: Lucie Hochmalová

S vyššími výdaji za energie se potýká také 
řevnický Sokol. Rekonstrukci budovy i topného 
systému začal řešit již před třemi lety, a tak 
nyní doufá, že i díky tomu nebude v zimě třeba 
omezovat aktivity v sokolovně. Více nám sdělila 
jednatelka Sokola Monika Vaňková.

Sokol funguje jen díky 
dárcům a grantům

Foto Lucie Hochmalová
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Jak se vám bydlí blízko Brd?  
Máte nějaká oblíbená místa?
Oblast Brd mám od dětství moc rád. 
Trávil jsem tu každé prázdniny, a proto 
jsem se sem z Prahy přistěhoval. Do lesů 
chodím na houby, rád jezdím na kole. 
Na delší výlety moc ne, protože mi 
nezbývá čas.

Kdy a kde se vzala láska k jízdě 
v jedné stopě?
Jezdit jsem začal ve 12 letech, závodit 
o rok později. Nejdříve na motokrosu 
a v roce 2002 jsem se dostal k enduru. 
Oslovil mě tehdy pan Haruda, zda chci 
jet šestidenní v Jablonci nad Nisou. Jde 
o tzv. endurovou olympiádu, soutěž 
družstev z celého světa. O enduru mi 
vyprávěl táta, dlouholetý motokroso-
vý i endurový reprezentant. Tak jsem 
šestidenní zkusil a od té doby jsem jich 
absolvoval devět. Do konce závodní ka-
riéry jsem už soutěžil pouze na enduro-
vých tratích.

Enduro mám stále rád, proto se an-
gažuji v přípravě mladých závodníků, 
pomáhám v organizaci přípravných 
podniků pro děti a nyní mám na staros-
ti reprezentaci endura.

Kterých úspěchů si ceníte nejvíce?
Těch mezinárodních. V roce 2011 
jsme získali titul za tým Haruda RAC 
Sedlčany v klubové soutěži na šes-
tidenní ve Finsku. Majitelem týmu byl 
zmiňovaný dlouholetý přítel Mirek 
Haruda, který mě v enduru podporoval. 
Odměnou mu byl získaný titul. Dále si 
cením pátého místa ve světové trofeji 

na šestidenní na Slovensku, což bylo mé 
maximum v reprezentaci. A opomenout 
nemohu ani dvě třetí místa z evropské-
ho šampionátu.

Odmalička jsem vzhlížel ke svému 
otci Otakarovi, který mě celé dětství 
připravoval na závodní život a předal 
mi spoustu zkušeností ze své bohaté 
závodní kariéry. Vždy jsem obdivoval 
každého skromného a pokorného spor-
tovce, jakým byl i můj otec.

K vám nyní vzhlížejí děti, které 
trénujete v motokrosové škole. 
V kolika letech začínají jezdit?
Motokros i enduro jsou atraktivní spor-
ty pro každého malého kluka. Obecně 
mohou děti začít jezdit od čtyř pěti let. 
Umožňují to malé motocykly, které se 
v této době vyrábějí. Motokrosem se 
začíná, a jakmile dítě plně ovládá stroj, 
může začít trénovat jízdu v těžším teré-
nu, enduru.

Zájem o motokros samozřejmě je, ale 
ne každý se typově hodí pro enduro. 
V mojí motokrosové škole učím děti 
základ a po absolvování několika moto-
krosových sezon rekrutujeme závodní-
ky do endura.

Co děti učíte?
Děti se mohou hlásit od pěti let, poma-
lými kroky je připravujeme na závody. 
Učí se technické základy jízdy v terénu, 
rychlosti reakce, jízdu pohromadě, 
závodní návyky. Motokros i enduro jsou 
rizikové sporty a moje práce je, aby zá-
vodění bylo bezpečnější. Poté jsou děti 
připraveny zkusit první závody.

Jak se pozná dobrý krosák, endurák?
Dobrého závodníka poznáte podle 
přístupu ke sportu, snažím se ho děti 
naučit. Jak jsem zmínil, začínáme mo-

Česká republika, respektive Československo, byla 
v minulém století světovou jedničkou v enduru, 
zjednodušeně závodění na motorkách v terénu. 
Na tyto doby už můžeme jen vzpomínat. Ale láska 
k motorkám v nás zůstala. Malí kluci (i děvčata) 
touží sednout na stroj a jet, později i měřit síly 
s ostatními. Často po vzoru svých rodičů. Podobně 
na tom byl i mnohonásobný mistr České republiky 
v enduru Radek Toman (43), který své zkušenosti ze 
závodění předává dále.

Radek Toman: Motokros i enduro 
vyžadují morální odolnost

— 
Radek Toman
•	Startovní	číslo:	87

•	Přezdívka:	Malý	Kmitka

•	Oblíbené	jídlo:	ryby

•	Nejlepší	výsledek:	

 1. místo	na šestidenní	 
ve Finsku,	klubová	trofej

 3. místo	na mistrovství	 
Evropy	v enduru	E3

 5. místo	na Šestidenní	 
2015	–	Trophy	team

 12 titulů mistra republiky  
v enduru

•	Škola	Radka	Tomana:	
motokrosovaskola.cz
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  Lety, Pražská 454 (budova tenisové haly)     774 310 296 / 603 399 560
 automotodetailing@seznam.cz    AutoMotoDetailing

TÓNOVÁNÍ AUTOSKEL

RENOVACE SVĚTLOMETŮ

MOTO DETAILING

RUČNÍ MYTÍ A VOSKOVÁNÍ AUT

ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ INTERIÉRU

RETUŠE A LEŠTĚNÍ,
NANO KERAMICKÁ
OCHRANA LAKU

otevírací doba
po–so 8–18
neděle do dohodě

in
zerce

tokrosem, a pokud závodník předvede 
lepší technickou vyzrálost na motorce, 
zkusíme mu ukázat enduro. Do ničeho 
ho ale nenutím, jezdec si sám vybere, co 
je mu bližší.

Enduro je o vytrvalosti, a ne každý 
je typově vytrvalec. Kdo není, většinou 
zůstává u motokrosu. Další stránkou 
je manuální zručnost. Při závodech 
endura je jezdec sám sobě mechanikem. 
Za 15 minut po dojetí závodního dne si 
musí přezout obě pneumatiky, vyměnit 
vzduchový filtr a překontrolovat šrou-
bové spoje. Vše je o tréninku a dá se to 

naučit. Obě disciplíny vyžadují morální 
odolnost.

Řadí se enduro k nebezpečným 
sportům?
Ano. K této disciplíně je třeba přistu-
povat s respektem. Pokud přejdete 
z motokrosu, musíte o 20 procent ubrat, 
protože závodíte mezi stromy a ty nikdy 
neuhnou. Vyhýbat se musíte vy.

Co naopak děti získají, jaké vlastnosti, 
schopnosti do života?
Pokud děti projdou endurovým motocy-

klovým sportem, do života si odnesou 
určitě odolnost, disciplínu, odhad i v sil-
ničním provozu a spoustu kamarádů.

Je zápřah skloubit práci, rodinu, 
motokrosovou školu?
Celý život jsem cestoval po závodech. 
Moje žena Daniela mi vždy byla oporou, 
ať už na závodech nebo doma. Za její to-
leranci musím jen děkovat. Vychovává-
me tři děti, které také vedeme ke spor-
tu. Pro psychickou stránku sportovce je 
zázemí hodně důležitá věc.

Nyní absolvuji soutěže se svými svě-
řenci, v týdnu trénujeme. Stále dokola. 
Odměnou mi jsou sportovní úspěchy 
všech mých závodníků a samozřejmě 
volný čas strávený s rodinou. Liběna Nová

Foto archiv Radka Tomana

 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
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POZVÁNKY 
Hurá, drakiáda!
Všechny děti si mohou 7. října 
od  16:30 hodin u  srubu na  hrázi 
v Letech užít podzimní drakiádu.

Prodej mezi vraty
Prodejte, co už nepotřebujete, nebo 
naopak ulovte, co vám doma chybí. 
Tradiční Garage sale bude k  dis-
pozici 8. října od  10 hodin v  ulici 
Na Pěšince v Letech. O občerstvení 
se opět postará food truck Dobrá 
naděje.

Dvacet let od povodní
Výstava Naše Dobřichovice včera, 
dnes a zítra – 20 let od povodní 2002 
je k vidění až do konce října na dob-
řichovickém zámku.

V rytmu Slávka Janouška
Skladby oblíbeného muzikanta za-
znějí v  neděli 30. října od  20 hodin 
v Club Kině v Černošicích. Písničkář 
Slávek Janoušek je folkovému pub-
liku známý už od  poloviny 80. let, 
na  svém autorském kontě má řady 
výrazných písní. Vystoupí s  kyta-
ristou Lubošem Vondrákem, jeho 
synem kontrabasistou Honzou a Lá-
ďou Zítkem hrajícím na foukací har-
moniku a perkuse.

Koncert plný originality 
a humoru
Město Černošice zve na bluesrocko-
vou kapelu ZVA 12-28 BAND slavící 
32 let od svého prvního vystoupe-
ní. To letošní předvede ve  čtvrtek 
6. října od 20 hodin v černošickém 
Club Kině.

Šansonový večer s osobitou 
Zlatkou Bartoškovou
Koncert plný drsných i křehkých písní 
připravilo na  říjen Kulturní centrum 
v Dobřichovicích. Koná se ve čtvrtek 13. 
října od 19:30 hodin na zámku U Věže.

„Každá písnička musí mít v  sobě kus ži-
vota,“ říká Zlatka Bartošková. Zpívá 
výhradně vlastní repertoár, píší pro ni 
současní čeští textaři, básníci a  sklada-
telé, například Ondřej Suchý, Petr Ožana 
nebo Jiří Toufar. Hudební kariéru začala 
v  orchestru Ladislava Bareše v  Liberci 
a  v  orchestru Československé televize 
s  dirigentem Václavem Zahradníkem. 
Spolupracovala také s  Ostravským roz-

hlasovým orchestrem a  Armádním 
uměleckým souborem.

Se svým nezaměnitelným projevem 
je zřejmě jednou z  nejosobitějších in-
terpretek současného šansonu. Každý 
měsíc koncertuje v  kavárně Činoherní-
ho klubu Praha a v kavárně Dejvického 
divadla. V  hlavním městě i  mimo něj 
vystupuje se sólovým recitálem Život je 
šanson, v němž spojuje šansony a rozho-
vory s osobnostmi nejrůznějších profesí. 
Byli jimi i  fotograf Robert Vano, herec 
a  muzikant Jan Jiráň, jaderná fyzička 
Dana Drábová, režisérka Helena Třeští-
ková nebo výtvarnice Emma Srncová.

Černošice

 Kontaktovat nás můžete na:  personalni@alzheimerhome.cz  731 476 055  www.alzheimerhome.cz  alzheimerhome

hledá: Pečovatele/Pečovatelky 
náborový příspěvek: 10 000 Kč

Praktické/Všeobecné sestry
náborový příspěvek: 80 000 Kč – 120 000 Kč

Tradiční Food truck market už počtvrté 
prostře v  Řevnicích, tentokrát v  sobotu 
15. října od 10 do 18 hodin. Čeká na vás 
více než 20 food trucků a 20 stánků.

Podzimní festival jídla bude opravdu 
pestrý. Dočkáte se všeho, od klasických 
burgerů, trhaného masa nebo kuřecích 
specialit až po  asijskou, mexickou, in-
dickou, ukrajinskou nebo peruánskou 
kuchyni. O pitný režim se postarají mi-
nipivovary, cidrerie a kavárny. V rámci 
doprovodného programu hraje DJ Kys-

lík (od 10 do 16 hodin) a kapela 4 Kavky 
(od 16 do 18 hodin). Pro děti se připravují 
kreativní dílny.

Dětský divadelní soubor Kukadýlko zno-
vu uvede hru Broučci, která při červnové 
premiéře slavila obrovský úspěch. Hru 
na motivy knihy Jana Karafiáta uvidíte 
v pátek 14. října od 19 hodin a v sobotu 
15. října od 15 a 19 v řevnickém kině. 

Malé herce z  Kukadýlka doprovodí 
Svatojánská kapela s  dirigentem Duša-
nem Navaříkem. Hudební aranže jsou 
opět dílem Zdeňka Dočekala. Režisérka 
Lucie Kukulová s  ním spolupracuje již 
po několikáté.

Ochutnejte celý svět

Broučci se vracejí na řevnickou scénu

in
zerce
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Eniesa pokřtí CD
Slovenská zpěvačka a  multiinstru-
mentalistka Sandra Urbančíková, 
na  pódiích známá jako Eniesa, se 
představí ve čtvrtek 13. října ve 20 
hodin v černošickém Club Kině. Po-
křtí zde své páté album, na  němž 
hraje například Luboš Malina nebo 
Bill Barrett. Doprovodí ji Andrej 
Karlik na basovou kytaru a Adrián 
Polovka na bicí.

Vonoklaská bačkora
Už popáté se můžete vydat na  pro-
cházku kolem Vonoklas. Sraz je 
15.  října ve  14 hodin na  obecním 
úřadě. Cílem jsou vepřové hody 
v hospodě Na Vyhlídce.

• 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

Český malíř František Kupka má letos 
dvě významná výročí: 150 let od  na-
rození a  sto deset let od  vytvoření své-
ho nejvýznamnějšího a  přelomového 
díla nazvaného Dvoubarevná fuga. 
Nejen o  nich chystá lektorka NG Praha 
Mgr. Monika Sybolová besedu na 19. říj-
na od 17 hodin v jídelně ZŠ Lety.

Žádné jiné jméno českého původu 
nerezonuje ve  světě moderního umě-

ní tak silně jako František Kupka 
(1871–1957). Jeden z nejvýznamnějších 
malířů 20. století, celosvětově oceňo-
vaný a  doma téměř neznámý, dnes 
patří k autorům, jejichž díla trhají re-
kordy aukčních síní. Důvod je prostý: 
abstraktní umění představuje jedno 
z klíčových témat dějin umění 20. sto-
letí a František Kupka se řadí k jeho za-
kladatelům.

Koncert Černošické komorní filharmo-
nie zazní 16. října od  18 hodin v  hale 
Věry Čáslavské v  Černošicích. Vystou-
pí houslistka Pavla Tesařová, operní 
pěvci Miroslava Časarová s  Otakarem 
Součkem a dětský sbor Mifun.
Studentka pražské HAMU a vítězka mnoha 

národních i zahraničních soutěží Pavla Te-
sařová zahraje P. I. Čajkovského. Miroslava 
Časarová a Otakar Souček zazpívají monu-
mentální dílo Leoše Janáčka Věčné Evan-
gelium pro velký orchestr, sbor a tenorové 
a sopránové sólo Evangelisty a Anděla. Dět-
ský sbor Mifun diriguje Jan Polívka.

Na Mlynářskou pohádku se malí i vel-
cí diváci mohou těšit v neděli 23. října 
od  16 hodin na  dobřichovickém zám-
ku. Uvede ji divadlo Kukadlo Jeremiá-
še Polcara.

Příběh s  klasickými postavami folklo-
ru českého venkova, mlynářem, jeho 
dcerou Haničkou, Kašpárkem, Honzou, 
vodníkem, čertem a princem ze zámku, 
s  laskavým humorem porovnává dobro 
a  zlo, ukazuje, že za  selháním nemusí 
být vždy špatný úmysl a přátelství a lás-
ka nad zlem zvítězí. Doprovázejí ho pís-
ničky a hra na kytaru. A podle slov orga-
nizátorů baví děti od 3 do 99 let.

O mistrovi moderního abstraktního umění 

Filharmonie zahraje Čajkovského i Janáčka

Loutky rozehrají 
příběh pro 
celou rodinu

in
zerce
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	Červánková	2280,	Černošice
	info@vetjitrni.cz

 771 150 260
www.vetjitrni.cz

MVDr. Petra Daňková
hlavní	veterinární	lékař

MVDr. Iva Trojanová PhD.
ortoped	psů	a koček

Příčinou primární osteoartrózy je stár-
nutí a degenerace kloubu. Jde o fyziolo-
gický proces, do  jisté míry ho můžeme 
ovlivňovat: váhou, aktivitou psa, vý-
živou apod. Sekundární osteoartróza 
vzniká na  základě primárního patolo-
gického procesu v  kloubu. Tu lze tedy 
výrazněji ovlivnit, zpomalit pouze včas-
nou diagnostikou a řešením základního 
kloubního problému.

Nejčastěji střední až velká plemena 
psů trápí osteochondróza (dále OCD) ra-

menního kloubu, koleního kloubu a dy-
splazie loketních (DLK) nebo kyčelních 
kloubů (DKK). Některé chovatelské klu-
by z těchto důvodů požadují RTG scree-
ning kloubů jako jednu z podmínek pro 
uchovnění. 

Vývojové vady kloubů se mohou začít 
projevovat mezi 4. až 10. měsícem, tedy 
ve fázi největšího růstu štěněte. Klinické 
příznaky se ale často pro majitele stanou 
viditelné až kolem roku stáří psa i později. 
Bohužel se často setkáváme s neřešením 

Zakulhal mi mladý pes. 
Vyroste z toho?

Onemocnění pohybového aparátu psa je velmi častý 
důvod k návštěvě veterinárního lékaře. Pokud se tento 
problém neřeší, většinou způsobí trvalé následky, tedy 
kulhání na postiženou končetinu. Pojďme si představit 
nejběžnější vývojová onemocnění kloubů.

kulhání ze strany majitelů, zejména po-
kud je kulhání krátkodobé, případně 
pokud pes pozitivně zareaguje na nasa-
zenou medikaci od bolesti bez předcho-
zího pečlivého ortopedického vyšetření. 
To, že kulhání není dlouhodobé nebo se 
na pár dní objeví a zase zmizí, bohužel 
neznamená, že vašeho psa netrápí vážné 
kloubní onemocnění.

V  některých případech klinické pří-
znaky nejsou trvalé, ale občasné, vy-
volané zejména větší zátěží, či delším 
odpočinkem, kdy se pes může hůře 
rozcházet, zvedat, krátkodobě kulhat, 
netolerovat zátež, apod. Přestože v době 
nejrychlejšího růstu štěněte může být 
kulhání způsobeno „pouze“ zánětem 
okostice (juvenilní panostitida), z čehož 
pes tzv. vyroste, je při jakýchkoliv výše 
popsaných příznacích důležité navštívit 
veterinárního lékaře či pracoviště, kde 
bude provedeno zevrubné ortopedické 
a  rentgenologické vyšetření. Takovým 
místem je i  naše Veterinární klinika 
Jitřní, kde se o  vašeho čtyřnohého 
přítele rádi postaráme. Z důvodu mini-
malizace asistence majitelů během rent-
genování, a z důvodu nutnosti přesného 
polohování, je vyžadována krátkodobá 
sedace psa.

Vývojová kloubní onemocnění vět-
šinou sama nezmizí. Jen pes v určitých 
stadiích nemusí tolik projevovat bolesti-
vost, aby bylo to, že je něco v nepořádku, 
pohodlně rozpoznáno majiteli.

Apelujeme tedy na vás, majitele a cho-
vatele psů zejména středních až gigan-
tických plemen, abyste své životní sou-
putníky nechávali odborně vyšetřit již 
při prvních epizodách kulhání, nebo 
i  jen preventivně. Vyhnete se tak tomu, 
že případné akutní kloubní onemocnění 
přejde dříve či později do  chronického 
stadia, které je hůře řešitelné a má horší 
prognózu.

Benefitem těchto vyšetření je tedy 
získat informace a vědět, co si se svým 
psem mohu ve  sportovní nebo rekreač-
ní zátěži/kariéře dovolit, zda-li nemá 
kloubní onemocnění a  pokud ano, ja-
kým způsobem co nejrychleji a nejefek-
tivněji terapeuticky zasáhnout a mít tak 
vedle sebe čtyřnohého veselého partne-
ra v plné síle co nejdéle. 
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Dobřichovické volejbalistky 
odstartovaly sezonu na jedničku
Mladé hráčky místního klubu SVBC 
vstoupily ve velkém stylu do krajské-
ho přeboru starších žákyň. Ve  dvou 
kvalifikačních kolech, v nichž se roz-
hodovalo o  zařazení do  výkonnost-
ních skupin pro další fázi soutěže, 
elitní tým dominoval.

V  tom prvním si díky výhře 2:0 nad 
silnou Příbramí zajistil dobré nasaze-
ní do  druhé fáze. Tam v  utkání o  prv-
ní místo ve  skupině deklasoval Říčany 
25:11 a  25:12 a  postoupil do  nejsilnější 
skupiny, kde se potká s nejlepšími týmy 
Středočeského kraje.

Druhý tým starších žákyň sbírá zku-
šenosti. Ve velmi mladé sestavě složené 
především z mladších žákyň s minimem 
šestkových zkušeností urval první ví-
tězství, když v Komárově porazil místní 
tým 2:0 na sety. Dívky nesložily zbraně 
ani za stavu 0:10 ve druhé sadě, kterou 
díky osmibodové šňůře v závěru vyhrá-
ly 25:20.

Medaile přinesl první turnaj v  mi-
nivolejbale, který se tradičně koná 
v  Církvici u  Kutné Hory. Tým SVBC 
získal stříbro v  nejpokročilejším 
modrém minivolejbale a  družstva 
pod hlavičkou Sokola Dobřichovice 

obsadila první dvě místa v  červené 
kategorii.

Starším hráčkám SVBC se v  létě daři-
lo na písku. Kateřina a Anna Pavelkovy 
dokonce v  plážovém volejbale ovládly 
mistrovství Evropy do 18 let. (kab)

• ELEKTROKOLA
• KOLA

horská
 trekingová
 silniční
 dětská
• KOLOBĚŽKY
• KVALITNÍ   

SERVIS
 perfektní 

předprodejní
 příprava kol

OTEVÍRACÍ  DOBA

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

 Komenského 92, Řevnice
www.kola-sport.cz

VÝPRODEJ
KOLOBĚŽEK KOSTKA 

SKVĚLÉ CENY!

Foto TJ Sokol Dobřichovice

in
zerce
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JAK UČIT BADATELSKY 
V PŘÍRODĚ

 22. 10. | 9:00–16:00 Cena: 800 Kč

Určeno všem průvodcům 
a pedagogům MŠ, ZŠ, LMŠ.

 Areál bývalé černošické plovárny
 ul. Nad Jezem, Dolní Černošice

 Lektorky Muzea Říčany:
 Katka Čiháková, Edita Ježková

 Přihlášky: reditelka@jedenstrom.cz

KLADY A ZÁPORY 
HYPERAKTIVITY 
OD RANÉHO VĚKU 
(ADHD/ADD)

 8. 11. | 17:00–19:30 Cena: 300 Kč

Především pro pedagogy a průvodce.
 ZŠ a LMŠ Na dvorečku

 Karlštejnská 253, Černošice
 Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
 Přihlášky: reditelka@jedenstrom.cz

BESEDA PRO ZÁJEMCE 
O 1. TŘÍDU VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2023/2024

 14. 11. | od 17:00
Představujeme ZŠ Na dvorečku, 
komunitní školu Jeden strom.  
Setkáte se s budoucí třídní učitelkou 
Barborou Kročákovou.

 ZŠ a LMŠ Na dvorečku
 Karlštejnská 253, Černošice

 Lektor: Alena Laláková

Čelili jsme různým nástrahám. V červnu 
2013 povodním. Může se to zdát neuvěři-
telné, ale i Dvoreček stojící ve svahu nad 
tratí v osadě pod lesem v Letech byl jimi 
dotčen. Rozvodněná Kejná neumožňova-
la bezpečný přístup do osady a viadukt 
pod tratí voda zatopila až po horní část 
dopravních značek.

Prázdniny mezi prvním a druhým ro-
kem působení nám do cesty přinesly ne-
čekanou událost. Letní bouře strhla zá-
zemí a my jsme pár dní před zahájením 
nového školního roku sháněli a budovali 
zázemí nové. Také jsme už věděli, že pů-
vodní kamna ho v třeskuté zimě pořádně 
nevytopí nebo že všudypřítomné bláto 
nás již opravdu nebaví. Z dnešního úhlu 
pohledu to byly provozní potíže, s nimiž 
jsme v začátečnickém nadšení vůbec ne-
počítali. Mnohému nás však naučily a dá 
se s trochou nadsázky napsat, že jsme jim 
dokázali čelit s pocitem, že nic není ne-
možné a vše zvládneme vyřešit.

Události všedních dní se naštěstí ne-
dotkly života dětí v klubu. Poprvé jsme 
s  rodiči a  dětmi vyjeli na  seznamovací 
pobyt do  Slavonic. Od  té doby jezdíme 
každý rok. Dál jsme prozkoumávali oko-
lí, podařilo se nám navázat spolupráci 

se školkou Pipan pro sluchově postižené 
děti. Stali jsme se tak součástí vzděláva-
cího programu na podporu inkluze „all 
inclusive“. Od té doby patří do komunit-
ního kruhu v našich školách i básnička 
ve znakovém jazyce.

„Ahoj, děti, kamarádi, hrát, učit se, 
uklízet a dělat půjdem spolu rádi.“

Už tehdy jsme věděli, že je pro nás dů-
ležité radovat se z  toho, že jsme každý 
jiný a potřebujeme individuální přístup. 
A  že třeba ne všichni můžeme mluvit 
slovy.

Zájem o  Dvoreček se zvyšoval, proto 
jsme začali plánovat přípravu zázemí 
pro další třídu a hledat nové kolegy. Sou-
běžně s  tím se rodila myšlenka otevřít 
školu. Ale o tom zase příště.

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

Komunitní centrum Jeden strom, z. ú.

Na začátku jsme čelili 
povodni i bouřce
Ve druhém školním 
roce lesní mateřské 
školy Na dvorečku se 
tehdejší lesní klub opíral 
především o spolupráci 
s Asociací lesních 
mateřských škol, aby 
nasbíral zkušenosti 
ke svému provozu.

POZVÁNKY NA AKCE



dobnet  10/2022

TIP NA VÝLET — 17

Dominanta a nejvyšší budova Prahy sto-
jí na  Žižkově už třicet let. Její výstavba 
ale začala mnohem dříve, přesně před 
třiceti sedmi lety v říjnu 1985. Hlavním 
důvodem byla rozrůstající se Praha, jíž 
už nestačil příjem televizního signálu 
z Petřína.

Projekt věže vypracovali Ing.  arch. 
Václav Aulický a Dr. Ing. Jiří Kozák, kte-
ří navrhli tři ocelové tubusy: hlavní je 
zakončen nástavcem s  anténou, měří 
celkem 216 metrů a jsou v něm umístěny 
dva rychlovýtahy. V dalších dvou je tech-
nologický výtah a požární schodiště.

Tematické kabiny ve výšce 
93 metrů
Tím úplně nejlepším jsou ve výšce téměř 
sto metrů nad zemí observatoře nebo-
li prosklené kabiny, odkud máte Prahu 
jako na dlani. Panoramatický výhled je 
opravdu nezapomenutelný. Průvodce 
na věži uvádí, že za jasného počasí je vi-
dět až do dálky 100 kilometrů.

Každá ze tří kabin je koncipována ji-
nak. V jedné jsou vyobrazeny nejznáměj-

ší věže světa, neboť Žižkovská věž patří 
mezi padesát členů světové federace 
věží. Druhá nabízí posezení ve  speciál-
ních sedačkách zvaných „bubble chairs“ 
a  poslední kabina slouží jako prostor 
pro umění: pořádají se zde nejrůznější 
výstavy děl českých umělců.

Vnitřní prostory prošly v  letech 2011 
a 2012 rekonstrukcí. Autoři si dali záležet. 
Vše vypadá atraktivně, moderně a  z  vel-
kých oken je dobře vidět celé hlavní město.

Černá miminka lezoucí na věži
Z vyhlídek i zdola jsou vidět poutavé so-
chy deseti černých miminek, která špl-
hají po tubusech. Vyrobil je známý umě-
lec David Černý a stavbu zdobí od roku 
2000. Sochy tu měly být jen dočasně 
v rámci projektu Praha – Evropské měs-
to kultury. Lidem se ale tak zalíbily, že 
zůstaly součástí věže dodnes. Zajímavé 
je i  to, že autor David Černý nikdy ne-
prozradil, co znamenají. V  průběhu let 
byla miminka několikrát reinstalová-
na, až je v roce 2019 vyměnili za výraz-
ně těžší. Původní sochy vážily 190 kg, 
nové z roku 2019 mají 350 kg. Měří 3,5 m 
na délku a 2,6 m na výšku.

Po  návštěvě Žižkovské věže můžete 
strávit čas i  pod ní v  Mahlerových sa-
dech. Je zde zahradní restaurace, mini-
golfové hřiště a v zimě kluziště. Spoustu 
dalších restaurací a hospůdek ale najde-
te i  v  blízkém okolí. Milovníci historie 
jistě ocení zbytky starého židovského 
hřbitova. Lucie Hochmalová

Za výhledem i miminky 
na dominantu Prahy
Málokterá stavba vzbuzuje tolik emocí jako 
pražská Žižkovská věž. Už od položení základního 
kamene musí tato moderní výšková budova snášet 
kritiku, protesty a zařazení mezi nejošklivější 
stavby světa. Přitom je velmi zajímavá a rozhodně 
stojí za návštěvu.

Zajímavosti o Žižkovské věži
• Během	let	dostala	pár	přezdívek:	
například	raketa,	Bajkonur	(raketová	
základna	Ruska)	nebo	Jakešův	prst	
(odkaz	na někdejšího	tajemníka	KSČ).

• Nejvyšší	část	antény	měří	216	metrů.

• Na věž	vede	736	schodů.

• Stavba	z betonu	a oceli	váží	11 800 tun.

• Vyhlídka	ve výšce	93	metrů	je	nejvyšší	
v ČR.

• Věž	často	figuruje	mezi	nejošklivějšími	
světovými	stavbami.

• Nahoře	je	vyhlídka,	restaurace,	
bar,	bistro	a unikátní	hotel	s jedním	
pokojem.

• Otevřeno	je	denně	od 9	do 24	hodin.
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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 15. října 2022. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Dva vylosovaní výherci obdrží poukaz v hodnotě 500 Kč na večeři v restauraci Jez Dobřichovice. 
Vylosovanou výherkyní ceny ze zářijového vydání je Barbora Daňková, Dobřichovice.
Získává poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup květin dle vlastního výběru v Květinovém ateliéru Poupě, Dobřichovice.

Správná tajenka z minulého čísla: Cestou od vlaku stav se pro kytku.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 10/2022, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o večeři v hodnotě 500 Kč pro dva vylosované výherce

 Restaurace JEZ, Tyršova 1154, 252 29 Dobřichovice

 770 668 220 www.jezdobrichovice.cz

Restaurace
Aktuální otevírací doba:

čt 11-22
pá-so 11-23
ne 11-22

Menu na webu
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Zimní servisní prohlídku včetně 

zátěžového testu autobaterie teď 

pro vás máme jen za

SKOČTE
 DO ZIMNÍCH
RADOVÁNEK

299 Kč

Zastavte se pro ni.

 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)
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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


