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BYTY NA PRONÁJEM
L E T Y  U  D O B Ř I C H O V I C

 602 194 073 • www.podvinickou.cz

REALITNÍ
KANCELÁŘ
Ondřej Novák
rezervace
a pronájmy
rkberounka@seznam.cz

K nastěhování od 1. 1. 2023 • 1+kk až 4+kk

Přijdte si k nám posedět

a naplno vychutnat naší

SVATOMARTINSKOU 

HUSIČKU

VOLEJTE:   737  804  599

 Hospůdka Stará BÁRKA

www.starabarka.cz

Od  11. do 13. listopadu  

pro Vás máme připravené 

vyladěné svatomartinské menu.

Hlavním chodem je samozřejmě 

do zlatova pečená husička s  knedlíkem, 

červeným a  bílým zelím.

Jako předkrm naše oblíbená paštika  

z  husích jatýrek a  husí kaldoun s  droby  

a  játrovými knedlíčky.

Samozřejmostí je i  mladé  

svatomartinské víno.

Těšíme se na Vás
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Řevnická radnice v  budoucnu chystá 
rekonstrukci lávky vedoucí ke  kem-
pu. Průzkum, který si nyní nechává 
vypracovat, by měl určit, zda bude při 
opravě možné použít stávající pilíře.

Radní odsouhlasili uzavření smlou-
vy o dílo s firmou Pontex. Za necelého 
čtvrt milionu korun má provést zkou-
mání kvality betonu prostřednictvím 

vývrtů, laboratorní vyhodnocení, mi-
mořádnou prohlídku konstrukce i  po-
tápěčské prohlídky štětových základů. 
Součástí bude také návrh oprav a zho-
tovení protokolu. Diagnostika je nutná 
pro případné další navazující projek-
tové práce na  nové konstrukci lávky 
s využitím stávajících pilířů. Lávka by 
podle starosty měla být dvouproudá 
s chodníkem pro pěší.

Dobrá zpráva pro řidiče! První etapa 
rekonstrukce Barrandovského mostu 
skončila v  noci na  pondělí 17. října. 
Nyní je tedy nejvytíženější pražský 
dopravní uzel průjezdný ve všech smě-
rech. Další etapa oprav je naplánovaná 
na rok 2023.

Stavební práce hlavně na jižní části mos-
tu probíhaly od 16. května a během nich 
byl mimo provoz nájezd ze Strakonic-
ké ulice. Původně měly opravy skončit 
2. září, termín se ale několikrát posunul, 
nejdříve na 29. září a nakonec na 22. října. 
Další práce na  mostu budou následovat 
až do roku 2025, přičemž každý rok bude 
provoz omezen zhruba na tři měsíce.

Barrandovský most je otevřen ve všech směrech
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V Černošicích řádí 
zloději kol a aut
Na  zvýšený počet krádeží cyklistic-
kých kol, koloběžek, ale i  vloupání 
do  vozidel na  území města upozorňu-
je černošická radnice. V  posledních 
týdnech došlo například i  k  odcizení 
kol ze střechy vozidla nebo z garáže či 
ke krádeži vozidla samotného.

Vedení města proto svým občanům do-
poručuje zvýšenou obezřetnost, radí 
nenechávat věci v autě, parkovat na po-
zemku místo na ulici a řádně zabezpečit 
všechny prostory na  zahradách a  v  do-
mech. V  případě nezvyklého výskytu 
podezřelých osob či vozidel radí nepro-
dleně informovat hlídku městské policie 
na  telefonu 606 707 156 nebo Policii ČR 
na telefonním čísle 158.

Veřejnou smlouvu o poskytování služeb 
uzavřela nedávno s obcí Tetín řevnická 
městská policie. Dokument vešel v plat-
nost 1. října. Nyní tedy strážníci dohlíže-
jí také na pořádek v Tetíně.

Služební obvod Městské policie Řevni-
ce tedy dohromady tvoří domovské Řev-
nice a 10 dalších obcí, kromě Tetína jsou 
mezi nimi například Dobřichovice nebo 
Karlík.

Město nechá prozkoumat pilíře lávky

Foto Petra Stehlíková

Řevničtí strážníci mají na starost i Tetín

Lety mají třetí 
nejlepší zpravodaj
Obec Lety získala třetí místo 
v soutěži o nejlepší radniční listy 
roku 2022. Cenu za nejzdařilejší 
tištěný zpravodaj obcí do  dvou 
tisíc obyvatel letos vyhrály 
Tuchoměřice, druhý je jihočeský 
Adamov. 

Časopis Letovák vychází vždy 
ke  konci lichého měsíce a  má 
dvacet stran. Soutěž kvality rad-
ničních listů má tři kategorie 
podle počtu obyvatel a pořádá ji 
spolek Kvalikom.
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Na  slavnostním vyhlášení 9. ročníku 
soutěže Stavba roku Středočeského 
kraje bodovala i  novostavba základ-
ní a mateřské školy v Letech. Získala 
cenu veřejnosti.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 
v  refektáři Středočeské galerie v  Kutné 
Hoře, kde stavby představily unikátní fil-
mové spoty. Hlasování veřejnosti se v le-
tošním ročníku zúčastnilo celkem 11 525 
osob. Letovská škola získala 3 497 hlasů.

Vypisovatelem soutěže je Středočeský 
kraj spolu s Nadací pro rozvoj architek-
tury a stavitelství, Českou komorou auto-
rizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, Českým svazem stavebních 
inženýrů, Krajskou hospodářskou komo-
rou Střední Čechy, Obcí architektů, Sva-
zem podnikatelů ve stavebnictví a Mini-
sterstvem průmyslu a obchodu.

Ve středu 19. října před sedmou hodinou 
večer srazil v  Srbsku rychlík 50letého 
muže. Přivolaní řevničtí záchranáři 
zjistili zranění neslučitelná se životem. 
Podle svědků stál muž přímo v  koleji-
šti. Policejní mluvčí Vlasta Suchánko-
vá krátce popsala: „V  18:50 hodin srazil 
rychlík jedoucí na Beroun muže stojícího 
v  kolejišti. Podle prvotních šetření šlo 
zřejmě o sebevraždu.“ Příčinou se podle 
ní zabývají kriminalisté.

Provoz na trati mezi Karlštejnem a Be-
rounem byl zastaven zhruba na dvě ho-
diny. Cestující z rychlíků byli přepravo-
váni náhradními autobusy, které jezdily 

i mezi Berounem a Karlštejnem. Některé 
spoje měly zpoždění až 80 minut. Zastáv-
ka v Srbsku nefungovala vůbec.

Děd si nyní prohlédnete 
jen zespoda
Dvanáctimetrová cihlová rozhledna 
na  berounském vrchu Děd musela být 
kvůli špatnému stavu uzavřena. Má na-
rušenou nosnou konstrukci schodiště 
s celkem 56 schody. Při dalším používání 
by mohlo dojít k jeho propadnutí a ohro-
žení bezpečnosti návštěvníků. „V přípa-
dě této téměř 130 let staré rozhledny však 
bohužel již pouhá oprava stačit nebude 
a město Beroun, které má stavbu ve svém 
majetku pouhých několik let, bude muset 
přistoupit k  její celkové rekonstrukci,“ 
uvedla mluvčí města Jitka Soukupová.

Cyklisté, pozor. Na  cyklostezce do  Be-
rouna mezi Srbskem a Berounem nepro-
jedete po  levém břehu řeky Berounky. 
V osadě V Kozle totiž opravují most přes 
potok Loděnice, známý spíše pod lido-
vým názvem Kačák. Otevřen by měl být 
až v příštím roce. Most byl v havarijním 
stavu, nezpůsobilý pro provoz vozi-
del. Rekonstrukce zahrnuje kompletní 
opravu nosné konstrukce, mostních 
pilířů i  mostovky. Barevné provedení 
bude s  ohledem na  požadavky správy 
chráněné krajinné oblasti decentní: 
šedá mostovka se zeleným zábradlím.

Kačák u Srbska je uzavřen

Na kolejích v Srbsku zemřel muž

Foto Trans Hospital Plus

Letovská základní škola získala ocenění

Foto archiv obce Lety

Foto město Beroun

Černošice se chtějí 
více zazelenat
Rada Středočeského kraje schváli-
la uvolnění dalších 171 tisíc korun 
na  podporu výsadby stromů. Rozdělí 
je mezi tři obce, mimo jiné i  Černo-
šicím. Ty chtějí umístit v  areálu pod 
školou a v ulicích města nové listnaté 
stromy. Konečné slovo v poskytnutí fi-
nancí bude mít krajské zastupitelstvo.

Výše daru je v  rámci projektu 
násobkem počtu vysazených stro-
mů a  1  500 Kč na  jeden vysazený 
strom. Obce mohou žádosti posílat 
až do 16. prosince.
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Knihkupectví LeAmos, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48, Řevnice
Otevírací doba: PO-PÁ 8:30-17:00    SO 8:30-11:30 www.knihyrevnice.cz

kamenná prodejna – vyber si svou knihu
Řevnice

Knihkupectví      LeAmos

Hned několik knižních novinek, jejichž autory možná 
velmi dobře znáte, se v uplynulých týdnech objevilo 
v Poberouní. Většina z nich je pro děti. A protože se 
blíží Vánoce, mohly by být krásným dárkem.

Seznamte se s knížkami 
od našich sousedů

Vladimíra
Ottomanská:

CO NAPOVÍ 
STROMOVÍ

Ilustrovanou pohádku 
o přírodě a stromech 
vydala Vladimíra 
Ottomanská z Černošic, ilustracemi ji 
doplnila Eva Chupíková. Vypráví příběh 
sourozenců Aničky a Honzíka, kteří mo-
mentálně pobývají na prázdninách u dě-
dečka a babičky na venkově. Jako městské 
děti to mají do lesa přece jen dál, a tak 
o něm téměř nic nevědí. Ale dědeček má 
les prochozený křížem krážem a rozhodne 
se dětem o něm i stromech říct všechno, 
co sám zná.

V rozpoznávání stromů pomáhají malým 
čtenářům názorné ilustrace, na závěr 
každé kapitoly na ně čekají jednoduché 
otázky, díky nimž si mohou ověřit, jestli si 
nově nabyté vědomosti zapamatovali.

Zuzana Čížková,
Jana Laňková:

SVINKA 
ŘÁDÍ

Pohádková kniha 
Svinka řádí je vy-
tištěna typem písma vhodným pro dyslek-
tiky a dysgrafiky a koncepce celého textu 
je přizpůsobena žákům s těmito vzdělá-
vacími potřebami. Příběhy se odehrávají 
v malebném městečku u řeky Berounky, 
v nejbližším okolí dobřichovického zámku, 
ve světě drobných zvířátek a zejména su-
chozemských korýšů svinek, kterým nejen 
děti tak rády říkají „sviňky“.

Text doplňuje množství nádherných 
ilustrací rostlin, zvířat a dobřichovického 
zámku. Kouzelně, až básnicky popsaná 
zákoutí netradičně pojaté zahrady ma-
lířky a sochařky Zuzany Čížkové rozvíjejí 
potřebnou dětskou představivost a jejich 
schopnost barvitě psát a mluvit.

Autorky knihy Svinka řádí původně 
neměly jiné ambice, než ji distribuovat 
v našem kraji kolem Berounky. O to větším 
překvapením pro ně bylo, že po této 
originálně pojaté knize, cílené i na děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami, sáhlo 
mnoho velkých i malých knihkupectví.

Křest knížky se koná 23. listopadu v 17:30 
hodin v Café galerii Bím v Dobřichovicích.
Zuzana Čížková zde také vystaví své 
obrazy. Knihu pokřtí ThDr. Jiří Ignác Laňka, 
jáhen v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
a svatého Karla Velikého v Praze.
Bližší informace: FB Sviňka řádí nebo  
svinkaradi.webnode.cz.

Oldřich Burda:

VÝHERCE

Knižní debut tele-
vizního a rozhlaso-
vého moderátora 
nabízí unikátní 
pohled do zákulisí 
televizní loterie. 
Oldřich Burda 
z Letů osmnáct let 
uváděl losování loterijních her společnosti 
Sazka. Pod přísným dohledem komentoval 
vylosovaná čísla a rozdával lidem miliony. 
Co by se stalo, kdyby v očích veřejnosti 
tento bezchybný, prakticky neprůstřelný 
systém selhal?

„Román je autobiografický jen z menší 
části. Je to fiktivní příběh, který se docela 
klidně mohl, nebo může přihodit. Náhoda 
je nevyzpytatelná. Je tam několik detailů 
a momentů, jež se mi opravdu staly. Pro 
knihu jsem je trochu přibarvil, poupravil 
a vyladil. Prostředí i atmosféru jsem se 
ale snažil popsat co možná nejpřesněji,“ 
prozradil Oldřich Burda.

Anna  
Schlindenbuch:

SOVÍ 
POŠTA

Řevničanka Anna 
Schlindenbuch 
napsala knížku pro nejmenší děti. Hrdinkou 
originálního cestopisu je malá plyšo-
vá sova Ája. Miluje cestování pařátkem 
po mapě. Když si ji chlapeček Noe veze 
s sebou na prázdniny k babičce, zapome-
ne ji ve vlaku spolu s ošoupaným atlasem 
Evropy, z něhož se rozutekly všechny 
mapy.

Ája se ale nehodlá ztratit! Rozhodne se 
objevit svět, proto roztáhne křídla a vydá 
se procestovat hlavní města známých 
evropských zemí. Dozví se spoustu in-
formací o jejich kultuře i historii a dělí se 
o ně s Noem na pohlednicích, které mu ze 
svých dobrodružných cest posílá. Kromě 
zábavného čtení plného poznávání ev-
ropských metropolí čeká na děti pořádná 
porce zábavných kvízů a hádanek. 

Eva Vychodilová,
Eliška Chytková:

KOUZELNÉ 
TKANIČKY

Kája, hlavní hrdina 
knížky Kouzelné 
tkaničky, našel 
kromě čtení knížek 
zálibu také v šňůr-
kách a provázcích, 
z nichž váže nejrůznější uzly.

Kája má tajné útočiště na půdě, kde se 
mezi harampádím odehrává na stránkách 
knížek jedno dobrodružství za druhým. 
Chlapec má však ještě jednu vášeň: mo-
tání provázků. Dokáže uvázat spoustu uzlů, 
třeba dračí smyčku, lodní uzel, osmičku… 
Každý je jiný a každý má příběh. A když 
navíc uzel místo na prádelní šňůře uvážete 
na kouzelných tkaničkách, nestačíte se 
divit. Autorkou příběhu je Eva Vychodilová 
z Černošic.

in
zerce
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Tvořivým místem se vším všudy je napří-
klad dílna Krasohled na  Karlštejně. Ne-
jen že v  ní najdete nejrůznější výrobky, 
nápady na ně a materiály, do své činnosti 
promítají i témata dnešní doby. „Aktuálně 
se hodně zabýváme udržitelností a recyk-
lací materiálů a věcí, které už neslouží pů-
vodnímu účelu. Vždy udělá radost přetvo-
řit vlastníma rukama něco starého v cosi 
nového. Z nenošených svetrů teď třeba šije-
me parádní podzimní dýně,“ uvádí Renáta 
Fraňková. Vyrábí od  dětství. Jako malá 
šila, malovala či slepovala podle časopisu 
ABC: „Nedávno jsem u maminky zahlédla 
látkové pouzdro na brýle ve tvaru panen-
ky. Mělo i  vlasy s  korálky, dokonce všitý 
zip. Ušila jsem ho prý v 9 letech.“

Materiál sbírá skoro všude. Hodně 
v  přírodě: rostliny, kamínky, klacky, 
dřevo, cokoliv zajímavého. Dále u všech 
kamarádů a známých, mezi jejich „nepo-
třebnostmi“. A rájem jsou pro ni výtvar-
né potřeby a podobné obchody. Ráda své 
výtvory i daruje. Asi největší úsměv kdy-
si vykouzlila svému šestiletému synovi 
pleteným svetrem. Když vyrostl, ušila 
z  něj polštářek ve  tvaru příšerky, opět 
s  velkým úspěchem. „Nápady ke  mně 
přicházejí v  noci, proto toho moc nena-
spím,“ směje se Renáta a dodává: „Nyní 
mám v  plánu opět oživit naši výtvarnou 
dílnu a kurzy k výrobě adventních věnců, 
vánočních dárků a podobně.“

Podzimní dýně  
ze starého svetru [foto na titulní straně]
Ze svetru v  barvě podzimu ustřihně-
te kousek rukávu, tak 15 cm dlouhý. 
Nahrubo dokulata prostehujte spodní 
okraj a  úplně stáhněte k  sobě. Vzniklý 
„pytlíček“ otočte švem dovnitř, vycpěte 
výplní do polštářů (nebo čímkoliv měk-
kým, starším, recyklujeme). Horní okraj 
opět prostehujte, utáhněte do  kolečka 
a  vtlačte šev dovnitř. Pevnou nití stáh-
něte k  sobě oba „bubáky“, tím se dýně 
zploští. Nití pak dýni rozdělte na  šest 
úseků, bochánků, pevně utahujte. Tak 
získáte tvar dýně. Prsty ji ještě vytva-
rujte, do  horního důlku tavnou pistolí 
nalepte zakroucený drátek a kousek kla-
cíku jako stopku.

Hlína jako léčba dotykem
Mnoho z nás se určitě potkalo s výrobky 
Radoslavy Vrabcové. Například na Slav-
nostech Morany dostávají vítězové její 
keramické postavy bohyně zimy. Více 
než dvacet let předává své zkušenosti 
dětem i dospělým, nyní v dobřichovické 
dílně. „Je skvělé vidět radost ostatních, 
když něco vytvoří,“ říká známá keramič-
ka, kterou už od  dětství bavily různé 
ruční práce, například pletení, vyšívání, 
paličkování. A když se objevily keramic-
ké kurzy, přihlásila se. „Hlína je pro mě 
báječným relaxem, spojením s  přírodou, 
terapií dotykem.“ 

Aktuálně má moc ráda techniku raku 
pálení. Jde o  postup z  Japonska, kdy se 
rozžhavené výrobky vytahují z  pece 
a  vkládají do  nádob s  pilinami. Poté se 
zasypou a nádoba uzavře víkem. Vznik-
lý kouř vniká do hlíny i glazury a vytvá-
ří neopakovatelné efekty. 

Máte chuť 
něco vyrobit? 
Zkuste to
V první chvíli uděláte radost „jen“ sobě, později 
možná i ostatním. A třeba vás překvapí, že vás 
tato činnost jednou uživí. Příběhy vlastní tvorby 
jsou různé. Ty následující můžete vzít jako 
inspiraci k vytváření či k rozhlédnutí se po svém 
okolí, kdo v blízkosti dělá něco zajímavého, nebo 
vás to dokonce může naučit.

Foto archiv Krasohledu Karlštejn

Foto archiv R. Vrabcové
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Tvorbu rozvinula na mateřské
„Nejvíce mě baví, když výrobek roste 
pod rukama. Málokdy vím dopředu, jak 
bude ve finále vypadat,“ s úsměvem pro-
zrazuje další kreativní žena Jana Neu-
mannová. Něco kutit a vyrábět jí dělá 
radost od dětství. Na mateřské dovole-
né začala pracovat s keramikou, malo-
vat na  hedvábí a  zkoušet různé tech-
niky. Nyní vede rukodělné workshopy 
ve  studiu KaLa v  Berouně a  hodně se 
věnuje malování mandal. Ukázat vám 
to může například 19. listopadu. Mate-
riál nakupuje v  rukodělných obchůd-
cích nebo na internetu, ale říká: „Kou-
kám také kolem sebe. Spousta věcí se dá 
přinést z  lesa, od vody, dobře se pracu-
je s  různým odpadovým materiálem.“ 
A protože se blíží Vánoce, popsala nám 
výrobu svícnu, který zvládne opravdu 
každý.

Vánoční svícen
Materiál: 1 dekorační svíčka, florex 
(aranžovací hmota pro zapichování su-
ché vazby), dřevěná nebo jiná podlož-
ka, větvičky jehličnanu (smrk, jedle, 
túje, buxus), zdobení (kuličky, třpytky, 
mašle, šišky, ořechy, sušená jablka a po-
meranče, skořice, badyán, vše podle 

vkusu), tavná pistole s náboji, vazačský 
drát, kleště, svíčka, zápalky.

Připravíme si podložku (nejlépe dřevě-
nou) a doprostřed na ni tavnou pistolí při-
lepíme kostku z aranžovací hmoty (měla 
by být zhruba o 1/3 kratší než podložka 
a vysoká min. 5 cm). Odstřihneme 2 nebo 
3 kusy drátu (o délce 5–7 cm), nahřejeme 
je nad svíčkou a opatrně zespodu zapích-
neme do  dekorační svíčky (pozor, drá-
tek nad svíčkou držte v  kleštích, pálí). 

Necháme vychladnout. Svíčku, respekti-
ve vyčuhující drátky shora zapíchneme 
do aranžovací hmoty. Postupně budeme 
zapichovat také větvičky. Nastřiháme si 
je, konce očistíme od  jehličí. Postupuje-
me od  spodní části směrem nahoru, až 
zakryjeme celou hmotu. Snažíme se co 
nejméně přepichovat, abychom si pod-
klad nezničili. Tento zelený základ se 
svíčkou ozvláštníme přízdobami, které 
pomocí tavné pistole lepíme na jehličí.

Radost z keramického betlému
Inspirující příběh, jak rukodělnou prací 
dělat radost sobě a poté ostatním, má také 
Marie Dočekalová z Třebotova, která vy-
rábí a  sbírá keramické betlémy. Vánoce 
odmala prožívala jako nejkrásnější svát-
ky v roce. Ale betlém měli doma jen papí-
rový. A protože toužila po hezčím, začala 
je sbírat (a později i vytvářet). Nyní má té-
měř 400 kusů. „Jsou z různých materiálů, 
i hodně neobvyklých, ani je všechny nemo-
hu vyjmenovat. Pro zajímavost: mám betlé-
my z alabastru, čiroku, uhlí, dýně, perleti, 
ebenového dřeva, malované na kamenech 
nebo polínkách, na dlažebních kostkách či 
pštrosím vejci. Betlémy jsou z různých kou-
tů světa, z Filipín, Malty, Vietnamu, Peru, 
Egypta, Brazílie, Hondurasu, Afriky,“ vy-
jmenovává sběratelka. 

Přes dvacet let „jesličky“ také sama 
zhotovuje. Vzor a  chuť ke  tvoření má 
od rodičů. Maminka ji vedla k háčková-
ní, vaření, vyšívání. Tatínek ji dokonce 
učil bourat maso. Byl řezník a  výtvar-
ně nadaný, z  25 kg sádla, což byla jed-
na velká kostka, vyřezal jejich tehdejší 
dům! Marie také malovala, a  jak sama 
říká, vždy se dívala řemeslníkům pod 
ruce a  zkušenosti předávala dál: „Tvo-

řila jsem pak i se svými dětmi. Také jsem 
zdobila perníky. Byly to různé chaloupky, 
kazety, dutá vejce, džbány, kolébky, pan-
toflíčky. Betlémy jsem dříve dělala ze slá-
my, z moduritu. Nyní už jen keramické.“

Doba výroby figurky je různá. Vždy 
záleží na  tom, jak moc je hlína mokrá. 
„Figurka se dělá po částech, musí trochu 
oschnout, abych mohla pokračovat v při-
dávání materiálu. Jinak by se začala bor-
tit. Nedělám jen jednu, ale rovnou několik. 
Počítala jsem, kolikrát ji vezmu do ruky, 
než je hotová, a  dospěla jsem k  číslu 36. 
U složitějších to může být ještě vyšší čís-
lo,“ popisuje keramička. Její výstavu mů-
žete po dvouleté covidové přestávce opět 
vidět v Gymnáziu Jana Keplera na praž-
ském Pohořelci od 24. do 31. prosince.
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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

ConstruoConstruo
Ing. Karel Štefka

• Vypracování konstrukční 
dokumentace 
ke strojním zařízením, 
přípravkům apod. 

• Prototypové zpracování 
technických problémů, 
včetně modelů 
ve 3D tisku.

 602 942 237
 karel.stefka.nb@email.cz 

Funkcionalistická vila | PRODEJ 
Dobřichovická ul., Černošice

Komerční prostor | PRONÁJEM
150 m2 | Černošice, Slánka

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

VÝŠKOVÉ
PRÁCE
• mytí oken a žaluzií demineralizovaným systémem
• mytí těžko přístupných míst lanovou technikou
• mytí pomocí tlakové vody WAP
• čištění okapů, revize střech
• instalace protiholubích zábran a další práce

 Bc. Michal Janeček   Svinaře   774 600 774
 turbochimp@email.cz   www.turbochimp.cz

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
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Co jsou butonky? 
V základu potahované knoflíky. Takové 
malé, kovové plíšky, které můžete 
potáhnout látkou, aby vám například 
ladily k šatům. Dá se s nimi neuvěři-
telně kouzlit. Postup při výrobě doma 
je velmi jednoduchý. Celá akce trvá 
zručnému člověku asi dvacet třicet 
vteřin. Nejdřív si vyberete velikost 
butonku a jeho účel, zda to ve výsledku 
bude knoflík či něco jiného. Knoflíkové 
butonky mají vzadu očko na přišití, 
zatímco druhý typ, bez očka, slouží 
k lepení. Můžete na něj ve finále nalepit 
puzetu a mít náušnice, nebo brožový 
můstek, tak vznikne brož, nebo přidáte 
základ na prstýnek, na záložku do kníž-
ky a tak dál. 

Pak vezmete formičku na danou 
velikost butonku, do ní dáte lícem dolů 
látku a vmáčknete hlavu knoflíku. Teď 
je pravý čas podívat se dospod a přes 
průhlednou formičku zkontrolovat, jak 
vlastně bude butonek vypadat, abyste 
třeba měli vzor ve středu. Ostříháte pře-
bytky látky, necháte asi centimetrový 
přesah, který založíte dovnitř, do hlavy 
knoflíku. Na něj položíte „prdelku“ 
butonku, tu část, která to celé uzavře, 
a druhou částí formičky pořádně přitla-
číte. A je hotovo!

Kde se ve vás vzala  
touha něco vyrobit? 
Ač bych to do sebe nikdy neřekla, zřej-
mě mám někde hluboko ukryto své dru-
hé, ambiciózní já. A to mě neustále žene 
dopředu a při pohledu na jakýkoliv vý-
robek mě ponouká: „To zvládneš taky, 
ne? To přece dokážeš, zkus to!“ A tak se 
zamyslím, nakoupím, sednu, čtu, kou-
kám na videa a pak zkouším, zkouším, 
zkouším, a nakonec to pokořím. 

Nyní učíte šít boty.  
Jak vás to napadlo?
Asi stejně jako všechno, naprostou 
náhodou. První boty jsem ušila tuším 

Martina Koucká z Řevnic dříve šila kabely. Pak 
prodávala butonky a učila ostatní, jak si je vyrobit. 
Nyní radí, jak si ušít vlastní boty. A co bude dál? 
Sama neví. Ale určitě o ní uslyšíme.

Moje druhé já mi říká:  
To přece zvládneš taky!

v roce 2015. Byla jsem naprosto nad-
šená. Vážně se dají udělat boty bez 
ševcovské díly, s minimem nářadí, bez 
strojů, v ruce. A dokonce je lze nosit! 
Měly samozřejmě svoje mouchy, jako 
každé začátky, ale já jsem pokračovala 
dál. Prošla jsem několik slepých cesti-
ček, navštívila několik profíků, abych 
načerpala nové znalosti, zkoušela, 
vyhazovala, nosila. A nakonec jsem si 
řekla, že bych tyhle zkušenosti mohla 
předávat dál.

Opravdu se je naučí šít kdokoliv?
Na kurzu se mnou ušije boty opravdu 
každý. Jestli mu to ovšem dá potřebný 
základ, aby pokračoval doma sám a šil 
jako o závod, je hodně individuální. 
Mám dívky, které po jednom kurzu hra-
vě naskočí na šicí vlnu a nápady se jim 
z hlavy jen sypou, stejně jako účastnice, 
které řeknou: „Tak tohle se nikdy nena-
učím!“ Jde o vnitřní nastavení člověka, 
jeho představivost, zkušenosti, touhu 
zkoušet. 

Jsou to boty na každodenní nošení?
Svoje boty nosím opravdu denně, i když 
většinu léta trávím bosa. Jedná se 
o barefootovou obuv s minimalistickou 
podrážkou, která noze umožní cítit po-
vrch, po němž jde. Boty, kde je dostatek 
prostoru pro prsty, aby mohly při chůzi 
správně pracovat. 

Na čem novém nyní pracujete? 
V tuhle chvíli dělám na softshellových 
botách. Jsou nesmírně pohodlné a mě-
kounké, což oceňují zejména moje děti. 
Všichni mě přemlouvají, ať se vrhnu 
do online vod a vymyslím kurz, který 
si budete moci pustit v klidu domova. 
A ještě mám takovou malou odbočku 
k psaní, totiž na Facebook, kde sdílím 
nejen zážitky z kurzů, ale i z obyčejné-
ho života. Sledující mě přesvědčují, ať 
vydám knížku, že ji budou nosit všude 
s sebou, aby si mohli kdykoliv přivolat 
záchvaty smíchu. Uvidíme. Život už 
mi ukázal, že pro mě je nejlepší cestou 
poslouchat svoje srdce a intuici. A on už 
mě potom došťouchá tam, kam chce.

Celé rozhovory s Marií Dočekalovou 
i Martinou Kouckou najdete  
na webu iDOBNET.cz  
v rubrice Zajímaví lidé.

Mrkněte na kreativce na webu:
krasohledkarlstejn.cz, keramikarv.cz,
studio-kala.cz, betlemy.eu,
martinakoucka.cz.
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Můžeme jít dál?
Určitě! Pojďte se podívat. Například tady 
je moc vděčná kytka, jmenuje se Eter-
nal fragrance, lýkovec. Letos kvete už 
podruhé a krásně voní. Lýkovců tu mám 
kvalitní sbírku. Ten kámen tady je dia-
bas, lidově se mu říká žabák, protože se 
stářím barví do zelena. A tento masivní 
placák jsem stavěl pomocí zvedáku na ná-
klaďáky na výšku, původně byl úplně 
vodorovně pod terénem. Snažím se klást 
kameny jako vrstevnatou skalku, i když 
je diabas vyvřelina bez pravidelné od-
lučnosti. Bohužel nemůžu pěstovat vřesy 
a rododendrony, protože je tady vápenitá 
zem a karlická voda je tvrdá alkalická.

I tak je to zelený ráj. Stále je tady 
něco k vidění…
Máte pravdu, i když na podzim už je to 
slabší, nejvíc barev je tu na přelomu 
dubna a května. Třeba tady jsem vymy-
slel nový styl, dekorativní: do skalky 
jsem vsadil zakrslou višeň, bude jenom 
dva metry vysoká, takže se hodí do pří-
rodního pojetí. A má dobré jedlé plody, 
jmenuje se Tamaris. Zde je novinka: 
fialový podzimní krokus z Turecka, 
málokdy se vidí krokusy na podzim. Je to 
poslední krmě pro včely. Nebo tady mám 
různé podzimní zimovzdorné brambo-
říky. Mou favoritkou raného podzimu je 
zlatá cibulovina Sternbergia lutea, dělá 
tu v suchu parádu již deset let.

Daří se zde i teplomilným rostlinám?
Ano, stráň se tady rozpaluje ještě víc 
než v Dobřichovicích, takže některým 

skalničkám z jižní Evropy a Turecka to tu 
vyhovuje. Navíc začínám sklízet sladké 
stolní víno a první fíky ze tří keřů. Dob-
rou investicí jsou čtyři odrůdy mandloně.

Jak dlouho se věnujete skalničkám?
Pořádně teprve asi od roku 1993, kdy 
jsem se stal občanem Karlíku. Předtím 
jsem tady skalničkařil někdy od roku 
1968, ale tenkrát šlo o víkendovou zále-
žitost. Byl jsem Pražák a sem jsem jezdil 
jen s maminkou na chaloupku, která 
byla bez vodovodu.

Slyšela jsem, že vaše maminka  
byla známá sportovkyně?
Maminka Marie Zvolánková byla mis-
tryně světa v jízdě na kajaku, v deblu 
žen ve Vaxholmu v roce 1938 vyhrála 
se sestrou Martou Pavlisovou závod 
na 600 metrů.

A nechtěl jste po jejím vzoru také 
závodit v kanoistice?
Já jsem nemohl. Když mi bylo asi pět 
nebo šest let, chytil jsem od dědečka tu-
beru, takže jsem jen rekreačně hrál fot-
bal. A abych byl na čerstvém vzduchu, 
maminka v roce 1947 koupila chalupu 
tady v Karlíku blízko lesa. Jezdili jsme 
sem dlouho, dokonce jsem až do páté 
třídy vždy na jaře chodil do školy v Dob-
řichovicích.

Takže jste odmala vyrůstal  
mezi skalami.
Ano, naučil jsem se po nich chodit a teď 
už bych je za nic nevyměnil.

V minulosti jste ale hodně cestoval?
Od roku 1975 jako pravověrný skal-
ničkář pořád. Osmnáct let jsem žil 
s anglickou Kanaďankou, cestovali jsme 
po Skalistých horách, třináctkrát jsem 
byl na horách v Turecku. Bezvadný byl 
Balkán, ze začátku jsem jezdil do Bul-
harska a Rumunska, za komunistů jsme 
nemuseli nijak speciálně žádat, a když 
se hranice otevřely, navštívil jsem Čer-
nou Horu, Bosnu a Hercegovinu, Řecko 
nebo Severní Makedonii. Vyhovuje mi 
sbírat tam semena a pěstovat z nich 
kytky vhodné do Karlíku. Pracoval jsem 
u státních drah jako stavební projek-
tant, ale ve třiapadesáti jsem s prací 
skončil, musel jsem se starat o mamin-
ku, která měla Alzheimera. Přesunul 
jsem ji z Prahy pod Krásnou stráň, asi 
dva roky poté zemřela. Od té doby jsem 
mohl zase jezdit po světě. I když jsem 
neměl moc velkou penzi, za tu svobodu 
to stálo.

Zajímaly vás skalničky už v dětství?
Když mi bylo čtrnáct patnáct let, nevě-
děl jsem, co chci dělat. Mohl jsem být 
spisovatelem nebo něčím takovým, pro-
tože teď, když píšu, jde mi to velice dob-
ře. Skalničky se mi začaly líbit až těsně 
před třicítkou a mám k nim romantický 
vztah dodnes.

Pod Krásnou strání v Karlíku se rozprostírají skalní 
masivy. Dříve tu býval středověký lom. Údajně 
se odtud vozily kameny zvané diabas na stavbu 
mostovky tehdejšího Juditina mostu v Praze. 
Dnes je tady nad domem Zdeňka Zvolánka velká 
překrásná skalka. Buduje ji po mnoho let díky řádu 
křižovníků, kteří zdejší pozemky vlastní a nyní 
přislíbili, že mu ten kus stráně pronajmou. 

Na skalce je pořád  
něco k vidění
Zdeněk Zvolánek z Karlíku vybudoval 
na staré skále oázu klidu
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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

Rostliny jste tedy nikdy nestudoval?
Učil jsem se je znát sám, vždy to byl ko-
níček. Moje matka říkala: tady na stráni 
by mělo něco začít růst. Takže mě po-
někud postrčila ke skalce, už tehdy mě 
těšily miniaturní tvary alpinek a jejich 
aranžování mezi balvany mne esteticky 
uspokojovalo. Je to jako malovat velké 
zátiší s květinami bez štětce.

Přesto jste ve světě známý jako 
skalničkář. Kde všude jste dělal 
projekty a realizoval skalky?
Třeba pro botanickou zahradu v ka-
nadském Montrealu, ve Wisley Garden 
u Londýna nebo v BG Bangsbo v sever-
ním Dánsku. V Dánsku nejsou skály 
a kameny, tak jsem tam položil 150 tun 
vápenců z Německa. Něžně jsem zdobil 
žulové Rocky Mountains v Coloradu 
pro projekt státních lesů USA ve výšce 
3 000 metrů nad mořem (tam jsem byl 
placený jako odborný poradce). Pár sou-
kromých skalek jsem postavil za peníze 
v Severním Irsku.

Jak jste k této práci dostal?
Publikoval jsem různé články v odbor-
ných časopisech a měl jsem v cizině přá-
tele, kteří mi důvěřovali, že to nezkazím. 
V Montrealu i v Anglii si mne vybrali, 
protože jsem nechtěl peníze, stačilo mi 
ubytování, doprava a trochu slávy.

Publikujete v cizině hodně?
V Anglii jsem vydal chytrou příručku 
v Alpine Garden Society o stavbě spá-
rových skalek (Crevice Gardens and Its 
Plants). Občas mám článek v anglickém 
a americkém skalničkářském časopise. 
Před 12 lety jsem založil internetový ča-
sopis The International Rock Gardener, 
který jsem ze začátku rozjížděl vlastní-
mi články a fotkami. Financuje ho skot-
ský klub skalničkářů (SRGC). Botanici 
tam zveřejňují nové rostliny a stále jsem 
jedním ze tří editorů (dva jsou Skotové). 
Tuto práci dělám zdarma a rád.

V Česku vám také něco vychází?
Pouze Pražský klub skalničkářů vydal 
knihu České skalky, což je překlad mé 
anglické příručky. Kniha je tak jednoduše 
napsaná, že si podle ní každý může založit 
a postavit sám skalku, i úplný začátečník. 
Jinak jsem editorem časopisu Skalničky, 
což je čtvrtletník zmiňovaného klubu. 
Musím do něj hodně psát, má poměrně 
velký rozsah a autorů stále ubývá.

Fotíte?
Fotografování květin je umělecká zále-
žitost. Fotím pro své publikace a face-
bookovou skupinu, pro svoje přednášky. 
Některé snímky jsou opravdu povedené. 
Jiné je třeba zlikvidovat hned, jak na to 
bude čas.

V cizině jste také přednášel?
Ano, hodně v USA, poprvé už v roce 
1983. Musel jsem se sám naučit anglic-
ky. Samozřejmě jsem pár přednášek 
měl v Anglii, Dánsku, v Německu, ale 
vždycky anglicky a někdo to musel 
v Německu překládat.

A v České republice? Besedujete?
Dříve jsem jezdil často, když existovaly 
silné organizace jako Svaz zahrádkářů, 
ti měli vždy zájem o přednášky, ale s tím 
je teď prakticky konec. Bylo tady asi dva-
cet skalničkářských klubů, zbyly tak tři. 
A ubývá i skalničkářů. Vypadá to, že celé 
hobby zanikne. Příští květen organizuji 
již čtvrtou internacionální skalničkář-
skou konferenci v Průhonicích.

Lucie Hochmalová
Foto: Lucie Hochmalová a Zdeněk Zvolánek

Kolik času zabere práce se skalkou? 
Zvládne ji založit opravdu každý? 
Dozvíte se v celém rozhovoru  
na iDOBNET.cz v rubrice Zajímaví lidé.
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POZVÁNKY 
Co uvidíte v zámeckých 
prostorách

Na dobřichovickém zámku si v listo-
padu užijete několik výstav. Prodej-
ní expozice obrazů manželů Marie 
a  Jiřího Matouše Trnkových začne 
vernisáží 10. listopadu v  17  hodin 
a  potrvá do  13. listopadu. Fotogra-
fická výstava Alfreda Šupika zahájí 
15.  listopadu v  18 hodin. Tradič-
ní betlémy paní Skalské si může-
te prohlédnout ve  svatebním sále 
od 24. do 27. listopadu.

Otevření komunitního 
centra
Ve čtvrtek 17. listopadu ve 14 hodin 
otevřou v  bělečské ulici Květnové 
revoluce 17 nové Komunitní cent-
rum Běleč.

Předvánoční nákupy 
u stromu
Adventní trhy v  Litni se konají 
27.  listopadu v  zámeckém parku. 
Během nich se slavnostně rozsvítí 
vánoční strom.

Komorní podvečer
Vystoupení Dagmar Maškové (viola) 
a Filipa Martinka (klavír) a tria Gra-
tia se chystá na 6. listopadu od 17 ho-
din v sále Dr. Fürsta v Dobřichovicích.

Ples s ohňostrojem
Tradiční trhy a  mostový ples se 
v  Dobřichovicích uskuteční 26. lis-
topadu. Ohňostroj začne v 17 hodin 
u  řeky a  ples se roztančí ve  20:00 
v hale Bios. Vystoupí Septet Dalibora 
Kaprase a Jazz Elements.

Hurá, drakiáda!
Sbor dobrovolných hasičů a  Vladi-
mír Dohnal pořádají 5. listopadu 
od  9:30 13. ročník drakiády. Sraz 
je na  cestě ke  křížku Na  Klouzavce 
v Hlásné Třebani.

Notičky opět zahrají u sv. Šimona a Judy
Řevnická dětská lidová muzika Notičky 
se po dvouleté pauze vrací do pražského 
kostela sv. Šimona a  Judy. V  oblíbeném 
svatostánku na  Starém Městě vystoupí 
na  vánočním koncertu v  sobotu 3. pro-
since od 18 hodin.

Posluchačům nabídne populární světo-
vé koledy v originálních úpravách i zná-
mé české vánoční písně. Soubor si rovněž 
připravil koledu v  úpravě starších Noti-
ček a také tři zhudebněné básně Jaroslava 

Seiferta, které vydal na CD. Malé Notičky 
postaví sněhuláka a předvedou obligátní 
koulovačku, dojde i na pastýřský tanec.

„Těšíme se moc, ale cítíme i velkou zod-
povědnost,“ říká vedoucí souboru Lenka 
Kolářová. „Hrát v  tak krásném kostele, 
zaplněném nadšenými posluchači, nám 
vždy hodně svazuje ruce, ale při prvním 
potlesku tréma odejde a my už si koncert 
jen užíváme a  snažíme se rozdat radost 
všem návštěvníkům.“

S  unikátním projektem Filharmoniště 
pro nejmenší děti přicházejí organizá-
toři kultury v Dobřichovicích. Na 20. lis-
topadu připravili od  16 hodin první 
zkušební koncert Dua Beautiful Strings. 
Trvá jen 45 minut a  je vhodný pro děti 
od narození do tří let.

Duo ve složení houslistka Monika Ur-
banová a  harfistka Hedvika Mousa Ba-

cha již deset let působí na  prestižních 
českých pódiích i  festivalech. Děti jeho 
koncerty milují a  Monika s  Hedvikou 
pro ně rády hrají. Na programu je Zima 
A. Vivaldiho, Pohádka J. Suka, Dívka 
s vlasy jako len C. Debussyho, Preludium 
a  allegro G. Pugnaniho a  mnohé další. 
Účastníci si mohou přinést deky, občer-
stvení i tiché hračky.

Tradiční „nositel“ očekávané sněhové 
nadílky uvítá 12. listopadu ve 13 hodin 
návštěvníky svatomartinského posvíce-
ní na návsi v Letech. Na celé odpoledne 
je připraven bohatý program včetně živé 
muziky.

Pro dobrou náladu zahrají kapely Five 
Foxies a Music Family, děti si užijí nejen 
divadelní pohádku Jak to bylo na svaté-
ho Martina s dílnou draní peří a mnoha 
dalšími tvůrčími dílnami i  soutěžemi 
pro děti, ale také malování na  obličej, 
jízdu na koni, obří skluzavku, ohňovou 
show a  na  závěr tradiční lampionový 
průvod za  pokladem. Přijďte se osvěžit 
na  posvícenském jarmarku, dát si dob-
rotu ze zabijačky, letovské pivo či svato-
martinské víno.

Mimořádný hudební zážitek pro děti

Posvícení zahájí svatý Martin na koni

Tento název má přednáška profe-
sora Čechury, kterou 10. listopadu 
od 17 hodin pořádá Letovská akade-
mie v jídelně ZŠ Lety.

Listopadové setkání s  předním 
českým historikem a  známým spi-
sovatelem Jaroslavem Čechurou, au-
torem více než pěti desítek knih za-
měřených na naše dějiny, připomene 

významné události 14. století a jejich 
málo známé pozadí. Jeho kniha s ná-
zvem Karel IV. – Dvojí trůn čtivým 
způsobem představuje široké veřej-
nosti život a dílo jedné z nejvýznam-
nějších osobností našich i evropských 
dějin: českého krále a římského císa-
ře Karla IV. Na besedu zve spisovatel-
ka a fotografka Marie Holečková.

Kdo byl Karel IV.?
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Někdy je k jeho nalezení delší, jindy kratší 
cesta. Pokud se povede, je spokojenost 

na všech stranách.
Veterinární ordinaci totiž vyhledáváme nejen 

v případě náhlých zdravotních potíží nebo 
úrazů. Důležitá jsou také preventivní vyšetření, 
která by s postupným stárnutím zvířete měla 
být četnější, ideálně jednou ročně. Rozsah 
záleží na domluvě mezi majitelem a lékařem. 
Standardně zahrnuje klinická vyšetření, tedy 
prohlídku očí, uší, dutiny ústní včetně stavu 
zubů, prohmatání mízních uzlin, poslech plic 
a srdce. Dále se doporučují vyšetření krve, rent-
gen plic a ultrazvuk dutiny břišní. Pokud se při 
preventivní prohlídce najdou nějaké odchylky, 
jde často o včasný záchyt. V takovém případě 
má léčba lepší prognózu, terapie větší možnosti, 
často je i méně nákladná. V rámci prevence 
lékař také poradí s ideálním jídelníčkem a reži-
mem vzhledem k věku, typu zvířete a podobně.

Každý veterinární lékař by měl cestu k vy-
řešení problému hledat ve spolupráci s vámi, 
majiteli, měl by řešit také náhlé zdravotní pro-
blémy či úrazy, mít služby kvalitních laboratoří 
a potřebných specialistů. Každé zvíře i člověk 
jsou jedineční a co je možné u jednoho, může 
být neřešitelný problém u druhého. Proto je 
velmi důležitý osobní přístup.

Veterinární medicína je v dnešní době 
mnohem dál než před pár lety. Někdy je těžké 
se orientovat v možnostech, ve vhodnosti, vý-
hodách a nevýhodách daných postupů. Proto 
je důvěra a komunikace s vaším veterinárním 
lékařem stěžejní.

Přejeme vám, ať najdete toho pravého.

Před návštěvou 
veterinárního lékaře
Pokud máte doma zvířecího parťáka, dříve nebo později hledáte 
i „toho svého“ veterinárního lékaře. Takového, k němuž máte důvěru, 
který zná vaše zvíře v dobrém i ve zlém, nebojíte se ho zeptat a on 
vám na oplátku vše vysvětlí. 
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Počet ordinací/lékařů: 2/2 + 2 ext.
Veterinární obory: chirurgie měkkých 
tkání, ortopedie, chirurgie tvrdých 
tkání, interní medicína, dermatologie, 
stomatologie, rehabilitace, fyzioterapie, 
hospitalizace, prevence, laboratorní 
diagnostika, diagnostická vyšetření
Specializace: RTG vyšetření, 
elektrochirurgie, ligasure, elektrokauter, 
biochemická a hematologická diagnostika 
na místě
Smluvní pojišťovny: ano
Příjem nových pacientů: ano
Pohotovost: ne (po předchozí domluvě 
ošetření i v sobotu)
Výjezdy k pacientům: ano
Nutnost objednání: ne
Způsob objednání: telefon, e-mail, web
Pietní služby: možné sjednat 
ve spolupráci se zvířecími krematorii
Dostupnost veřejnou dopravou: ano 
(bus 415, zastávka U Transformátoru)
Parkování: ano, před klinikou
Děti vítané

Veterinární klinika Jitřní

 Červánková 2280, Černošice

Kontakt
 771 150 260    info@vetjitrni.cz
 vetjitrni
 www.vetjitrni.cz

Ordinační hodiny
pondělí, středa 9–19
úterý, čtvrtek 9–16
pátek 9–12, 14–16
sobota, neděle, svátky zavřeno

Příjem objednávek
v ordinačních hodinách, online NONSTOP

Naším hlavním cílem je zajištění zdraví a spokojenosti vašeho mazlíčka a doufáme, že tím 
zajistíme i vaši spokojenost. Na psy ani kočky nespěcháme, snažíme se jim poskytnout 

dostatek času k aklimatizaci v ordinaci a tím snížit stres a strach. Empatický a citlivý přístup 
je pro nás velice důležitý. Pro každého vždy hledáme ideální cestu, která zohledňuje náturu zví-
řete i aktuální finanční možnosti. Spoléháme se na služby kvalitních laboratoří a laboratorních 
odborníků, kteří s námi nejasné případy konzultují.

Standardně nabízíme jak preventivní vyšetření a preventivní chirurgické zákroky, tak řešení 
náhlých i chronických zdravotních obtíží nebo úrazů, především u psů, koček a drobných 
savců. K tomu využíváme i hematologický a biochemický analyzátor, mikroskop pro posou-
zení cytologických vzorků, RTG a sonografický přístroj pro základní vyšetření. K chirurgii 
měkkých tkání využíváme mimo jiné elektrochirurgický přístroj Ligasure, který zkracuje délku 
operace a velice významně snižuje pooperační komplikace. 

Zaměřujeme se také na specifické stomatologické úkony včetně „plombování“ zubů a ve spo-
lupráci s externím specialistou z oboru ortopedie provádíme ortopedická vyšetření a chirurgii 
tvrdých tkání (zlomeniny, ruptury vazů, apod.) včetně následné rehabilitace. Samozřejmostí je 
spolupráce s pojišťovnami, aby bylo možné zajistit komplexnější péči, která může být v někte-
rých případech finančně náročnější, ovšem otevírá více možností při diagnostice složitějších 
onemocnění a následně i jejich řešení.

Důležitou součástí naší práce je osvěta, a proto se snažíme publikovat odborné i populárně-
-naučné články na našem blogu, facebooku nebo na stránkách Dobnetu. Zároveň spolupracu-
jeme s organizacemi, které se zabývají podporou zvířat v nouzi, jako je Psí život nebo Veterináři 
bez hranic. 

Náš tým tvoří hlavní veterinářka a majitelka kliniky v jedné osobě Petra Daňková zaměřující 
se na operace měkkých tkání, diagnostiku a léčbu onemocnění také u drobných savců, dále 
Gabriela Tomanová, která se zaměřuje na stomatologii, operace měkkých tkání a dermato-
logii, a důležitou roli v chodu ordinace hrají naše dvě sestřičky, Zuzana Holendová a Kamila 
Šimonová, která zároveň zajišťuje služby spojené s rehabilitacemi a fyzioterapií. Nedílnou 
součástí jsou i naše externí kolegyně: Iva Trojanová (specialista ortoped) a Zuzana Povýšilová 
(z veterinární ordinace v Hlásné Třebani).

 Všechny se na vás těšíme a doufáme, že budete s našimi službami vždy spokojeni.

O vaše mazlíčky pečujeme 
jako o vlastní
Brány naší kliniky na Vráži v Černošicích se otevřely v dubnu roku 
2020 s jasným cílem: poskytnout maximální péči zvířecím pacientům 
a pomoci vám překlenout všechny strasti spojené s jejich léčbou. 
Vždy se snažíme hledat cestu k vyřešení zdravotních problémů spolu 
s majiteli, protože víme, že každé zvíře a každý člověk jsou jedineční.

ČERNOŠICE – VRÁŽ
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Příjem nových pacientů: ano
Pohotovost: ano, po individuální 
domluvě, dle časových kapacit
Výjezdy k pacientům: ano
Nutnost objednání: ano
Způsob objednání: telefon, e-mail
Pietní služby: ano

MVDr. Michaela Kučerová

 Veterina v pohodlí vašeho domova
 734 804 430
 kucerova@domaciveterinarka.cz
 domaciveterinarka
 www.domaciveterinarka.cz

Ordinační hodiny
dle objednání

Příjem objednávek
denně 9–18, později SMS

Mám ráda, když mezi chovatelem, mazlíč-
kem a veterinářem funguje pohodový 

a osobní vztah plný důvěry. Proto vyrážím 
k pejskům a kočičkám domů a pečuji o ně jako 
o vlastní. Vyhnou se nejen návštěvě samotné 
ordinace, ale také jízdě autem či hromadnou 
dopravou. Vy nemusíte uklidňovat vylekané 
zvíře a při velkém pracovním vytížení hledat 

„díru“ v kalendáři. Navíc zvířátka se doma léčí 
mnohem lépe a přirozeněji. Nejen ta starší je 
ideální nechat v prostředí, které dobře znají.

Vybavení mám obdobné jako kolegové v or-
dinaci. V rámci preventivní péče se postarám 
o vakcinaci, čipování, odčervení, ošetřím 
drápky nebo vystavím europas. Pokud je třeba 
diagnostika, provedu laboratorní a mikro-
skopické vyšetření, ultrazvuk nebo otoskopii. 
V lokální anestezii ošetřím a zašiji rány. Pokud 
je třeba anestezie, spolupracuji s Veterinární 
ordinací Hlásná Třebaň. V posledních chvílích 
života je eutanázie v domácím prostředí to nej-

lidštější, pro co se můžeme rozhodnout. Protože 
neplatím za pronájem, jsou mé ceny srovnatel-
né s těmi v ordinacích.

Veterina mě ohromně baví, protože je pestrá, 
a naplňuje mě, když můžu pomáhat lidem a zví-
řatům. Mám pětiletou zkušenost na zavede-
ných klinikách, kde jsem se věnovala složitým 
interním, chirurgickým, oftalmologickým 
a neurologickým pacientům. Absolvovala jsem 
stáže v Německu, Rakousku a Anglii a dále 
se vzdělávám na odborných akcích, abych 
poskytovala kvalitní péči. Navštěvuji pacienty 
v Poberouní, nejčastěji v okolí Dobřichovic.

Veterinářka „na kolech“: přijedu k vám domů

Pokud pro vašeho pejska či kočičku není návštěva ordinace 
vyhledávanou kratochvílí, mám pro vás řešení. Jednoduše se vypravím 
já za vámi. A společně si ušetříme spoustu stresu. 

OKOLÍ DOBŘICHOVIC

Počet ordinací/lékařů: 1/2
Veterinární obory: onemocnění psů, koček 
a dalších drobných savců (fretky, hlodavci)
Smluvní pojišťovny: PetExpert 
Příjem nových pacientů: ano
Pohotovost: ne; pro naše pacienty,  

kteří jsou aktuálně léčeni, se v akutních 
případech (pooperační komplikace, zhoršení 
stavu, nežádoucí reakce na léky) snažíme 
zajistit nonstop servis
Výjezdy k pacientům: ano
Nutnost objednání: ano

Způsob objednání: telefon, e-mail, web
Pietní služby: spolupracujeme se 
společnostmi zajišťujícími zpopelnění, 
případně další pietní služby; po dohodě 
zajistíme kompletně vše, co je třeba
Parkování: před ordinací

Nabízíme klinická a laboratorní vyšetření ve všech oborech interní medicíny. Vyšetření pro-
bíhají přímo v ordinaci, některé vzorky zasíláme do specializovaných laboratoří. Provádíme 

detailní ultrasonografii orgánů dutiny břišní s možností odběru vzorků na cytologické vyšetření. 
Jsme vybaveni rigidním endoskopem pro možnost zobrazení špatně přístupných míst (dutina nosní, 
zvukovod, pochva). V blízké budoucnosti nabídneme také rentgenologická vyšetření.

Provádíme chirurgii měkkých tkání a stomatologické zákroky v inhalační anestezii. Samozřej-
mostí je krátkodobá hospitalizace pacientů po zákrocích v anestezii a také pacientů s obtížemi 
vyžadujícími intenzivní péči s infuzní terapií. V případě nutnosti úzce specializovaného vyšetření 
nebo zákroku doporučujeme, případně zprostředkujeme návštěvu na odpovídajících pracovištích. 

Svěřte svého mazlíčka do naší péče. Postaráme se o něj v oblasti léčebné i preventivní.

Váš zvěrolékař v Hlásné Třebani

Najdete nás na levém břehu řeky Berounky, asi dva kilometry 
od hradu Karlštejn, na kraji obce. Nejčastěji nás majitelé navštěvují 
se svými kočkami a psy. Staráme se o ně v prostředí s domácí 
atmosférou a s moderním přístupem k diagnostice a léčbě jejich 
onemocnění. S majiteli se bez obtíží domluvíme i anglicky.

HLÁSNÁ TŘEBAŇ

Veterinární ordinace 
Hlásná Třebaň
MVDr. Zuzana Povýšilová

 Pod Svahem 500, Hlásná Třebaň
 736 189 882
 povysilova@vaszverolekar.cz
 www.vaszverolekar.cz

Ordinační hodiny
pondělí 17–21
úterý 9–12
středa 18–21
čtvrtek 9–17
nebo po dohodě

Příjem objednávek
a konzultace
pondělí–pátek 8–17
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www.idobnet.cz

Počet ordinací/lékařů: 3/3
Veterinární obory: interní medicína, 
chirurgie měkkých tkání, stomatologie 
a stomatochirurgie, zobrazovací techniky, 
laboratorní vyšetření a mnoho dalších; 
neprovádíme ortopedické  
a neurologické chirurgické zákroky
Smluvní pojišťovny: PetExpert 
Příjem nových pacientů: ano
Pohotovost: ne
Výjezdy k pacientům: po dohodě
Nutnost objednání: ano
Způsob objednání: telefon, e-mail, web
Pietní služby: v ordinacích i doma, 
spolupráce s krematoriem Kerberos
Dostupnost veřejnou dopravou: pouze 
bus č. 636 z Loděnice, nabízíme zaslání 
vozu pro pacienta a zpět
Parkování: před klinikou, dostatek 
parkovacích míst

Veterina VeMaP, s. r. o.

 Turecká 44, Malé Přílepy

Kontakt
 739 563 202
 kontakt@vemap.cz
 vemap.cz
 www.vemap.cz

Ordinační hodiny
pondělí–pátek 8–21
sobota, neděle a svátky 9–21

Příjem objednávek
denně 9–20

Máme striktně oddělené prostory pro psy a kočky (jsou v odlišných patrech budovy).  
Pokud je váš čtyřnohý přítel hospitalizovaný, můžete s ním být během dne i v noci.  

Zvířata se u nás nepotkávají v jedné čekárně, takže zmírňujeme jejich stres – i ten váš.  
Minimalizujeme také riziko přenosu chorob mezi zvířaty stejného druhu.

Protože se naši pacienti pouze objednávají (i kvůli těm akutním se k nám vždy volá minimál-
ně cestou), je doba v čekárně velmi krátká. Zároveň ale stačí na to, aby se zvíře u nás adapto-
valo.

Jako první v České republice jsme získali zlaté ocenění mezinárodní asociace pro kočky 
ISFM (se sídlem v Británii): Gold Cat Friendly Clinic – klinika přátelská pro kočky.

Stále se zdokonalujeme
Každý z našich lékařů se nadprůměrně věnuje oblasti medicíny, která ho baví – a v rámci ní 
poskytujeme nadstandardní péči.

Ruku v ruce se zkušenostmi jde také technické vybavení. Najdete u nás například úplně 
nově vyvinutý moderní mikroskopický přístroj s umělou inteligencí na zpracování trusu (ko-
prologické vyšetření a vyšetření vnitřních parazitů) a v nedaleké budoucnosti i na zpracování 
cytologických a krevních nátěrů. Samozřejmostí je plně vybavený operační sál, stomatologická 
a stomatochirurgická ordinace včetně RTG, celotělové RTG, ultrasonografický a endoskopický 
přístroj, kvalitně zařízené laboratoře na zpracování a vyhodnocení hematologických i bioche-
mických parametrů přímo v ordinaci, oční toner a bruska a mnohé další.

Zavolejte a přijďte
Vše vám ukážeme, vysvětlíme a pomůžeme vašemu čtyřnohému příteli.  
Řídíme se hesly: Když se u nás bude cítit dobře vaše zvíře, budete se u nás cítit dobře i Vy. 
Pojďme toho společně dosáhnout.

Spolu se špičkovou péčí snižujeme  
u zvířat i stres
Naši kliniku jsme vybudovali ve spolupráci s etologem. Tedy tak, aby 
jednotlivé druhy zvířat měly maximální komfort. Přizpůsobili jsme tomu 
čekárny, ordinace, prostory pro hospitalizaci i pro vzdělávání našeho 
personálu, který učíme, jak manipulovat a komunikovat se zvířaty.

MALÉ PŘÍLEPY
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REZERVACE
ONLINE

Ordinační hodiny
Po, St 16:00 – 19:00 Pá 13:00 – 16:00
Út, Čt 9:00 – 12:00 So* 8:00 – 11:00

	 nám.	Krále	Jiřího	z	Poděbrad	5,	Řevnice
	 info@veterina-revnice.cz

 774 068 272

Nabízíme:
Prevenci
očkování,	čipování,	 
výživa,	geriatrie, 
EUROpasy

Diagnostiku
rentgen,	sono,	vyšetření	krve,	atd.

Terapii a chirurgii
kastrace,	ošetření	zubů,	apod.

www.veterina-revnice.cz

ŘEVN ICE

*pouze	sudý	týden

	MVDr. Lucie	Musilová, Ph.D.
 VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA

Náplň	veterinární	činnosti:
• návštěva až k vám domů – flexibilní pracovní doba
• osobní a citlivý přístup ke zvířatům (domácí lékař)
• základní diagnostika, ošetření zvířat – vyšetření, 

odběr vzorků, léčba
• spolupráce s klinikami malých zvířat  

v případě nutnosti
• čipování štěňat, vydání petpasu,  

vakcinace v pohodlí vašeho domova
• homeopatie, fyzioterapie zvířat
• euthanázie v domácím prostředí

specializace	na  
koně, hospodářská  
i malá zvířata

 Chodouň 176
 lucymusi@email.cz     
	777 654 171

Anežky České 1119, roh parku a ulice Za Parkem (Dobřichovice)
Petr Horčík |  776 081 648 | www.dogtor.cz

Na stejném místě i veterinární ordinace MVDr. V. Veverky.

poštaplyn
bouda

zámek

plyn
bouda

NABÍZÍME ROZVOZNABÍZÍME ROZVOZ
776 081 648 776 081 648 (zavolejte si)

syrové i vařené maso, antiparazitika, 
kvalitní suchá krmiva, výživové 
doplňky a mnoho dalšího...
Otevírací doba:
Po-Pá 9-12 h., 14-17 h. | So 9-12 h.

MVDr. Vojtěch Veverka
VETERINÁRNÍ LÉKAŘ

 602 312 577

Ordinační hodiny:

Řevnice
Bezručova 523

Po a Pá 8 – 9 | 15 – 19 hod.

Út a Čt 8 – 9 | 19 – 21 hod.

St 7 – 8 | 20 – 21 hod.

So 8-9 hod.

So 15 – 18 hod. pouze říjen až květen

Ne 20 – 21 hod.

Dobřichovice
Dvůr Anežky České 1119

Út a Čt 15 – 18 hod.

So 10 – 12 hod.

Aktuální ordinační hodiny na www.veterina-info.cz

Bezobalový
obchod

5. května 44, Dobřichovice
tel. 732 216 270, pendula.cz

bylinky koření čaje ekodrogerie

dárky

bio mléčné výrobky

sušené ovoce ořechy mouky oleje

sladkosti oblečení

sypké potraviny

pečivo

bylinky koření čaje ekodrogerie

dárky

bio mléčné výrobky

sušené ovoce ořechy mouky oleje

sladkosti oblečení

sypké potraviny

pečivo

bylinky koření čaje ekodrogerie

dárky

bio mléčné výrobky

sušené ovoce ořechy mouky oleje

sladkosti oblečení

sypké potraviny

pečivo
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www.idobnet.cz

Počet ordinací/lékařů: 1/1 + 1 ext.
Veterinární obory: prevence, diagnostika 
a léčba nemocí psů, koček a drobných 
savců, chirurgické zákroky, dentální 
výkony, terénní činnost
Smluvní pojišťovny: PetExpert 
Příjem nových pacientů: ano
Pohotovost: pro rozléčené pacienty 
a po chirurgických zákrocích jsem vždy 
na telefonu a případné komplikace či 
nutné kontroly realizuji po dohodě buď 
v ordinaci, nebo za pacientem přijedu 
domů
Výjezdy k pacientům: po dohodě
Nutnost objednání: ano
Způsob objednání: telefon, web
Pietní služby: v ordinaci i doma, 
spolupráce s krematoriem Kerberos
Dostupnost veřejnou dopravou:  
vlak stanice Řevnice, cca 10 minut chůze,  
bus náměstí Řevnice, cca 10 minut chůze
Parkování: před domem, konec slepé 
ulice

Veterinární ordinace TerVet
MVDr. Tereza Lázničková

 Dvořákova 486, Řevnice

Kontakt
 607 106 741
 tereza.laznickova@email.cz
 tereza.sophova
 www.tervet.cz

Ordinační hodiny
pondělí, středa 14–19 
úterý, pátek 14–17 
čtvrtek 9–12 
sobota po dohodě, operace a výjezdy 
mimo ordinační hodiny

Příjem objednávek
v ordinačních hodinách, online NONSTOP

Dalším impulzem pro zřízení kamenné ordinace byl také vzrůstající počet klientů, nároky 
na přístrojové vybavení a vyšší počet chirurgických zákroků. Výjezdová činnost mi ale 

zůstala a někteří majitelé tento způsob ošetření stále upřednostňují. Především se to týká 
prevence nebo ještě častěji smutné stránky naší profese, eutanazie. Při tomto úkonu často ani 
profesionál nedokáže zachovat kamennou tvář, a tak i mně se stává, že si s celou rodinou nad 
odcházejícím čtyřnohým kamarádem popláču. 

Snažím se hlavně o přátelský a osobní přístup ke zvířeti i k jeho páníčkovi. Pokud jde 
o samotné úkony, velmi důležitá je často opomíjená prevence. Mnohokrát se stalo, že jsem 
například během prohlídky před očkováním odhalila zánět v tlamě, nález na srdci, zvětšenou 
prostatu a další velmi závažné stavy. Problémům do budoucna je možné předcházet i správnou 
výživou, pohybovými aktivitami a vhodnými návyky zvířete – i v tom ráda poradím. 

V ordinaci ošetřuji nejčastěji psy a kočky, vzrůstá i počet morčat a králíků. Běžně provádím 
diagnostickou a léčebnou činnost, infuzní terapii, chirurgické zákroky, v případě nutnosti je 
možná hospitalizace. Nyní mám v ordinaci nové, velmi kvalitní přístroje na podrobnou analýzu 
krve a také sono, které lze vozit za pacienty domů.

Zhruba před rokem jsem zavedla možnost objednání návštěvy ordinace online nebo telefo-
nicky na přesný čas. Určitě tuto možnost využijte, předejdete delšímu čekání a minimalizujete 
stres vašeho chlupáče. Chirurgické zákroky a výjezdy je nutné sjednat telefonicky, vždy probí-
hají mimo ordinační hodiny. 

Péče o vašeho mazlíčka  
od prevence až po zákroky
Veterinární medicína pro mě byla jasnou volbou již odmalička, 
máme ji v rodině a u nás doma bylo vždy hodně zvířat. Na Veterinární 
univerzitě Brno jsem promovala v roce 2012. První myšlenka hned 
po ukončení studia byla jezdit za pacienty domů, a tak vznikl i název 
TerVet. Postupem času jsem však zjišťovala, že velké množství úkonů 
se daleko efektivněji provádí v ordinaci.

ŘEVNICE



8

Veterinární ordinace ve vašem dosahu 

Možností se nabízí několik. Můžeme 
nechat zvířátko ve veterinární ordinaci, 

odkud bude převezeno do kafilerie a následně 
zlikvidováno společně s ostatními zvířaty. 
Důstojnější variantou je pohřeb do země 
na vlastním pozemku, který však musí splňo-
vat poměrně přísná pravidla daná vyhláškou 
(např. vzdálenost od sousedního pozemku, 
zamezení znečištění spodních vod, rozměr 
hrobu a další podmínky). Nejdůstojnější 
formou je individuální kremace. Popel, který 
majitel dostane zpět, již nepodléhá žádným 
opatřením a může být uložen v okrasné urnič-
ce doma, rozptýlen či pohřben na zahradě. 

Společnost Kerberos Krematorium, a. s., 
poskytuje od roku 2013 služby všem domácím 
mazlíčkům do hmotnosti 80 kg. Pro majitele má 
široké spektrum nabídky od přepravy mazlíč-
ka z ordinace či domova do kremačního zaříze-
ní přes poslední rozloučení v obřadní místnosti 
po účast při samotné kremaci. Ostatky lze ulo-
žit do některé z dvou set typů urniček (od zá-
kladních plastových po designové skleněné, 
ručně vyráběné urny), do stříbrných šperků 
či památečního skla. Oblíbené jsou plnitelné 
rámečky na fotografie, u nichž na první pohled 
není poznat, že se jedná o urnu. Pro milovníky 
luxusu je možné z popela vyrobit diamant. 

Na webových stránkách naleznete veškeré 
informace týkající se kremačních a přidruže-
ných služeb, které Kerberos zajišťuje, včetně 
jednoduchého objednávkového formuláře 
a ceníku. Zároveň si zde můžete prohlédnout 
katalog uren a památečních šperků. Naše 
pohotovostní linka 733 739 000 je tu pro vás, 
když nastane čas.

Kerberos Krematorium 
S úctou až do úplného konce
V současné době jsou naši domácí mazlíčci členy 
rodiny, žijí s námi, sportujeme s nimi, vystavujeme 
je, odchováváme nové generace. Vypořádat se 
s jejich odchodem je těžké, a právě v tuto chvíli 
přichází otázka, co bude s tělíčkem dál.

• 10 LET ZKUŠENOSTÍ
• 13 000 SPOKOJENÝCH KLIENTŮ
• 6 ZAMĚSTNANCŮ
• POBOČKY V PRAZE A TEPLICÍCH
• PRVNÍ PRAŽSKÉ PET KREMATORIUM

kerberoskrematorium.cz

PRAHA TEPLICE

ČERNOŠICE

Veterinární klinika CaniVet
 Vrážská 325
 722 964 099
 canivet@canivet.cz
 veterinacernosice.cz

 Veterinární klinika Jitřní
 Červánková 2280
 771 150 260
 info@vetjitrni.cz
 vetjitrni.cz

MVDr. Vít Lohr
 Poštovní 1343
 604 414 001
 lohr.vit@seznam.cz

DOBŘICHOVICE

MVDr. Vojtěch Veverka
 Anežky České 1119
 602 312 577 

Domácí veterinářka
MVDr. Michaela Kučerová

 734 804 430
 kucerova@domaciveterinarka.cz
 domaciveterinarka.cz

HEŘMANŮV MĚSTEC

Veterinární klinika
Koně non stop pohotovost

 Nový Dvůr 993
 469 689 000, 605 515 841
 info@klinikahm.cz
 klinikahm.cz

HLÁSNÁ TŘEBAŇ

MVDr. Zuzana Povýšilová
 Pod Svahem 500
 736 189 882
 povysilova@vaszverolekar.cz
 vaszverolekar.cz

CHODOUŇ

MVDr. Lucie Musilová, Ph.D.
 Chodouň 176
 777 654 171
 lucymusi@email.cz

LÍŠNICE

MVDr. Miroslav Trunda
Specializace na koně

 Líšnice 161
 737 374 784
 MiroslavTrunda@seznam.cz
 trunda-vet.cz

MALÉ PŘÍLEPY

Veterina VeMaP, s. r. o.
 Turecká 44
 739 563 202
 kontakt@vemap.cz
 vemap.cz

NOVÝ KNÍN

Veterinární centrum
Za Kocábou, spol. s r. o.

 Hřbitovní 121
 602 485 419
 veterinanovyknin@email.cz
 veterinanovyknin.cz

MNÍŠEK POD BRDY

MVDr. Irena Luxová
 Náměstí F. X. Svobody 41
 737 135 426
 luxova@vetmnisek.cz
 vetmnisek.cz

PRAHA – STODŮLKY

Vetallia s.r.o.
 Butovická 21/68
 723 224 014
 info@vetallia.cz
 vetallia.cz

VETCENTRUM Duchek, s. r. o.
Nemocnice s pohotovostí

 K Hájům 2671/8
 775 688 637
 provoz@vetcentrum.cz
 vetcentrum.cz

RADOTÍN

MVDr. Barbora Schillová
 nám. Osvoboditelů 69
 731 272 969
 bschillova@centrum.cz,

ŘEVNICE

TerVet
MVDr. Tereza Lázničková 

 Dvořákova 486
 tereza.laznickova@email.cz
 607 106 741
 tervet.cz

AJAVet
MVDr. Andrea Mertová

 Nám. Krále J. z Poděbrad 5
 info@veterina-revnice.cz
 veterina-revnice.cz

 MVDr. Vojtěch Veverka
 Bezručova 523
 602 312 577

RUDNÁ U PRAHY

Veterinární klinika Rudná
 Havlíčkovo náměstí 948/1
 info@veterinarudna.cz
 607 14 14 27
 veterinarudna.cz

SRBSKO

MerryVet, s. r. o.
 Pod Borkem 214
 732 991 553
 info@merryvet.cz
 merryvet.cz

VELKÁ CHUCHLE

Veterina 3V1
 Dostihová 273/2
 724 092 383
 daniela.kralova@veterina3v1.cz
 veterina3v1.cz

VŠENORY

MVDr. Olga Dvořáková
 Karla Majera 432
 607 589 322
 dvorakova.olga@seznam.cz

ZBRASLAV

Veterinární ordinace ArtVET
 Zbraslavské nám. 1504
 info@artvet.cz
 artvet.cz

Veterinární klinika VET 2.0 s.r.o.
 U Malé řeky 625
 info@veterinazbraslav.cz
 777 877 533, 606 937 145
 veterinazbraslav.cz

ZDICE

MVDr. David Zýka
Domácí i hospodářská zvířata

 Husova 204
 777 959 461
 info@veterina-zyka.cz
 veterina-zyka.cz

Redakce neodpovída za aktuálnost 
poskytnutých údajů.

Užitečný odkaz
pro vyhledávání
www.veterina-info.cz
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KULTURA — 13

Potkají se tři osobnosti a tři hudební světy

Pravou vánoční atmosféru navodí 
27. listopadu mimořádný koncert v sále 
Čechovny v  areálu liteňského zámku. 
Na adventním koncertu od 18 hodin se 
představí členové skupiny lesních rohů 
České filharmonie, smyčcové uskupení 
Pavel Bořkovec Quartet a jejich hosté.

Do svých řad hudebníci pozvou vybrané 
absolventy jarních Liteňských horno-
vých dnů. Jako perla mezi drahokamy se 
s trojicí vánočních skladeb blýskne jed-
na z  vítězek Ceny Jarmily Novotné, jež 

program obohatí zpěvem. Uším polaho-
dí sváteční skladby od Mozarta, Beetho-
vena či Webera, třešinkou na  dortu se 
stane studentský hornový sextet. Nebu-
dou chybět ani vánoční melodie.

„V  uplynulých ročnících Festivalu Jar-
mily Novotné se dosud nepoštěstilo, aby-
chom s příznivci našich projektů oslavili 
adventní čas. Rozhodli jsme se konečně to 
změnit. Chtěli bychom na  zámku zajistit 
vánoční atmosféru spojenou s  první ad-
ventní nedělí a doprovodit ji hudbou. Vě-
říme, že slavnostní Čechovna v zámeckém 

areálu tu pravou sváteční náladu vy-
kouzlí. Vítáni jsou nejen naši pravidelní 
návštěvníci, ale i  noví posluchači,“ zve 
k účasti na adventním koncertu jeho po-
řadatelka a ředitelka neziskové organi-
zace Zámek Liteň Ivana Leidlová.

Mezi členy skupiny lesních rohů Čes-
ké filharmonie vystoupí Ondřej Vrabec, 
Mikuláš Koska, Jan Vobořil, Jindřich 
Kolář a Petr Duda, kteří si do Litně poz-
vou spřátelené uskupení Pavel Bořkovec 
Quartet a hornistu Kryštofa Kosku. 

Pořadatelem koncertu je nezisková or-
ganizace Zámek Liteň, která jej zařadila 
mezi projekty 11. ročníku Festivalu Jarmi-
ly Novotné, konajícího se pod záštitou mi-
nistra kultury Martina Baxy a hejtmanky 
Středočeského kraje Petry Peckové.

Foto archiv zámku Liteň

Zámek Liteň nadělí jako dárek 
adventní koncert

Na  jednom pódiu se 30. listopadu 
ocitnou hudebníci ze tří hudeb-
ních světů: kytarista Norbi Ko-
vács, violoncellista Jaroslav Olin 
Nejezchleba a houslista Pavel Fis-
cher. Koncert začne v 19:30 hodin 
na zámku v Dobřichovicích.

Norbi Kovács pochází ze Sloven-
ska, ale v jeho žilách koluje maďar-
ská krev. Do  Prahy se přestěhoval 
v roce 1992 a od té doby hrál s růz-
nými kapelami a řadou interpretů, 

především s  písničkářkou Radů-
zou, Petrem Skoumalem či Máriem 
Bihárim. Jaroslav Olin Nejezchle-
ba vystudoval hru na  violoncel‑lo 
na  brněnské Státní konzervatoři, 
působil také ve skupinách Marsyas, 
Nerez nebo s Vladimírem Mišíkem 
v  Etc. Pavel Fischer spolupracoval 
s  řadou českých i  zahraničních or-
chestrů. Jeho mimořádný zájem 
o  hudbu jiných žánrů vyústil na-
příklad v  mnohaletou spolupráci 
s Ivou Bittovou.
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• 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

NEZAPOMEŇTE 
NA POSEZONNÍ

ÚDRŽBU
VAŠEHO KOLA

A
U

D
IK

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

PRACOVNÍK ÚKLIDU
VÝROBNÍCH HAL

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 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

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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Dobiholky bojují jako lvice a drží prvenství

Vstoupily také do  celostátního Českého 
poháru. V  kvalifikačním kole se z  dru-
hého místa ve skupině dostaly do druhé 
nejlepší výkonnostní skupiny západní 
poloviny, v  níž po  řadě vyrovnaných 
utkání obsadily třetí příčku. V  této po-
lovině republiky to znamená průběžné 
jedenácté místo z 38 přihlášených celků.

Další výhru si v krajském přeboru při-
psal B tým starších žákyň, který přede-
vším sbírá zkušenosti. První kolo mají 
za  sebou také mladší žákyně, pro něž 

jde většinou o vstup do šestkového volej-
balu. V  Příbrami porazily tamní béčko 
2:0 a potrápily i elitní místní tým, když 
v prvním setu měly dokonce setbol. Ten 
ale nevyužily a ve vyrovnaných koncov-
kách podlehly 0:2.

Nejstarší tým SVBC nastupuje ve dru-
hé lize žen. Mladičký celek složený v dr-
tivé většině z náctiletých dívek se mezi 
dospělými neztrácí. Po  dvou dvojzápa-
sech je s bilancí tří výher a jedné prohry 
třetí ve skupině B. kab

Dobiholky na palubovce v Prostějově. 

Volejbalistky TJ Sokol Dobřichovice 
A nyní vedou tabulku s osmibodovým 
náskokem na ostatní. Ke 23. říjnu měly 
za sebou čtyři hrací víkendy.

Novou sezonu zahájily sportovkyně 
na  domácí palubovce výhrou nad sou-
peřkami z  Hronova a  připsaly si plný 
počet bodů. Další soutěžní víkend byl 
kopií toho loňského, sedm statečných 
vyrazilo na  čtyři a  půl hodiny trvající 
cestu do  Prostějova, k  nováčkovi první 
ligy. Páteční zápas začal pro hostující 
Dobiholky dobře, ale vedení 2:0 se jim 
nepodařilo udržet a prohrály 2:3. S mla-
dým týmem doplněným o  zkušené ex-
traligové hráčky svedly i druhý den pě-
tisetovou bitvu. S nahrávačkou na postu 
libera a  zraněnou smečařkou bojovaly 
o  každý balon, ale štěstí v  koncovkách 
zůstalo na straně domácích. Z Prostějo-
va si odvezly 2 cenné body.

O týden později si volejbalistky na do-
mácí palubovce v  téměř plné sestavě 

spravily chuť a  porazily Brno Královo 
Pole dvakrát 3:0. Čtvrtým soupeřem byl 
TJ Sokol Žižkov, který překonaly 3:0 a 3:1. 
Další zápasy se odehrály po redakční uzá-

věrce ve čtvrtek 27. a 28. října. Následovat 
bude souboj s Prostějovem 18. a 19.  listo-
padu a  poslední letošní domácí duel sve-
dou se Žižkovem 2. a 3. prosince.

Oprava mostu mění 
běžcům trať
V sobotu 12. listopadu odstartuje 38. roč-
ník běžeckého závodu Svatojánská 20. 
V letošním roce čeká účastníky nejdelší 
trasy jen 18 kilometrů kvůli rekonstruk-
ci mostu přes Kačák, o níž píšeme v rub-
rice Zprávy. Až do  osady Kozle poběží 
tradiční cestou, na jejím konci bude ob-
rátka závodu na 11 i 18 kilometrů. Běžci 
delšího klání poté poběží zpět po cyklos-
tezce podél Berounky, těsně před Berou-
nem narazí na druhou obrátku, kdy zno-
vu absolvují úsek na konec Kozle. Když 
se zde obrátí potřetí, vydají se do  cíle 
na atletickém stadionu v Berouně. Mapu 
letošní soutěže a další propozice najdete 
na webu svatojanska20.estranky.cz.

Mladým hráčkám se daří
Starší žákyně dobřichovického volejbalového klubu SVBC úspěšně zahájily hlav-
ní část krajského přeboru, kterou hrají ve skupině nejlepších deseti týmů Středo-
českého kraje. V prvním kole porazily 2:0 Příbram a pak si po loňských neúspěš-
ných bitvách mezi mladšími žákyněmi poprvé poradily se silným Nymburkem. 
Udolaly ho 2:1 na sety.

Foto archiv družstva

Foto archiv organizátorů

Foto archiv klubu
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Výrobní pracovník: 
MECHANIK

RADOTÍN

PRACOVNÍ NÁPLŇ
Finální montáž elektronických zařízení, výroba  

a instalace kabelových svazků.

POŽADUJEME
Vyučení v elektro nebo strojírenském oboru, schopnost 

práce podle výkresu, zručnost a pečlivost.  
Nástup dohodou (počkáme i 2 měsíce výpovědní doby).  

NABÍZÍME
Hrubá mzda 35.000 Kč/měsíc. 

5 týdnů dovolené, sickdays, stravenky, flexipassy, 
příspěvek na MHD, příspěvek na penzijní připojištění, 
pracoviště Radotín – Výpadová u vlakového nádraží.

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na CV@POLL.CZ

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách
půjčovna plošin

KUCHYŇSKÉ STUDIO
Komenského 1100

252 30 Řevnice

 257 721 717

• KUCHYNĚ

• INTERIÉRY

• ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

• SEDACÍ SOUPRAVY

• SPOTŘEBIČE VŠECH 
ZNAČEK

• REALIZACE  
OD NÁVRHU  
PO MONTÁŽ

info@kuchynechvojka.cz
www.kuchynechvojka.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

ZEMNÍ PRÁCE
základové pasy, bazény, jímky, 

dešťové svody, chodníky

Michal Beran
Všenory

tel.: 774 973 575
www.zemniprace-beran.cz
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Vrch Hvíždinec leží ve výšce 476 metrů 
a jen kousek pod ním najdete dva odděle-
né skalní masivy, které pocházejí z dra-
bovských křemenců. Na  první shluk 
skal vedou vytesané schody. Z  nich ale 
v  této době už nic neuvidíte, protože 
všude kolem jsou vzrostlé stromy. Zato 
z  vedlejšího skalního masivu se může-
te kochat údolím Berounky, za pěkného 
počasí jsou vidět Lety, Řevnice, Hlásná 
Třebaň, a dokonce i nejvyšší věž hradu 
Karlštejn.

Pořád po modré
Vezměme to pěkně od začátku. Na Hvíž-
dinec se dá dojít z  Dobřichovic i  z  Řev-
nic, které spojuje modrá turistická trasa. 
Nejkratší je cesta z  Dobřichovic. Modrá 
trasa začíná na  zdejším nádraží, a  tak 
vás povede už od příjezdu vlakem. Pokud 
pojedete autem, můžete ho nechat na při-

lehlém parkovišti. Vyhlídka je odtud 
vzdálená něco málo přes tři kilometry.

Naopak z  Řevnic je nejlepší začít 
na  modré pod Lesním divadlem, kde je 
cedule Řevnický les. Z tohoto směru vás 
čeká cesta dlouhá pět kilometrů. Doporu-
čujeme pořádně se na  procházku obout 
a vzít si s sebou svačinu, protože půjdete 
téměř stále do kopce a na občerstvení ne-
narazíte. Trasu určitě zvládnou i zdatní 
cyklisté nebo malé děti, jen s kočárkem 
nebudou některé úseky pohodlné. 

Cesta z Dobřichovic
Z  dobřichovického nádraží vás modrá 
značka zavede do  části zvané Brunšov. 
Vydáte se Svážnou ulicí, mimochodem 
i  kolem vily generála Pellého, v  němž 
žila také malířka Zdenka Braunero-
vá. Na  konci asfaltové cesty se dáte 
stále stoupajícími lesními pěšinami.  

Chvíli půjdete úzkou asfaltovou silnicí 
lesáků, ale poslední kilometr vede jen 
lesní pěšinou, místy dost rozbahněnou. 
Všude kolem jsou totiž prameny a  stu-
dánky: jedna se nachází hned u  cesty 
nedaleko pod vyhlídkou.

Až spatříte turistické cedule, zahnete 
doprava ke  skalám. Schody u  prvního 
masivu vysekal koncem 19. století Klub 
českých turistů (první zimní výpra-
va klubu turistů se prý konala o  třetí 
adventní neděli v  roce 1892), který zde 
vyznačil cestu. Tehdy ještě návštěvníci 
měli pěkný výhled, protože stromy prý 
byly směrem k Dobřichovicím vykácené. 

Dnes musíte popojít ještě dalších pa-
desát metrů, abyste se dostali na roman-
tické místo s vyhlídkou. Přímo na skále 
roste několik borovic a  za  nimi se ote-
vírá pohled do údolí. Není to ale jediná 
zdejší krása. Všude kolem jsou vzrostlé 
stromy a keře všech druhů, a tak zvláš-
tě nyní na  podzim se můžete kochat 
mnoha barvami. Nad vámi docela často 
přeletí pták. Ostatně právě podle zvuků 
dravců (hvízdání) prý vyhlídka dostala 
jméno Hvíždinec.

V  minulosti se říkalo, že na  vrchu 
bylo keltské oppidum. Archeologové ho 
ale nepotvrdili, takže nejspíš půjde jen 
o zbožné přání dřívějších historiků.

Zápis do sešitu
Na stromě u vyhlídky je přidělaná dře-
věná schránka, v níž jsou uschované tři 
sešity a tužka. Do notesu můžete napsat 
vzkaz. Mrkněte, je jich tam opravdu hod-
ně, což svědčí o oblíbenosti Hvíždince.

Až se po  rozhlédnutí vrátíte k  turis-
tickým cedulím, vyberte si ze dvou cest: 
stejnou zpátky do  Dobřichovic, nebo 
opačným směrem na  Řevnice. Z  modré 
nikam neuhýbejte, zavede vás přes Řev-
nický les zase do civilizace. Jen si dávejte 
pozor, protože budete dvakrát přecházet 
frekventovanou silnici z Řevnic do Mníš-
ku pod Brdy. Text a foto: Lucie Hochmalová

Barevným lesem 
na Hvíždinec
Překrásné místo v brdských lesích se nachází 
v kopci jen pár kilometrů nad Dobřichovicemi a teď 
na podzim vám nabízí okouzlující zážitek: výhled, 
plno barev a čerstvý vzduch. Zkuste si k němu udělat 
procházku, rozhodně nebudete litovat.
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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

veškerý sortiment 
oříšků, sušeného ovoce, 

cukrovinek

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

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

VÁNOCE 2022
Penzion U tuláka s.r.o. nabízí k objednání

DOMÁCÍ MÁSLOVÉ
VÁNOČNÍ CUKROVÍ

v mixu 15 druhů, ručně vyráběné: 810 Kč/kg

Objednávky: 733 738 825, info@penzionutulaka.cz
Penzion U tuláka, Randova 957 Dobřichovice, paní Švábová
Důležité: vzhledem ke zvýšení cen surovin a energií prosíme o co nejrychlejší kontaktování 

(nejlépe do 15. 11.) z důvodu zajištění potřebného objemu surovin . Děkujeme.

Kosmetický salon
Martina Janoušová

VÝHRADNÍ DOVOZCE KOSMETIKY HB

NOVÍ ZÁKAZNÍCI VÍTÁNI
Komplexní ošetření pleti vč. IPL

(2 000 Kč, stálý zákazník 1 500 Kč)
Dermobraze (1 500 Kč, stálý zákazník 1 000 Kč)

Poukazy jako vánoční dárky možné koupit na 
www.hildegardbraukmann.cz

 603 172 875
nebo přímo v salonu
Palackého 453
Dobřichovice

in
zerce

Záhony na podzim zbavte zbytků rostlin 
a nakypřete je. Jestli je to možné, pone-
chejte v některých místech suché květi-
ny do jara: bývají dekorativní i v zasně-
žené zahradě, a navíc slouží jako potrava 
a útočiště mnoha živočichům.

Z  trávy posbírejte popadané listí, vět-
vičky a kůru, nejlépe do konce listopadu. 
Na  jeho počátku můžete na  trávník apli-
kovat speciální hnojivo, které mu pomůže 
s přezimováním. Prořezáním a zválcová-
ním travní plochy utužíte podklad, z  ně-
hož vyrůstá. Trávu před zimou naposledy 
posekejte na  zhruba 5cm výšku, protože 
pak lépe přijímá sluneční paprsky. Jakmi-
le začne mrznout, už na ni nevstupujte.

Hlízy trvalek, např. jiřin, vyryjte 
a  uskladněte na  bezmrazém místě. Od-
kvetlé letničky vytrhejte a  kompostuj-
te, prázdné záhony alespoň částečně  

zkultivujte, aby na  nich nerostl plevel. 
Ideálně je osejte zeleným hnojivem, 
které ještě před zimou zaryjte do půdy, 
a přidejte hnůj nebo kompost.

Ochránit potřebují trvalky pocháze-
jící z  poněkud mírnějších klimatických 
pásem. Týká se to například některých 
kultivarů chryzantém (Chrysanthemum 
maximum), janeby (Helianthus), patří 
sem i  paznehtník (Acanthus), slézovec 
(Lavatera), kamejka (Lithodora), ba-
rota čilská (Gunnera) a  kalokvět (Aga-
panthus) a  také pampová tráva (Corta-
deria). Pomůže vyšší vrstva slámy nebo 
ochranné netkané textilie.

Před příchodem mrazů nezapomeňte 
vypustit sudy a  jiné nádoby na  dešťovou 
vodu. Stejně tak očistěte a na suchém místě 
uložte zahradní hadice a vodní čerpadla.
Přejeme vám krásný podzim.
Váš Floral Garden

Příprava zahrady na  zimu probíhá před promrznutím půdy. Choulostivé 
trvalky, keře a růže přihrňte chvojím nebo shrabaným listím. Pokud jste 
právě vysadili nějaké rostliny, přikryjte je všechny. Když je dostatek sněhu, 
můžete ho na záhony nebo ke keřům přidat.

Jak zazimovat zahradu

Tip na dekoraci
Menší větve z prořezaných jehličnanů zastrkejte 
do truhlíků a doplňte je suchými klacíky, dýní, 
šiškami a jinými přírodninami.
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Originální, pohodový, plnící přání. To je 
Floral Garden, který vzniká pod taktov-
kou floristy Michaela Andrease. 

Kde se vzala vaše láska ke květinám? 
Už v dětství jsem navštěvoval různá 
květinářství a sledoval floristy, jak tvoří 
umělecká květinová díla. Vůně, atraktiv-
ní květiny a nezkrotná kreativita mě pak 
jasně navedly ke středoškolskému studiu 
zahradnické školy v Kopidlně. Postu-
pem času jsem se v oboru zdokonaloval 
a získal zajímavé zakázky například 
pro světové značky, jako jsou Cartier či 
Fendi, nebo pro Obecní dům a stal jsem 
se jedním z nejvyhledávanějších floris-
tů. Dodnes mě práce s květinami baví 
a naplňuje. Je kreativní i hodně náročná. 
Ale obrovskou radost mi dělá finální dílo, 
které v lidech probudí jiskřivou energii. 

V čem jste výjimeční? 
V tom, jak pracujeme s květinami, jak je 
vážeme. Používáme nadčasové trendy. 
Vybíráme zajímavé kombinace barev, 
květů a exotických materiálů. Vše podtr-

hujeme osobitým moderním designem. 
Každá naše kytice je umělecké dílo.

Navrhnete třeba i zahradu? 
Ano! Na floristické služby se specializuje-
me od roku 2002. Máme za sebou mnoho 
různých květinových aranžmá, od sva-
teb až po velké oslavy či eventy, vytvá-
říme kytice či dekorace na míru a také 
tvoříme a rekonstruujeme zahrady, sá-
zíme rostliny atd. Dokonce poskytujeme 
i bytové poradenství, což je naše druhá 
vášeň. Cit, který nám umožňuje pracovat 
s květinami, se úzce propojuje s citem 
pro barvy a originalitu v interiéru. 

Co nám ve vaší nové prodejně 
vykouzlí úsměv na tváři?
Myslím, že vše. Kromě široké škály 
květin, výtečné kávy a dobrot si budete 
moci vybrat z bytových dekorací a do-
plňků i designových nádob pro rostliny. 
Rádi vám vytvoříme jakoukoliv deko-
raci z živých, umělých či ze sušených 
květin. Můžete si u nás objednat luxus-
ní květináče do interiéru i exteriéru. 

V našem office koutku najdete katalogy 
námi prověřených dodavatelů. Děláme 
květinové boxy a dárkové luxusní kra-
bice. V rámci našeho okolí rozvážíme 
květiny domů. 

Určitě přijďte na skvělou kávu a něco 
dobrého k tomu, vše bude zážitek. Stejně 
jako komorní koncerty, workshopy 
a další akce. Nechte se překvapit. 

Jak vás napadlo propojit kávu, 
květiny a kulturu? 
Rádi dáváme lidem stoprocentní kvali-
tu, s níž úzce souvisí komfort. Propojení 
květin a kávy dodává obchodu nadčaso-
vý nádech, život samotné provozovně. 
Už několik let bydlím v této krásné 
lokalitě a rád bych pro místní připravil 
místo, kam budou rádi chodit a kde se 
budou cítit dobře se vším všudy.

Kulturní akce jsou spjaty s naším 
květinovým uměním. Je zde spousta 
tvůrčích lidí, kteří nemají dostatečné 
vyžití. Proto chystáme místo plné ener-
gie a zábavy.

Můžeme se těšit na vánoční zboží? 
Vánoce milujeme, jsou pro nás nejkrás-
nějším svátkem celého roku. Budeme 
pro vás mít zajímavé stylové bytové 
dekorace, luxusní vánoční ozdoby 
od výjimečných českých sklářů, moder-
ní i klasické, adventní věnce různých 
stylů, floristické dekorace, vánoční 
hvězdy a mnoho dalšího. Vše si od nás 
odnesete v krásném vánočním balení 
přímo pod stromeček.

 ulice 5. května 269, Dobřichovice
 www.floralgarden.cz
 info@floralgarden.cz
 floralgardens.r.o.

Už brzy se v Dobřichovicích v bývalé prodejně 
Sklizeno otevře nadčasový koncept květinářství. 
Přední část prostoru nabídne širokou škálu 
zahradních rostlin a bohatý výběr čerstvých 
květin z holandské burzy. Pro dokonalost nákupu 
si v zadním designovém baru budete moci 
vychutnat lahodné cappuccino či espresso spolu 
s výtečnými dezerty či slanými dobrotami. Dali 
byste si sklenku prosecca či jiného drinku? Vítejte. 

Květinářství s vůní kávy,  
kde vznikají umělecká díla
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JAK UČIT BADATELSKY 
V PŘÍRODĚ

 5. 11. | 9:00–16:00 Cena: 800 Kč
(pozor, změna termínu z 22. 10.)
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: 200 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: 1. TŘÍDA 
VE ŠKOLNÍM ROCE 
2023/2024

 14. 11. | od 17:00 Vstup volný

Představujeme Jeden strom.  
Setkáte se s budoucí třídní učitelkou.

 ZŠ a LMŠ Na dvorečku
 Karlštejnská 253, Černošice

 Lektor: Alena Laláková, Bára Kročáková

 Přihlášky: Není třeba se přihlašovat.

Školní rok 2014/2015 byl pro Jeden strom 
obdobím velkých změn. Na podzim 2014 
vstoupil v platnost nový občanský záko-
ník, který změnil skladbu neziskových 
organizací v ČR. Z občanského sdružení 
Jeden strom se stal zapsaný ústav. Lesní 
klub Na  dvorečku čelil velkému zájmu, 
a tak jsme přes prázdniny budovali dal-
ší zázemí pro druhou třídu za  nemalé 
pomoci rodičů. Ke třídě Stodola přibyla 
třída Habroví. Do nového školního roku 
jsme vstoupili nejen s  větším počtem 
dětí, ale i s novými kolegy. 

Učili jsme se fungovat v nové velikos-
ti i  prostoru, pořádali pobyt pro rodiče 
s  dětmi, vyrazili jsme na  lyžařský vý-
cvik do  Krkonoš. Na  mezinárodní kon-
ferenci Výchova k udržitelnému rozvoji 
jsme získali titul Školka blízká přírodě.

Na jaře 2015 se situace změnila. Zača-
li jsme se bát o další existenci. Hrozilo, 
že zanikne mimoškolní výchova ve for-
mě klubové činnosti. S  podporou míst-
ních komunálních politiků i  poslanců 
jsme prosazovali dobrovolnou registraci 
dětských skupin. Strach o  to, že ztratí-
me možnost svobodně vzdělávat děti, 
nás zvedla ze židlí. Společně s Asociací 
lesních mateřských škol jsme bojovali 
nejen za  zachování lesních klubů, ale 
i  za  začlenění lesních mateřských škol 
do  systému předškolního vzdělávání 
v  ČR. V  prvním případě jsme zvítězili. 
Ten druhý se rozlouskne později. V  ji-
ném roce, v jiné kapitole naší existence.

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

Komunitní centrum Jeden strom, z. ú.

Jak jsme rozšiřovali školu a bojovali 
o přežití dětských skupin

POZVÁNKY na akce Jednoho stromu

Škola v přírodě, Adršpach
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V roce 1862 uvedla společnost Česká zá-
padní dráha do provozu železniční trať 
spojující Plzeň s  Prahou. Jednokolejnou 
trať slavnostně otevřela 14. července. 
V  té době spojoval obce Horní a  Dolní 
Mokropsy také jednokolejný železný 
most. Spočíval na  dvou pilířích návod-
ních a  dvou pobřežních. Vznikl podle 
tzv. soustavy Ing.  Schiffkorna. Na  jeho 
výstavbě se podílely firmy Adalbert 
Lanna a  bratři Kleinové. Most o  pěti 
polích vyrobili zčásti ve  Vídni a  zčásti 
v Adamově.

Jen několik měsíců před samotným 
zprovozněním, v  únoru 1862, most po-
škodila povodeň, která podemlela ne-
dokončený pilíř. O deset let později, kdy 
dolní Poberouní zasáhly jedny z nejniči-
vějších záplav vůbec, se situace opako-
vala. Šlo o přívalovou povodeň, která za-
čala 25. května 1872. Železná konstrukce 
dvou polí se zřítila. V tu chvíli na mostě 
pozorovalo běsnící živel několik osob. 
O život přišel šestnáctiletý chlapec. Zmi-
zel ve  vlnách Berounky a  nebyl nikdy 
nalezen.

Jiří Zahradník z  Berouna, spoluautor 
rozsáhlé čtyřdílné publikace Technické 
památky Čech, Moravy a Slezska, uvedl, 
že ke  zřícení nedošlo z  konstrukčních 
důvodů, ale opět podemletím jednoho 
mostního pilíře. Doprava na  trati byla 
po této události přerušena, vlaky začaly 
jezdit znovu až koncem června 1872.

V letech 1907–1908 byla sice vybudová-
na druhá kolej, vlak ale jezdil jen po jedné 
až do roku 1911. Pro křižování souprav zří-
dili zvláštní dopravnu na straně Dolních 
Mokropes. Právě v roce 1911 vznikl nový 
most, původní odkoupila slévárna a  ko-
várna K. a R. Ježek (pozdější ADAST Blan-
sko). Rozmontovala ho, zkrátila a převezla 
do Blanska, kde ho opět smontovala a po-
užila jako vlečkový most. Odtud pochází 
i jeho pozdější název: Ježkův most. Přečkal 
sice obě světové války, ale zejména po zru-
šení továrny začal chátrat a  v  roce 2009 
mu hrozilo sešrotování. Zachránili ho že-
lezniční nadšenci z občanského sdružení 
Kolejová, kteří ho po dlouhých jednáních 
se zainteresovanými stranami získali 
do vlastnictví. V roce 2010 zařadilo Minis-
terstvo kultury Ježkův most mezi technic-
ké kulturní památky. V  současnosti stojí 
na  levém břehu Svitavy mezi zastávkou 
ČD Blansko‑město a supermarketem Billa.

Současný železniční most přes Beroun-
ku v  Mokropsech má být v  rámci opti-
malizace trati nahrazen novým. Někteří 
místní usilují o to, aby alespoň část stáva-
jící konstrukce byla zachována a přene-
sena na jiné místo v Černošicích. Koncem 
září se proto konala akce nazvaná Vy-
pusťme páru. „Hlavním cílem měl být tlak 
na alespoň částečné zachování historické 
příhradové konstrukce mokropeského že-
lezničního mostu, nejvýraznějšího prvku 
na  této dráze, i  po  dokončení probíhající 
rekonstrukce trati, která s ním v součas-
né podobě dál nepočítá. Rádi bychom tady 
i potom viděli známou ocelovou konstruk-
ci, třeba jako přiznaný skelet nedalekého 
plánovaného kulturně komunitního cent-
ra na místě bývalého statku Familie,“ po-
psal spoluautor projektu Petr Kubín.

Pavla Nováčková

Původní most od Berounky
stojí v Blansku

Před 140 lety spatřil světlo světa první železniční 
most přes Berounku, konkrétně v Dolních 
Mokropsech. Stál tam takřka půl století. Část jeho 
unikátní mostní konstrukce je nyní jako kulturní 
památka u blanského supermarketu.

Budoucnost aktuálního mostu je nejistá

Foto Pavla Nováčková

Foto archiv MěÚ Černošice
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Jaké vejce potřebujeme 
na kynuté těsto?
dokončení v tajence

22 — KŘÍŽOVKA

DOBNET, měsíčník, ročník XVI, číslo 11/2022, datum vydání 27. října 2022 • VYDAVATEL: DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,  
IČ: 266 30 214, e‑mail: redakce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111, www.dobnet.cz, e‑archiv: www.dobnet‑zpravodaj.cz • REDAKCE: šéfredaktorka 

Liběna Nová, libena.nova@dobnet.cz • INZERCE: inzerce@dobnet.cz, tel.: 605 205 755 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR E 17623 
• Náklad: 6 550 výtisků • Tištěná verze měsíčníku je rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli 
• Redakce si vyhrazuje právo upravit dodané texty • Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce • Nevyžádané rukopisy se nevracejí 
• 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 15. listopadu 2022. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Vylosovaný výherce obdrží poukaz v hodnotě 350 Kč na nákup pečiva nebo svačiny pro děti 
od Marcely Soukupové, Koláčové dobroty, Zadní Třebaň.
Vylosovanými výherci z říjnového vydání jsou paní D. Holíková, Dobřichovice, a pan Pavel Černý, Řevnice. Blahopřejeme.
Každý z nich získává poukázku v hodnotě 500 Kč na večeři pro dvě osoby do restaurace Jez, Tyršova 1154, Dobřichovice.

Správná tajenka z minulého čísla: Podzimní večeře na jezu.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 11/2022, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o nákup pečiva nebo 
svačiny pro děti v hodnotě 350 Kč.

KOLÁČOVÉ DOBROTY – Marcela Soukupová

 K Potoku 161, Zadní Třebaň
 objednavky@kolacovedobroty.cz
 720 338 230 www.kolacovedobroty.cz

zakázková výroba
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 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)

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.
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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


