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Dárky pro každého cyklistu
www.bikepuzzle.cz

Mníšek pod Brdy
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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

SLEVA15%
NA CELÉ BRÝLE
Herrmannova 120, Řevnice

607 030 090
www.optikarevnice.cz

Kupon lze uplatnit pouze jednou.
Slevu z kuponu nelze sčítat 

s jinými slevami.

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. 2022 do 30. 6. 2023.

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

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

Děkujeme za Vaši přízeň
a přejeme Vám

klidné Vánoční svátky!

OBCHODNÍ CENTRUM LET Y

www.oclety.cz

HOBBYMARKET ESO
Pražská 459, Lety

Vážení klienti, děkujeme za Vaši přízeň 
a přejeme krásné Vánoce
Byty, domy, pozemky, komerce – prodej a pronájem
Odměny za doporučení

Realitní služby, jaké si přejete

Lukáš Hrubý
T 739 899 990   E lukas.hruby@re-max.cz
A Pražská 454, 252 29 Lety
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Netradiční pomník připomněl sametovou revoluci

Silnici z Karlštejna do Hlásné Třebaně opravují

V dobřichovickém podloubí u Vinného 
kamrlíku si lidé ve čtvrtek 17. listopa-
du připomněli 33 let od  zásadní udá-
losti, která vedla k  pádu komunistic-
kého režimu.

Originální památník připomínající sa-
metovou revoluci byl k  vidění od  stře-
dečního rána do  pátku, kdy ho zase 
rozebrali. Lidé u něj mohli zapálit svíč-
ku a  zavzpomínat, stejně jako loni. Au-
tor Pavel Calda potvrdil, že památník 
uskladní a v příštím roce by se měl zno-
vu objevit na veřejnosti.

„Ve čtvrtek 17. listopadu v 17 hodin také 
celkem 33x zazněl zámecký zvon, aby 
připomněl uplynulá svobodná léta. Hned 
poté se na věži tradičně rozsvítilo červené 
srdce,“ sdělil Jiří Geissler, hlavní iniciá-
tor oslav v Dobřichovicích.

Tradici vzpomínání na 17. listopad za-
hájili Dobřichovičtí před třemi lety, kdy 

Česká republika slavila 30. výročí revo-
luce. Rekonstruovali tu tehdy student-

ský průvod, včetně dobových uniforem 
i brutálního policejního zásahu.

V Řevnicích v poslední době přibyly zá-
hony s  okrasnými trávami, trvalkami 
a jinými květinami. O některé se dosud 
starali dobrovolníci, nyní město shání 
na údržbu těchto ploch brigádníky.

Jde například o  rozkvetlé záhony před 
nádražím, v  ulicích Na  Stránce, Komen-
ského či Švabinského. „První pletí bude ná-
ročnější, následná péče již udržovací. Výho-

dou je, pokud se uchazeči vyznají v zeleni. 
V opačném případě je vyškolíme,“ řekl ve-
doucí technických služeb Mojmír Mikula.

Práce bude potřeba od  března do  lis-
topadu přibližně tři dny v  měsíci, pod-
le možností uchazečů. Zájemci mohou 
kontaktovat vedoucího technických slu-
žeb na tel. 702 041 425 nebo na e-mailu  
ts@revnice.cz.

Náraz auta do plotu v Komenského ulici 
v Řevnicích přiměl majitele domu k tele-
fonátu na policii. Řidič černé toyoty ujel, 
a tak ho musela hlídka vypátrat.

„Stalo se to ve středu 9. listopadu před 
půl druhou odpoledne,“ informovala 
iDOBNET.cz Michaela Richterová, mluv-
čí státní policie s tím, že 34letého řidiče 
se podařilo najít v  Nezabudické ulici, 
půl kilometru od místa nehody.

„Podrobili jsme ho dechové zkoušce, 
která byla pozitivní a  opakovaně ukáza-
la okolo tří promile alkoholu v krvi. Řidič 
však policistům tvrdil, že alkohol pil až 
po nehodě, proto jej hlídka odvezla do ne-
mocnice na  odběry krve. Znalecký posu-
dek následně určí, zda mluvil pravdu, či 
alkohol pil již před jízdou,“ uvedla mluv-
čí s tím, že podle toho se rozhodne o dal-
ším řízení.

Foto Petra Stehlíková

Až do 13. prosince je částečně nebo zce-
la uzavřena komunikace z  Karlštejna 
do Hlásné Třebaně. V rámci opravy části 
silnice bude provedeno zajištění statiky 
železobetonové opěrné zdi.

Rekonstrukce je naplánována do  tří 
etap. Cesta už byla zavřená do  15. lis-
topadu, dále nebude průjezdná od  7. 

do 12. prosince. V období 16. listopadu až 
6. prosince je na ní v úseku asi 480 metrů 
kyvadlový provoz řízený semafory.

Objízdná trasa je vedena obousměr-
ně po  silnicích II/116 – III/11610 – 
III/11613 – III/10122 – III/11621 – II/116 
přes obce Karlštejn, Srbsko, Bubovice 
a Mořina. 

Řidič měl v krvi tři promile alkoholuAquapark má 
unikátní úspornou 
technologii
Berounský aquapark začal vůbec 
jako první zařízení v  Česku využí-
vat technologii recyklační linky ba-
zénových vod, jež je dílem českých 
vývojářů a  technologů. Ušetří až 
20 tisíc metrů krychlových vody roč-
ně. Voda je přitom recyklována bez 
použití chemických látek. Technolo-
gie výrazně snižuje i náklady na její 
ohřev a celá investice se provozova-
teli za  dobu životnosti zařízení vrá-
tí až pětkrát. Jak prozradil jednatel 
dodavatelské firmy Jaromír Kafka, 
celková montáž zahrnovala mimo 
jiné instalaci 1,2 km potrubí. „Tato 
technologie každý den recykluje a še-
tří 60 m³ vody a velké množství tepla, 
jehož cena je dnes značnou zátěží pro 
každý bazénový provoz, pokud chce-
me zachovat komfort našich návštěv-
níků,“ řekl Antonín Marx, ředitel Be-
rounské sportovní, která aquapark 
provozuje.

Foto Aquapark Beroun

O záhony by se mohli starat brigádníci
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Odpovězte a vyhrajte bezlepkové dobroty!
Už jste ochutnali některý produkt z  řady Freee od  Doves Farm Foods? Neobsahují lepek, 
pšeničný deproteinovaný škrob, sójovou ani lupinovou mouku, ztužené tuky, ořechy, mléko, 
kasein a vejce. Jsou bez chemických přísad a vhodné pro vegetariany a vegany.

Mrkněte na web dovesfarm.cz a napište, kolik druhů bezlepkových mouk Freee Doves Farm 
nabízí. Odpovědi posílejte na soutez@dobnet.cz do 12. prosince s vaším jménem a telefonem.  
Dva z vás vyhrají: 3 x mouky od Freee Doves Farm a další bezlepkové dobroty od evropských výrobců.S
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RECEPTY: w w w.dovesfarm.cz
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Silniční most přes Svinařský potok mezi 
Svinařemi a Lhotkou je v tak havarijním 
stavu, že přes něj mohli pouze chodit 
pěší a jezdit cyklisté.

V  rámci výměny mostu bude vyfré-
zován stávající živičný kryt a poté bude 
objekt kompletně zbourán. Na jeho mís-
tě vznikne nová železobetonová monoli-
tická polorámová konstrukce.

Most by měl být hotov za šest měsíců 
a  jeho cena přesahuje 14,5 milionu ko-
run. Investorem je Středočeský kraj.

Jak přistoupit k  dospívání svých dětí? 
Podrobnosti a  praktické rady přine-
se zájemcům akce ve  spolupráci Klu-
bu rodičů a  přátel ZŠ Řevnice a  klubu 
při řevnické ZUŠ. Uskuteční se v úterý 
29. listopadu od 18 hodin v řevnickém 

Dřeváku u  nádraží. Večerem prove-
dou psycholožka Michaela Kvasničko-
vá, psychoterapeutka Naďa Kostková 
a  také Alexandra Krebsová, krizová 
interventka Linky bezpečí. Vstupné je 
dobrovolné.

Odbornice poradí, jak zvládnout puberťáky

VŽDY NAJDEME ŘEŠENÍ, 
JAK LEGÁLNĚ UŠETŘIT VAŠE PENÍZE.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY DIGITALIZACE ÚČETNICTVÍ,
UZÁVĚRKY, DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VÝKAZNICTVÍ
Chcete snížit – optimalizovat náklady? Potřebujete poradit s daněmi?

Tak se obraťte právě na nás:
Dodáte pouze doklady a pak už se o nic nestaráte.
O vše se profesionálně a za dobré ceny postaráme my.
Účetnictví buď u nás nebo dle přání u Vás ve firmě.

 ENIS – Xenie Veselá, Bc.   Mokropeská 1877, 252 28 Černošice
 739 453 440    finance@xenievesela.cz    www.enis-ucetnictvi.cz

Bio obchod  
s kavárnou v Řevnicích
	vše	pro	vánoční	pečení	a	vaření	
	bio	maso	a	zelenina	na	míru
	dárkové	čaje,	kazety
	přírodní	kosmetika,	balíčky	

po – pá 9:00 – 17:00 hod.
Komenského 1100, 252 30 Řevnice
www.biorevnice.cz    @biorevnice

Český kras slaví kulaté narozeniny
V rámci letošních oslav 50. výročí zalo-
žení Chráněné krajinné oblasti Český 
kras se v listopadu uskutečnila konfe-
rence s názvem CHKO Český kras vče-
ra, dnes a zítra. Slavnostního zaháje-
ní se ve Valdštejnském paláci v Praze 
zúčastnil i  berounský místostarosta 
Dušan Tomčo.

Prezentoval město Beroun a rovněž desti-
nační agenturu Berounsko. Právě pro de-
stinační agenturu bylo toto setkání velmi 

přínosné. „S  Agenturou ochrany přírody, 
potažmo s  CHKO Český kras spolupracu-
jeme a dobré vztahy budeme udržovat i na-
dále. Návštěvníkům našeho kraje chceme 
prostřednictvím destinační agentury uká-
zat, v  jak krásné krajině žijeme a  že zde 
mají spoustu příležitostí k relaxaci, sportu 
i k poznávání zajímavých míst,“ uvedl Du-
šan Tomčo a doplnil, že se Beroun součas-
ně připravuje na otevření Domu přírody 
u Koněpruských jeskyní, který by měl být 
uveden do provozu v příštím roce. Foto město Beroun

Přes Svinařský potok postaví nový most

Pražská brána 
prochází rekonstrukcí
V Berouně začali rekonstruovat stře-
chu Pražské brány. Hlavní prvky 
jejího krovu jsou totiž napadeny dře-
vokazným hmyzem a  lokálně i  dře-
vokaznou houbou. Na tomto stavu se 
do  jisté míry podepsala stará a  po-
praskaná prejzová krytina, přes níž 
do  půdních prostor zatéká. V  rámci 
opravy proto dojde k výměně krytiny 
a oplechování celé střechy. Tu dočas-
ně opustí i dvě střešní makovice, kte-
ré čeká důkladná prohlídka. Náklady 
se pohybují okolo šesti milionů korun.

Pracovníci rekonstruující firmy bu-
dou pro zázemí stavby využívat pro-
story v průchodu brány, a tak mohou 
lidé až do  května příštího roku pro-
cházet jen jednou polovinou.

Foto Lucie Hochmalová
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Srdečně Vás zveme na výstavu
pana profesora 

MILANA 
KNÍŽÁKA
„VAN GOGHŮV SEN“
soubor computerových obrazů 

od 16.12. 2022 do 31.1. 2023

Galerie Bím Bar&Lounge
5. Května 15, 252 29 Dobřichovice

Hrčí, vrčí, je pomalý, zamrzá, dlouho se probouzí, je horký, zničehonic se restartuje?
Bere vám čas na práci a zábavu? Hoďte ho servisákům z DOBNETU. 

Než zjistíme, co mu je, nic neplatíte. Pak se rozhodnete.
To je fér. Nenechte ho krást tvůj čas.

Není váš 
počítač
ve své kůži?
Hoďte to na nás!

 Zavolejte hned: 277 001 111
www.dobnet.cz/servis |  DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice
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Ohlédnutí za rokem 2022 
očima složek IZS
Rok 2022 zanedlouho skončí. Jaký byl a co přinesl 
nového? Které problémy řešili členové složek 
Integrovaného záchranného systému z našeho 
regionu? Co jim udělalo radost? Před koncem 
roku vám přinášíme rozhovory s několika z nich. 
A také přání do nového roku 2023.

www.idobnet.cz

Pane Růžičko, jaký byl pro HZS 
Řevnice rok 2022?
Z pohledu zásahové činnosti velice po-
dobný jiným. Výjimkou bylo pravidelné 
střídání příslušníků HZS Středočeského 
kraje u velkého lesního požáru v Hřen-
sku. Také jsme personálně posilovali 
stanici Kladno, která měla po dobu 
předsednictví České republiky v Radě 
EU za úkol udržovat jedno požární 
družstvo k posílení HZS hl. m. Prahy 
v případě potřeby.

Co se dělo na stanici a v oblasti 
služebního života?
V tomto ohledu to byl rok poměrně výji-
mečný. Osm měsíců probíhala přístavba 
naší hasičské zbrojnice, významně 
ovlivňovala život na stanici. Výjezdo-
vá činnost nebyla nijak ohrožena, ale 
musela být neustále koordinována se 
stavebními pracemi. Dva dny a dvě 
noci, po dobu výměny povrchu dvora, 
jsme dokonce museli veškerou výjez-
dovou techniku přesunout do Havlíč-

Letošní rok byl výjimečný
Jaroslav Růžička je od 1. května 2021 velitelem 
profesionálních hasičů v Řevnicích. Předtím byl  
na této stanici ve funkci velitele čety směny A.

kovy ulice, kde bylo, po dohodě s obcí, 
zřízeno provizorní oplocení, vozidla se 
nouzově napojila na energie a přísluš-
níci stanice prováděli její ostrahu při 
dvouhodinových hlídkách. Dodatečně 
se za způsobené komplikace omlouvá-
me všem okolním obyvatelům.

Stalo se u vás něco nového?
Novinkou je výměna automobilového 
žebříku bez koše na podvozku Merce-
des-Benz za účelnější žebřík s košem 
na podvozku Renault. Oba mají stejnou 
dostupnou výšku 30 metrů, ale ten 
s košem má širší uplatnění v případě zá-
chrany osob z výšky či během evakuace 
při požárech, ale i při běžném zásahu 
ve výšce. Dále jsme nově upravili dvůr 
hasičské stanice s oplocením a rozšířili 
vjezdovou bránu z 6 na 8 metrů.

Kolik jste letos měli zásahů?
V letošním roce jsme zatím řešili 517 udá-
lostí: 224 technických pomocí (například 
padlé stromy, otevření uzavřených pro-
stor, vyproštění uvázlých vozidel), 114 po-
žárů, 101 dopravních nehod, 26 ostatních 
pomocí (snesení pacienta zdravotnické 
záchranné službě, vyhledávání osob, 
monitoring vodního toku…), 26 úniků 
kapalin či plynů a 26 planých poplachů.

Co vám udělalo největší radost?
Radost mám z dobré nálady, jež na sta-
nici panuje. Všichni svědomitě plní své 
povinnosti a uvědomují si důležitost 
naší činnosti. Nejen starší a zkušeněj-
ší příslušníci, ale i ti, kteří nastoupili 
nedávno a nahradili kolegy, kteří odešli 
na zasloužený odpočinek. Uvědomují 
si, že na jejich odborných a praktických 
dovednostech závisí bezchybné plnění 
úkolů na místě zásahu.

A co vás naopak zarmoutilo?
Ve spojitosti s obměnou příslušníků 
mne rozesmutnilo, že o práci hasiče už 
není takový zájem jako dříve. Po od-
chodu jednoho příslušníka ke konci 
loňského roku se nám podařilo jeho 
místo obsadit až po osmi měsících, tedy 
od 1. září. Osobně preferuji především 
zájemce z blízkého okolí stanice.
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Co vše se dělo v roce 2022?
Začátkem roku jsme se ještě potýkali 
s pandemií covidu a do toho přišla 
uprchlická krize, snažili jsme se vy-
hovět potřebám lidem v tísni. Spolu-
práce se všemi obcemi běžela v této 
oblasti na velmi dobré úrovni. Léto 
bylo oproti minulému roku bohatší 
na kulturní akce a samozřejmě jsme 
se věnovali běžné hlídkové činnos-
ti. Rok 2022 by se dal hodnotit jako 
průměrný.

Máte nějaké novinky?
Dva nové spolupracovníky a dvě nové 
obce: Srbsko a Tetín. V rámci prevence 
jsme začali s pravidelným měřením 
rychlosti v obcích.

Kolik lidí nyní pracuje u MP Řevnice?
Celkem devět strážníků včetně vrchní-
ho strážníka Veroniky Matouškové 
a jeden administrativní pracovník.

Obracejí se na vás lidé často?
Ano, několikrát za den. Někdy se stá-
vá, že chtějí jen vyslechnout, poradit či 

doporučit, kam se s daným problémem 
obrátit.

Co jste během roku řešili nejvíce?
Nejčastěji přestupky v rámci dopravy 
a ztracené psy.

A kolik případů?
Do dvou tisíc ročně. Nejvíce jich bylo 
ve městech, v malých obcích tolik 
přestupků není.

Z čeho máte největší radost a co vás 
naopak zarmoutilo?
Radost nám dělá postupně se snižující 
počet překročení rychlosti v obcích. 
A vždy je nám líto, když se k nám 
dostane očipovaný pes, jehož čip však 
není zaregistrován. Prodlužuje se tak 
čas hledání majitele a pes je zatím zby-
tečně vystaven stresu. Dále nás mrzí 
nedocenění naší práce z řad veřejnosti.

A vaše přání čtenářům  
do nového roku?
Ať je pro ně rok 2023 rokem splněných 
přání a co nejméně potřebují složky IZS.

Lidé se na nás obracejí 
několikrát za den
Městská policie Řevnice letos rozšířila své pole 
působnosti. Má na starosti Řevnice, Lety, Karlík, 
Mořinku, Srbsko, Tetín, Hlásnou Třebaň, Dobřichovice, 
Všenory, Jíloviště a Řitku. O událostech uplynulých 
měsíců jsme si povídali s administrativní pracovnicí 
Janou Janoutovou.

Zažíváte během vánočního období 
něco zajímavého?
Ani ne. Snad jen to, že i v tomto čase 
musejí být naši příslušníci ve službě 
v zákonem stanoveném počtu. Při třech 
směnách to na každou vyjde zhruba 
jednou za tři roky. Kolegové to ve svých 
rodinách řeší většinou posunutím Štěd-
rého dne, aby táta mohl být se svými 
dětmi při rozbalování vánočních dárků. 
Tak si některé děti na své dárky den 
počkají, nebo je naopak mají o den dříve 
než jejich kamarádi.

Máte o Vánocích více práce  
než jindy?
Většinou máme nižší počet výjezdů než 
jindy. Naše stanice má roční průměr 
1,43 události na jeden den (525 událostí 
ročně). Za posledních pět let jsme při 
vánočních svátcích zasahovali v prů-
měru 1,4krát za tři dny, tedy hluboce 
pod ročním průměrem. Nejvíce akcí 
bylo v roce 2018, kdy jsme vyjeli třikrát, 
a nejméně vloni, kdy se nevyjelo ani 
jednou. Většinou se jednalo o požáry 
odpadů (mimo obydlí), padlé stromy, 
dopravní nehody a otevření uzavřených 
prostor. Naopak silvestr a Nový rok jsou 
vysoce nadprůměrné. Za posledních pět 
let má naše stanice průměr na hodnotě 
5 zásahů za tyto dva dny. V drtivé vět-
šině šlo o venkovní požáry, jen jednou 
to byla dopravní nehoda, likvidace 
padlého stromu a pomoc zdravotnické 
záchranné službě.

Co byste čtenářům popřál  
do nového roku?
Přeji všem šťastné a veselé Vánoce, dob-
rý nový rok, ale hlavně hodně zdraví. 
A také, aby nikdy nepotřebovali naše 
služby a nynější složité období spojené 
s energetickou krizí a válkou na Ukraji-
ně co nejdříve pominulo a vše se vrátilo 
do běžných kolejí. Foto archiv HZS Řevnice
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Jak hodnotí liteňští dobrovolní hasiči rok 2022?
Byl to celkem běžný hasičský rok. Vyjížděli jsme k nejrůzněj-
ším událostem, od požárů, čerpání až k odstraňování překá-
žek z komunikací. Připomněli jsme si i 145. výročí od založení 
SDH Liteň.

Co je u vás nového?
Opět jsme doplnili a obnovili naši výbavu. Jsme úspěšní 
i v čerpání dotací. Středočeský kraj nám v létě schválil pod-
poru na vybavení, v listopadu HZS další finance a za velký 
úspěch považuji schválení částky 450 tisíc korun od Minister-
stva vnitra na pořízení zcela nové požární stříkačky s pří-
věsem pro hašení. Dotaci v příštím roce bude ještě spolufi-
nancovat kraj, kam žádost rovněž odešleme. Po prodeji starší 
stříkačky bude naše spoluúčast minimální.

Kolik členů nyní máte?
V jednotce je 18 členů. Ale noví hasiči jsou vždy vítáni.

Jaký počet výjezdů jste dnes řešili?
Asi pětadvacet. Na počátku roku bylo výjezdů více, ale v po-
sledních měsících už byl klid.

Co vám udělalo největší radost?
Vydařily se nám oslavy 145. výročí, které jsme spojili s akcí 
Loučení s létem. Akce je to už opravdu veliká. Pořádáme ji 
každý rok a těší nás vysoká návštěvnost a spokojenost účast-
níků.

Zarmoutilo vás naopak něco?
To, že nám Okresní sdružení hasičů Beroun nedoporučilo 
na Středočeském kraji žádost o dotaci na 13. ročník Loučení 
s létem a 145. výročí SDH Liteň. Akci máme pro všechny zdar-
ma, program je bohatý, ale zároveň finančně náročný. Chápu, 
že se všude šetří, ale zdůvodnění, že by měla být akce podpo-
rována jen z místních zdrojů, mě zamrzela. Zvláště když se 
snažíme jako JSDH, spolek a pracujeme s dětmi. Jsme nejstarší 
fungující spolek v okrese Beroun. Ale hodili jsme to za hlavu, 
vždy si poradíme a půjdeme dál. O to jsme raději, že nám vyšly 
další a větší příspěvky na obnovu vybavení a techniky.
Pro některé naše lidi byl těžký zásah při požáru bažantnice 
v Litni, protože hasiči jsou zároveň členy mysliveckého spolku 
a situace pro ně byla velmi emotivní. Ale vše nakonec vypadá 
nadějně. Pomoc přišla od lidí, kteří přispěli na transparentní 
účet, a Středočeským krajem byla schválena finanční podpora 
na obnovu vyhořelé budovy.

Je pro vás období Vánoc pracovně náročné?
Není. Lidé si už navíc dávají větší pozor. Na věnce i na svíčky 
na stromečcích.

Co byste popřáli čtenářům  
do nového roku?
Samozřejmě hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Vždy je lepší po-
tkat se třeba na kulturní akci nebo prezentaci hasičů než bě-
hem našeho zásahu. Rád bych je také pozval na hasičský ples 
do Litně, který se koná 21. ledna 2023, a v září na 14. ročník 
akce Loučení s létem, kde opět připravíme bohatý program 
pro děti i dospělé. Foto archiv SDH Liteň

Noví hasiči jsou vždy vítáni
Sdružení dobrovolných hasičů v Litni je 
nejstarším fungujícím spolkem v okrese 
Beroun. Každoročně jeho členové 
pomáhají v okolí a pořádají akci Loučení 
s létem. Velitel Jiří Hrách prozradil, že 
letos obnovili svou výbavu.
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Jak hodnotíte rok 2022?
Jako méně hektický než v době covidu, 
ovšem počet výjezdů nám stále narůstá. 
A pořídili jsme dva sanitní automobily 
pro záchrannou službu pro výjezdové 
stanoviště v Řevnicích.

Jezdíte do některé lokality častěji? 
To se nedá přesně určit. Výjezdy takzvaně 
do rodiny a terénu jsou na stejné úrovni.

Co jste během roku řešili?
Nejvíce úrazy na kole a zhoršení zdra-
votního stavu, jako jsou dušnost, bolest 
na hrudi, cévní mozkové příhody nebo 
psychóza.

Z čeho máte radost a co vás mrzí?
Jsme rádi, když nám pacienti poděkují 
za naši dobře odvedenou práci. Naopak 

nás mrzí pomluvy, jež se nezakládají 
na pravdě.

Máte bohatý vozový park. Kolik je 
v něm aut a která jsou nejzajímavější?
Ve vozovém parku máme přes dvacet 
kusů techniky, a to od převozových sa-
nitek po záchranné obojživelné speciály. 
Prakticky každé sanitní vozidlo musí 
mít svého takzvaného dvojníka (náhrad-
ní vůz) pro případ poruchy či nehody. 
Jedno z největších vozidel je Ford F450, 
v němž můžeme poskytnout intenzivní 
péči více pacientům najednou, ošetřit 
větší množství lehce zraněných pacien-
tů, a speciální XXL sanitkou jsme jako 
jediní schopni transportovat ty nejtěžší 
pacienty v republice. Běžně převážíme 
pacienty s váhou 300 až 350 kg, pacient 
s největší hmotností měl 430 kg. 

V našem vozovém parku máme i sanit-
ního veterána Škoda 1201 z roku 1957 
v záchrankové úpravě. Vyrobeno jich 
bylo jen několik desítek kusů.

Vaše auta se často objevují ve filmové 
tvorbě. Kde je můžeme vidět?
Natáčeli jsme například Blade, Specia-
listy, Šéfku, Cirkus Bukowski, Ordinaci 
v růžové zahradě, Modrý kód, Mord-
partu a desítky dalších seriálů a filmů. 
Kromě toho po celé republice zajišťuje-
me zdravotní asistenci při konání spor-
tovních, kulturních a společenských 
akcí, jako jsou třeba Kolo pro život nebo 
muzikál Noc na Karlštejně.

Blíží se Vánoce.  
Je to nejrizikovější období v roce?
Nejvíce práce máme o prázdninách.

Co obvykle řešíte  
během svátků a silvestra?
Během Vánoc to jsou různé úrazy doma 
nebo venku při sportovních aktivitách, 
bolesti břicha z nadměrného přejídání 
a konzumace alkoholu. Na silvestra 
zase úrazy spojené s používáním zábav-
ní pyrotechniky. Kosti v krku vyndává-
me spíše v létě, když rybáři pojídají své 
úlovky z řeky Berounky.

Popřejete něco čtenářům  
do nového roku?
Samozřejmě hodně štěstí a psychické 
pohody, což je v dnešní neutěšené době 
potřeba asi nejvíc. Lucie Hochmalová

Foto archiv Trans Hospital Plus, s. r. o.

Kosti v krku řešíme spíše v létě
Záchranná služba Trans Hospital Plus, s. r. o., z Řevnic 
letos oslavila třicáté výročí svého vzniku. Dnes má kolem 
sedmdesáti zaměstnanců a působí v celém Středočeském 
kraji. Jejím provozním ředitelem je Bořek Bulíček.
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Mníšecká 1060, Řevnice
(budova České pošty)

737 569 876

Zlatnictví
Řevnice
• Opravy zlatých a stříbrných šperků
• Prodej snubních prstenů
• Výkup zlata
• Výměna baterek v hodinkách
• Servis hodinek a strojků
• Prodej dárkových poukazů
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Řevnice

• Prodej dárkových poukazů

• Prodej snubních prstenů

Zlatnictví

• Výměna baterek v hodinkách
25% sleva na vybrané stříbrné šperky15% sleva na třetí ks zbožíSlevy se nesčítají

Vánoční otevírací doba:
ÚT 14:00 – 18:00
ST 14:00 – 18:00
ČT 10:00 – 14:00
PÁ 14:00 – 18:00 

info@starabarka.cz • +420 737 804  599 • Pražská 467, Lety u Dobřichovic

www.starabarka.cz Hospůdka Stará BÁRKA

Přejeme Vám

i všemVašim blízkým

příjemné prožití vánočních svátků.

V novém roce pevné zdraví,

mnoho štěstí a spokojenosti.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň.

PF 2023

KRÁSNÉ VÁNOCE 
PLNÉ KLIDU
A POHODY VÁM PŘEJE

Ať jste celý 
rok 2023
v suchu!

český výrobce sanačních desek
www.isoair.cz

 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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V historii se už mnohokrát osvědčilo, že 
v době, kdy se bojíme o hodnotu našich 
peněz, investujeme je do drahých kovů. 
Zpravidla si uchovávají svoji hodnotu 
a  jejich cena jde nahoru například bě-
hem válečných konfliktů nebo jiných 
událostí, jako byl třeba začátek covido-
vé pandemie. Drahé kovy se vyplatí ku-
povat v  každé době a  zkušení investoři 
doporučují mít ve zlatě 10 procent svého 
majetku.

Své úspory ideálně ochráníte dvěma 
způsoby: buď pravidelným spořením 
do fyzického zlata či stříbra, nebo drahé 
kovy během pár minut koupíte v e-sho-
pu. V  prvním případě zasíláte na účet 
částky od  sta korun měsíčně a  spoříte 
tak do cihliček, které si průběžně odná-
šíte. Když je potřebujete odprodat, máte 
garantovaný zpětný výkup.

Poradí vám v Dobřichovicích
Je to sice jednoduché, ale rada je nad zla-
to. Dostanete ji od Hany Kůželové, která 
vám vysvětlí, jaký způsob ideálně zvolit, 
jakou částku investovat, a mnoho další-
ho. Spolupracuje se společností Golden 
Gate, která je jedničkou na českém trhu 
v  prodeji drahých kovů. Zlato i  stříbro 
odebírá od  největších světových slévá-
ren splňujících přísné standardy – jejich 
produkty jsou označené certifikátem 
Good Delivery, který označuje slitky nej-
vyšší kvality. „Oslovila mě myšlenka ,vra-
címe penězům jejich hodnotu‘. Proto mi 
v dnešní době dává smysl pravidelné uklá-
dání uspořených peněz do něčeho hodno-
tového, jako je například fyzické zlato,“ 
říká ekonomka, kterou správa financí 
provází celým životem a která s touto in-
vesticí má letité zkušenosti. 

Hana Kůželová vám pohlídá také 
vhodný čas na  nákup drahých kovů 
nebo pomůže s jejich odprodejem, pokud 
čekáte na ten správný okamžik či akutně 
potřebujete finance.

A  protože se blíží Vánoce, může vám 
pomoci vybrat ze široké nabídky min-
cí a  slitků, které můžete věnovat svým 
blízkým pod stromeček.

Dárek, který má smysl:
kupte (si) kousek zlata 
Žijeme v poměrně nejisté době. Čelíme následkům války 
na Ukrajině a vysoké inflaci. Proto přemýšlíme, co s našimi 
penězi, jejichž hodnota se ztrácí, do čeho investovat. 
Skvělou volbou jsou drahé kovy, zlato a stříbro. Mají hned 
několik výhod. Můžete buď spořit do vámi zvolených 
slitků, nebo okamžitě cihličku či minci koupit on-line. 
Vůbec nemusí jít o vysoké částky. A výhodou je, že je 
můžete kdykoli prodat zpět.

Zavolejte či napište a objednejte
se třeba na konzultaci.

Je lepší mít zlato v hrsti 
než peníze v bance.

 Ing. Hana Kůželová
 Anežky České 1119, Dobřichovice

 739 039 551  hana.kuzelova@goldengate.cz

 www.hanakuzelova.cz
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Jak se vám bydlí v dolním Poberouní?
Doma hledám hlavně klid, takže se 
nám tu bydlí skvěle. Jen jsme v Letech 
v záplavové oblasti a už jsme dvakrát 
prožili strach, když se začala zvedat 
řeka. Ale jinak je tu úžasný relax, jsme 
zde už třináct let.

Když jsem před lety dostal nabídku 
místa v Praze, přijel jsem ze Švýcarska, 
a kamarád mi nabídl bydlení u něj 
v Dobřichovicích. Byly z toho tři měsíce, 
měl jsem za to, že si najdu něco v Praze. 
Ale místo toho jsem si našel podnájem 
právě v Dobřichovicích. Pak za mnou 
přišla moje manželka, tehdy ještě přítel-
kyně, a už jsme zůstali. A neplánujeme 
změnu. Vyhovuje nám prostředí, kopce 
okolo, že to není placka. Já pocházím 
z Adršpachu, moje manželka z Rožnova 
pod Radhoštěm.

Do jaké největší profesní výzvy  
jste se kdy pustil?
Výzev bylo několik. Poslední je otevření 
čtyřpatrové restaurace, kde jsem nyní. 
Ale tou největší bylo, když ze mě udělali 
šéfkuchaře na zaoceánské lodi.  

Prostě mi oznámili, že mě povyšují 
z čísla dvě na číslo jedna, ať si sbalím 
kufry a letím na Aljašku. Cestou a čeká-
ním na loď jsem strávil šest dní. Byly asi 
nejtěžší v mé kariéře. Měl jsem plnou 
hlavu myšlenek, že to nedám a vyhodí 
mě. Pár dní nato, co jsem převzal velení 
v kuchyni, jsem musel předstoupit před 
125 kuchařů, mluvit v angličtině. Z toho 
jsem byl hodně nervózní, bylo mi tehdy 
něco kolem třiceti. Ale zvládl jsem to.

Když pomineme velikost, odlišuje se 
v něčem kuchyně na zaoceánské lodi 
od té na zemi?
Jedině v tom, že si nemůžete skočit pro 
surovinu, kterou nemáte. Proto je velmi 
důležité plánování šéfkuchaře a pro-
vision mastera, člověka odpovědného 
za všechny sklady a nákupy. Když loď 
přijede do přístavu, je samozřejmě mož-
né chybějící potravinu zajistit. Ale pro 
dva tisíce pasažérů a tisíc lidí z posádky 
to není snadné. Při mé práci na lodi se 
400 pasažéry jsem kolikrát vzal v pří-
stavu taxi a jel na trh. Ale sežeňte třeba 
100 kilogramů ananasu.

Samotné vaření je velmi podobné jako 
v jakékoliv jiné restauraci. Mně se 
na společnosti Celebrity Cruises líbilo, 
že to není kuchyně, kde se ohřívají 
produkty. Od píky jsme dělali vývary, 
základy na omáčky... Za celou dobu jsem 
neviděl polotovar. Je to obrovská fabri-
ka, kde každý šéfkuchař má z názvu své 
pozice jasno, co dělá.

To muselo být manažersky náročné.
Bylo. Řídil jsem lidi z různých koutů 
světa, od Jamajky přes Guatemalu až 
po Filipíny. Evropanů tam bylo méně. 
Práce na lodi mě manažersky posunula 
hodně daleko. A do dneška z ní čerpám. 
Kdybych neměl tyto zkušenosti za se-
bou, nebyl bych, kde jsem.

Jak si vede restaurace,  
kde jste šéfkuchařem nyní?
Mám velkou radost, já i majitelé, že se 
nám podařilo Červeného Jelena rozjet 
do úspěšné restaurace. Základní patro 
má 350 míst a večer si bez rezervace 
nesednete. Víme, že začátky byly těžké, 
něco se nepovedlo, něco nešlo, ale 
považuji za úspěch, že lidé na ně zapo-
mněli a zaškatulkovali si nás jako velmi 
úspěšnou destinaci, kam se rádi vracejí.

Pamatujete si na první jídlo,  
které jste kdy uvařil?
Několikrát jsem nad tím přemýšlel, ale 
tak dobrou paměť nemám. Vím, že jsem 
v sobě měl tři profese, které ve mně 
rezonují doteď. Kuchař, zahradník 
a zootechnik. V Letech i v Adršpachu 
mám zahrádku, kterou si „čančám“, 
hrabu se v hlíně. Svým způsobem si tím 
čistím hlavu. A protože moji prarodiče 
pracovali v JZD a já jsem prázdniny 

Je jedním 
z nejvyhledávanějších 
šéfkuchařů 
v České republice. 
„Baterky“ dobíjí 
střídavě u Berounky 
a v Adršpachu. 
Na blížící se Vánoce 
se moc těší, ale 
rozhodně od něj 
nečekejte, že celé dny 
tráví v kuchyni, ani 
v té domácí. Naopak. 
Od doby, co má 
rodinu, patří vánoční 
svátky jí. V klidu 
a s úsměvem.

Marek Fichtner: 
Vánoce jsou o rodinné pohodě,  
ne o celodenním vaření

Kdy jindy vyzkoušet maso 
králů, tedy zvěřinu, než právě 
o svátcích či mezi nimi.  
Je spíše výjimečným masem, 
ale také zdrojem důležitých 
živin. Inspirujte se receptem 
Marka Fichtnera.
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trávil s nimi na statku, v chlévě, říkal 
jsem si: „To by mě bavilo.“ Ale babička 
mne od toho dosti odrazovala. A ono se 
to nějak samo vykrystalizovalo, rozhodl 
jsem se pro kuchařinu a jsem moc rád. 
Je to kreativní obor, sice trochu stresu-
jící, ale vybral jsem dobře. Jsem v oboru 
30 let a stále mě děsně baví.

Kdy jste se poprvé vydal 
do zahraničí?
Hned po škole. Vyučil jsem se kuchařem 
v Hronově, obor s maturitou. A protože 
máme velkou část rodiny v Německu, 
táta mi domluvil měsíční stáž o prázd-
ninách. Jel jsem, učil se německy a hod-
ně mě to nadchlo. Když jsem dodělal 
maturitu a jel jsem na první pracovní 
stáž do Německa, byl jsem z toho úplně 
„podělanej“. Byl rok 1993, krátce po re-
voluci. Koukal jsem, co dělají Francouzi, 
Němci... A věděl, že toto chci! Zařídil 
jsem si stáž, sehnal kontakty a zůstal 
jsem v zahraničí 13 let.

Co pro vás znamenají Vánoce?
V první řadě rodinnou pohodu. Tím, 
že jsem křesťansky založený, jsou pro 
mě vypnutím, potřebuji být s rodinou, 
s dětmi, dobré jídlo k tomu. Pamatuji 
si, že moje maminka trávila Vánoce 
v kuchyni. Proto si myslím, že by Češi 
měli více chodit do restaurací. Aby si 
vánoční svátky užili se vším všudy. 
Někdy mám pocit, že se naše maminky 
stresují tím, aby všeho bylo dost, aby 
nám chutnalo, a během dne je vůbec 
nevidíme.

Připravujete českou klasiku, tedy 
kapra s bramborovým salátem?
Omlouvám se všem milovníkům kapra, 
ale já ho nemám rád. Nicméně ctím 
tradici, že se podává ryba. Pro mě je 
chutnější candát, může to být i mořská 
ryba. Minulý rok jsme měli mořského 
vlka, předloni candáta. Ale respektuji, 
že když vyjdou Vánoce u našich rodičů, 
kteří mají typickou českou štědrovečer-
ní večeři s kaprem, nehaním ho a sním. 
Stejně jako klasický bramborový salát, 
který mi chutná, ale doma dělám od-
lehčenou verzi se zakysanou smetanou, 
jablkem a řapíkatým celerem. Polévku 
mám rád ze zeleného hrášku s krutony. 
A dobré vínko k tomu. Prostě pohoda. 
Nemám to nastavené tak, že trávím 
Štědrý večer v kuchyni.

České domácnosti se hlavně 
v minulosti předháněly, kdo napekl 
více druhů cukroví... Jak to máte vy?
Moje maminka dělala a dělá asi 12 
druhů. To považuji za zdravé myšlení. 
Na druhou stranu mám tetičku, která 
peče tak třicet druhů a je na ně pyšná, 
i to uznávám, dobrý pocit je v pořádku.
Otázka je, až s manželkou budeme pra-
rodiči, jestli se třeba nebudeme chovat 
stejně. Já jsem pečící člověk a baví mě 
to. Děti mají rády bábovky, meruňkové 
koláče. Když jsme doma v Letech, každý 
víkend něco upeču. Za mého dětství 
u nás bylo normální, že v neděli je 
na stole koláč.

Jakým zážitkem pro vás byla 
role porotce v kulinářské show 
MasterChef?
Na jednu stranu hodně vysilující, 
protože jsme trávili mnoho času před 
kamerami, ale zároveň jsme fungovali 
v našich restauracích. Navíc nejsme 
herci, není pro nás přirozené pohybovat 
se před kamerou. Zážitek to byl obrov-
ský, rád na něj vzpomínám. Ale myslím, 
že mi stačil.

Co byste si přál v souvislosti  
s vaší prací?
Mimo zdraví nám z profesního pohledu 
přeji, aby restaurace nezavíraly a fun-
govaly dál a lidé měli na to, aby do nich 
chodili a mohli si tento zážitek dopřát. 
A klidně i nad jednoduchým jídlem měli 
čas se zastavit, vychutnat si ho, popoví-
dat s blízkými. 

Celý rozhovor najdete na webu  
iDOBNET.CZ v rubrice Zajímaví lidé.
 Liběna Nová, Foto AC production
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Kančí hřbet s jalovcovou 
omáčkou, bramborové 
pyré, křupavý pórek

4 porce

Hřbet s omáčkou
2 kg kančího hřbetu s kostí
1 l masového vývaru
jalovec
200 g kořenové zeleniny
1 lžíce protlaku
500 ml červeného vína
100 g cibule
2 stroužky česneku
80 g másla
bobkový list, tymián
hrst žampionů

Kančí hřbety vykostěte a očistěte. Kosti 
posekejte na menší kousky. Dejte do trouby 
na 180 stupňů Celsia a upečte do tmavé barvy 
společně se všemi odřezky masa.

 V kastrolu orestujte kořenovou zeleninu 
a cibuli dozlatova společně s bobkovým listem, 
tymiánem, jalovcem a česnekem. Přidejte 
žampiony, opečené kosti, protlak a zalijte 
červeným vínem a vývarem.

Takto vařte při nízké teplotě dvě až tři hodiny 
a postupně přilévejte vývar. Poté sceďte 
a zredukujte šťávu. Pokud je potřeba, lehce 
zahustěte zásmažkou. Provařte. Přidejte máslo. 
V hmoždíři rozdrťte jalovec, přidejte do omáčky 
a nechce louhovat. Poté ještě jednou sceďte.

Hřbet opečte na pánvi ze dvou stran. Dejte 
na plech, pod něj položte snítky tymiánu a pečte 
v troubě na 120 stupňů Celsia, vnitřní teplota 
cca 55 stupňů. Poté nechce odpočinout.

Křupavý pórek
1 ks pórku
trojobal
olej na fritování

Bílou část pórku nakrájejte na tlustá kolečka. 
Osolte, opepřete, obalte v trojobalu a fritujte 
dozlatova.

Brusinkové coullis
150 g mražených brusinek
75 g cukru krystalu

Pomalu míchejte v robotu, než se cukr 
rozpustí.

Jako přílohu podávejte máslové  
bramborové pyré.

RECEPT
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Harfa a violoncello
Spojení keltské harfy a  violoncella 
si můžete poslechnout 16. prosin-
ce v  18 hodin v  letovském pivote-
lu MMX. Zahraje Ivana Pokorná 
na  harfu a  Pavel Bárny Barnáš 
na violoncello.

Hudební lahůdka pro děti
Projekt Filharmoniště pokračuje 
i  v  prosinci pod názvem Vánoční 
příběh (baletka a  housle). Pro děti 
do  tří let se uskuteční 10. prosince 
od 15 hodin v sále Dr. Fürsta v Dob-
řichovicích.

Nebeské pohledy
Fotograf Jiří Jiroušek vydal novou 
knihu Nebeské pohledy na  Čes-
ký kras. Křest a  přednáška budou 
26.  listopadu v  16 hodin ve  Svatém 
Janu pod Skalou.

Řevnická Rybofka
Řevnický příležitostný pěvecký 
sbor zazpívá na  Štědrý den tradič-
ní Rybovu mši. Začátek je ve 13 ho-
din před kavárnou Modrý domeček 
v Řevnicích.

Mikulášská nadílka
Tradiční mikulášskou nadílku le-
tovského Sokola si děti užijí v pátek 
2. prosince od 18 hodin v sokolovně 
v  Letech. Pro chlapce a  děvčata je 
připraveno divadélko a  všichni ob-
drží dárek od Mikuláše.

Houslový zážitek
Vánoční vystoupení houslisty Pavla 
Nechvíleho a přátel se koná 18. pro-
since v 17 hodin v Kulturním domě 
Všenory.

Ples s ohňostrojem
Tradiční trhy a  25. mostový ples 
v  Dobřichovicích zažijete 26. listo-
padu. Ohňostroj začne v  17 hodin 
u řeky a ples se roztančí ve 20 hodin 
v hale Bios, kde vystoupí Septet Dali-
bora Kaprase a Jazz Elements.

Zimohraní uvede poctu Zuzaně Navarové

Hudební festival Zimohraní dorazí 
i do dolního Poberouní. V rámci 16. roč-
níku se na první adventní neděli  27. lis-
topadu od 20 hodin v černošickém Club 
Kině koná zahajovací koncert Pocta 
Zuzaně Navarové. V prosinci se můžete 
těšit na Notičky ve Všenorech.

Kapela Pocta Zuzaně Navarové vznik-
la v  roce 2017 z  původního seskupení 
Jazz Elements, působícího na české scé-
ně od  roku 2015. Na  jednom ze svých 
koncertů zahráli pro radost pár písni-
ček od kapel Nerez a Koa a měli takový 
úspěch, že se po nějakém čase rozhodli 
dál pokračovat pod současným názvem.

Uslyšíte písně Nerezu i Koy v originál-
ním podání šestičlenné sestavy, v  níž 
na  kytary hrají Tomáš Pecka a  Standa 
Šedivý, bubnuje Tonda Jína, trubku 
a  perkuse ovládá Nick Arthofer a  bez-
pražcovou baskytaru Honza Neruda. 
„Snažíme se o co nejvěrnější podání pís-
ní. Zuzanina tvorba je nesmrtelná a pro 
nás i  publikum jsou to vždy velmi emo-
tivní chvíle. Každý hrajeme s velkou po-
korou.“

Vánoční koncert dětské lidové muziky 
Notičky očekávejte v sobotu 10. prosince 
od 17 hodin v Kulturním domě Všenory, 
kde předtím od 10 hodin proběhnou vá-
noční trhy a od 19:30 ples SVČ Všenory.

Známý český jazzový hudebník, skladatel a multiinstrumentalista Jiří Stivín ze Všenor 
oslavil 23. listopadu významné jubileum. K 80. narozeninám mu přejeme hodně zdraví 
do dalších let.
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Jak vás napadlo téma?
Chtěla jsem najít motiv příběhu, který 
by děti bavil, a pro inspiraci jsem nešla 
daleko. Skrývala se v mém dětství. Jako 
malá jsem si před naším domem velmi 
ráda hrála s těmito „broučky“ (sucho-
zemskými korýši) a dávala je svým ka-
marádům na hlavu. Nyní si s nimi moc 
rád hraje můj syn, nosí nám je do domu 
a vozí v autíčkách.

Vznikala kniha dlouho?
Několik let, a to zejména proto, že jsme 
ji dělali po částech. Mám malé dítě 
a času bylo pomálu. Text jsme konzul-
tovali s různými odborníky, protože 
výpovědní hodnota pohádek pro děti je 
důležitá. V našem případě šlo o spojení 
éterického pohledu našeho nakladatele 
Radka Suchého (Nakladatelství Kořeny) 
a nás dvou autorek, vyrůstajících a žijí-
cích ve společenství vojáků, policejních 
plukovníků, policejních vyjednava-
čů, lidí z URNY a tak. Bylo to prolnutí 
dvou různých světů, mezi nimiž jsme 
dělali zlatý střed a spolu v každém 
z nich hledali to lepší, co dětem předat. 
Chtěli  jsme věnovat odkaz jedinečnosti 
každé osobnosti zvlášť, důležitou úlohu 
schopnosti vlastního rozhodování, ale 
zároveň informaci, že mnoho momen-
tů našich životů má své mantinely 
a pravidla. Rozhodně to není knížka pro 
ty, kteří vyznávají takzvanou volnou 
výchovu, kdy si děti mohou dělat, co 
chtějí, a nemají žádné hranice. Každý 
jsme jiný, máme své potřeby, schop-
nosti a dovednosti, ale i slabé stránky 
a všichni bychom se mezi sebou měli 
tolerovat a vážit si jeden druhého.

Čím je Svinka jedinečná?
To se dočtěte v knížce, v čem je sucho-
zemský korýš svinka jedinečný. (smích) 
Samotná publikace je tištěná typem 
písma vhodným pro dyslektiky a dys-

grafiky a celá úprava textu je přizpů-
sobená dětem s těmito vzdělávacími 
potřebami.

Křest knihy proběhl v Galerii Bím 
v Dobřichovicích. Chystá se tam 
i vaše výstava.

Ano, k výstavě obrazů a snad i pár 
kousků soch plánujeme komentova-
nou prohlídku ve čtvrtek 1. prosince 
od 18 do 19:30. Vystavovala jsem všude 
po světě, od USA přes Řím, světozná-
mé Grand Palais v Paříži, bruselské 
Prezidentské galerie až po pražské 
Karolinum, Národní muzeum, Kampu 
i zahrady Pražského hradu…  

Ale v Dobřichovicích, kde žiji dvanáct 
let, ještě nikdy. Proto bych chtěla pár 
děl ukázat i zde. 

Kde knížku pořídíme?
Původně měla být určena pouze pro 
naše okolí v dolním Poberouní a v knih-
kupectví Kosmas. Ale jakmile byla 
hotová, měla o ni zájem další knihku-
pectví. Nicméně stále je mým hlavním 
zájmem nabízet ji hlavně v našem regi-
onu, protože je určena zejména dětem 
z okolí Berounky. Prodávat ji chceme 
i na adventních trzích na nádvoří dob-
řichovického zámku 26. listopadu, hned 
poté bude k dispozici v dobřichovickém 
Infocentru a později ji nabídnu do míst-
ních prodejen. Průběžně budu informo-
vat na facebookové stránce Svinka řádí 
a na webu www.zuzanacizkova.com/
Svinkaradi.

Jaké máte plány do budoucna?
Pokračovat v projektu Svinka řádí, 
protože samotné vytištění knihy nepo-
važuji za konečné. Nechte se překvapit. 
A také ve své volné tvorbě, protože jsem 
nyní musela hodně zanedbat své sběra-
tele a galerie a už jsou dost netrpěliví.

Jak dlouho bydlíte v Dobřichovicích?
Žiji tu více než dvanáct let. Do té doby 
jsem měla jako hlavní stanoviště 
Brandýs nad Labem – Starou Boleslav. 
Od patnácti jsem nepřetržitě někde 
trajdala, bydlela různě po Česku, sem 
tam vyrazila někam do světa, přátelé si 
ze mě dělali legraci, že jsem jako šnek se 
svým domečkem na zádech. Až v Dobři-
chovicích jsem se usadila v tom pravém 
slova smyslu.

Delší verzi rozhovoru si můžete 
přečíst  na iDOBNET.cz v rubrice 
Kultura.

Foto archiv Zuzany Čížkové

Knížka Svinka řádí 
vznikala několik let
Zuzana Čížková z Dobřichovic vystudovala 
kamenosochařství, Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou v Praze a Pedagogickou 
fakultu UK. Tvoří sochy, obrazy, kresby a litografie. 
Nedávno k nim přibyla kniha Svinka řádí, kterou 
vydala společně s Janou Laňkovou.
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Trhy a jarmark
Adventní trhy navštivte 26. listo-
padu od  10 hodin v  Dobřichovicích 
a 27. listopadu v parku zámku Liteň. 
V sobotu 10. prosince od 12 hodin je 
na programu tradiční dětský vánoč-
ní jarmark v Dobřichovicích.

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

Tři osobnosti
Na  jednom pódiu se 30. listopadu 
ocitnou hudebníci ze tří hudebních 
světů: kytarista Norbi Kovács, vio-
loncellista Jaroslav Olin Nejezchle-
ba a houslista Pavel Fischer. Koncert 
začne v 19:30 hodin na zámku v Do-
břichovicích.

Na  berounském Husově náměstí během 
adventu tradičně vystaví i originální vy-
řezávaný betlém. Také letos se berounské 
jesličky rozrostou o  další figuru. Tento-
krát řezbář Jan Viktora vytvořil medvěda.

Medvěd je s  Berounem neodmyslitel-
ně spjatý jak historicky, tak díky dvěma 
medvědím obyvatelům Městské hory. 

I  letos proběhne soutěž o  tajemnou vy-
řezávanou figurku, která se v  betlémě 
ukryje. Ze správných odpovědí vylosují 
představitelé Berouna společně s Janem 
Viktorou během adventního programu 
v  sobotu 17. prosince výherce, který si 
figurku odnese domů.

Kulturu připravila Lucie Hochmalová

Advent zpestří moravský písničkář Kočko

Do betléma přibude medvěd

Přední představitelé tuzemské world 
music vystoupí v  neděli 11. prosince 
v  Černošicích. Tomáš Kočko se svými 
hudebníky zahraje v  rámci adventního 
turné od 20 hodin v Club Kině.

Zájemci se mohou těšit na  repertoár 
z ceněného alba Koleda i na průřez celou 
tvorbou. U zrodu kapely Tomáš Kočko & 
Orchestr stály verše moravského bás-
níka z  Valašska Ladislava Nezdařila. 
V  roce 1999 Kočko vydal debutové al-
bum Horní chlapci s jeho zhudebněnými 
texty, pro něž Nezdařil jako básnický ja-
zyk zvolil dialekt moravských Valachů. 
Alba Tomáše Kočka & Orchestru získaly 
dvě ceny Anděl v  kategorii Deska roku 
World Music i další ocenění.

Kapela zahraje ve  složení: Tomáš 
Kočko, kytara, mandolína, zpěv; Hele-
na Vyvozilová, zobcové flétny, dvojačka, 
housle, cimbál, vokály; Libuše Jelén-
ková, viola, housle, vokály, zpěv; Pavel 
Bongo Plch, perkuse, cimbál, vokály; Ro-
man Plaširyba, kontrabas a vokály.

in
zerce

Foto archiv pořadatele
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Pokud je pro vás výběr dovolené noční 
můra nebo jste někdy během ní zjistili, 
že to není ono, udělejte změnu. I  když 
je to na  dnešní automatizovanou dobu 
nezvyklé, známe člověka, vlastně dva, 
kteří vaše přání splní, aniž byste vydali 
o korunu navíc. Je za tím kupa práce, ši-
kovný software a  trpělivé naslouchání, 
ale oba to obrovsky baví! A  navíc jsou 
vám vždy po ruce do chvíle, kdy se vrá-
títe domů.

Jde o Petra Kadeřábka a jeho kolegyni 
Janu Komínkovou. Petr procestoval řadu 
destinací a  pracoval ve  velké cestovní 
kanceláři, kde mimo jiné školil prodejce. 
Přesně ví, co cestovní kanceláře nabízejí 
a jaké poskytují služby. Právě on před pěti 
lety založil cestovní agenturu KD Tour, 
navzdory tomu, že ho okolí odrazovalo. 
Jenže on si umínil, že sny se mají plnit, 
a to nejen vlastní, ale také těch ostatních. 

A má úspěch. Stejně naladěná je i kolegy-
ně Jana. Nevíme, jak to dělají, ale vždy 
mají dobrou náladu a vyslechnou vás té-
měř v jakoukoliv dobu. Pracují se vším, 
co si vymyslíte. Je úplně jedno, jestli 
chcete rodinnou dovolenou, dámskou 
či pánskou jízdu, vyjet někam na  kole 
nebo máte za  lubem cosi speciálního. 
„V  rámci možností jsme schopni zajistit 
vše, třeba i jen jednu službu, například le-
tenky do Íránu, lyžování v Gruzii, svatbu 
v Indonésii mezi lvy, let vrtulníkem na Ki-
limandžáro, zařídíme prakticky cokoliv,“ 
popisuje Petr Kadeřábek.

Jednoduše: ať poletíte na  Maledivy 
nebo pojedete do  chatičky na  Slapech, 
vždy dostanete prověřené ubytování 
a služby. Zaplatíte přitom stejnou cenu, 
k  níž byste se dopracovali náročnější 
cestou. Proto neváhejte a svěřte se do je-
jich rukou.

Dovolená 
zařízená 
cestovateli?
Splněný sen
Zavřete oči a představte 
si vysněnou dovolenou. 
Písečnou pláž, lezení 
po horách, plavbu 
po moři... Cokoliv. A my 
vám poradíme, kdo 
vaši představu naplní 
do poslední puntíku.

Otevřeli jste oči  
a máte jasno?
Vyrazte nebo zavolejte:

KD Tour
 nám. Krále Jiřího z Poděbrad 626, Řevnice

 Jana Komínková, Petr Kadeřábek

 777 885 760 nebo 737 888 865

 info@kdtour.cz   kdtour.cz

TÓNOVÁNÍ AUTOSKEL
ZA AKČNÍ CENU

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

otevírací doba
po–so 8–18
neděle do dohodě
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Novorenesanční stavba se zlatě zdo-
benou kupolí uprostřed vás uchvátí 
na  první pohled. Nachází se na  nejvyš-
ším místě Václavského náměstí. Díky 
citlivé rekonstrukci za dvě miliardy ko-
run ji můžete obdivovat ze všech stran 
včetně vnitřních prostor. Osm let trva-
jící opravy ji proměnily v oázu poznání 
a příjemně stráveného času.

Léta stěhování
Národní muzeum bylo založeno jako 
Vlastenské muzeum už v roce 1818 a jeho 
prvním sídlem byl Šternberský palác 
na Hradčanech v Praze. Za necelá tři de-
setiletí se stěhovalo do Nostického paláce 
na Příkopě, ale ani zdejší prostory jeho po-
třebám nestačily. Teprve v roce 1876 měst-
ská rada darovala pro stavbu nové budovy 

pozemek o  rozloze 13  598 m² na  horním 
konci Václavského náměstí a  až 15. 11. 
1883 byl vypsán veřejný konkurz na  ná-
vrh její podoby. Porota připsala vítězství 
návrhu Josefa Schulze, označenému hes-
lem Pro patria (Za  vlast). Muzeum pak 
bylo slavnostně otevřeno 18. května 1891.

Pro zajímavost: stavební náklady byly 
odhadovány na 1 740 000 zlatých, nako-
nec vše stálo asi dva miliony. Honorář 
pro architekta činil tři procenta veške-
rých plánovaných nákladů na stavbu.

Poselství příštím generacím
Od roku 1891 nebyla Historická budova 
Národního muzea nikdy opravována 
v takovém rozsahu jako nedávno, i když 
se v  roce 1962 zařadila mezi národní 
kulturní památky. A  rekonstruovalo se 
opravdu důkladně, kromě stavby šly pe-
níze i do obnovy starých expozic a zřízení 

Majestátní budova ukrývá poklady, 
které uchvátí každého
Největší muzeum v naší republice a zároveň jedno 
z nejstarších je pražské Národní muzeum. Srdcem je 
Historická budova Národního muzea na pražském 
Václavském náměstí. Po nákladné rekonstrukci 
byla znovu otevřena v roce 2018 a je v ní k vidění 
tolik, že vám jedna návštěva nestačí. Udělat jich ale 
můžete více, protože deštivé a studené dny doslova 
vybízejí k zážitku uvnitř v teple.

Praktické informace
• Muzeum na Václavském náměstí je 

otevřeno denně od 10 do 18 hodin.
• Základní vstupné (včetně kupole) je 

250 Kč, snížené 150 Kč. Děti do 15 let 
mají vstup zdarma.

• Všechny informace jsou na webu 
www.nm.cz nebo v aplikaci Národní 
muzeum v kapse.

• Vstupenky lze koupit online  
i v budově muzea.

• Muzejní komplex je kromě kupole 
přístupný i vozíčkářům.
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nových. Slavnostní otevření po osmi le-
tech se konalo 28. října 2018, tedy v den 
stého výročí založení republiky.

Největší atrakcí je nově zpřístupněná 
kupole, kam v průběhu stavby vložili po-
selství pro příští generace. Přestože je její 
kapacita omezená, určitě se do ní podívej-
te, poskytne vám překrásný a  netradiční 
výhled na  celou Prahu. Prosklenou pod-
lahou si také můžete zblízka prohlédnout 
vitráž, která tvoří strop Pantheonu. V něm 
si nezapomeňte prohlédnout sochy vý-
znamných osobností české historie. Krás-
né je také historické schodiště s  červe-
nými koberci a zlatě zdobenými oblouky 
všude kolem nebo podzemní tunel spojují-
cí Historickou a Novou budovu, v níž dřív 
sídlilo Federální shromáždění.

Sbírky a výstavy
Pokud se do  muzea vydáte s  dětmi, do-
poručujeme vám expozici Zázraky evo-
luce. Spatříte mnoho zvířat: ta nejmenší 
i  legendární kostru plejtváka myšoka. 
Nejsou v  policích, ale létají nebo pro-
plouvají nad vámi. A díky nové aplikaci 
Národní muzeum v kapse také ožijí!

Zajímavé jsou také Dějiny 20. stole-
tí, kde se dozvíte o  české historii, a  to 
od první světové války až po vstup České 
republiky do  Evropské unie. A  uvidíte 
tam i jeden unikát: fragment z Atomové-
ho dómu v  Hirošimě, který se zachoval 

po  svržení atomové bomby na  město 
Hirošima v  roce 1945. Další expozice 
nazvaná Dějiny vás provede českými ze-
měmi, začíná osmým stoletím a  pokra-
čuje až do první světové války. Vystaven 
je tu i arcibiskupský kočár. A milovníky 
kamenů potěší Sál minerálů.

Vedle expozic pořádají v  muzeu i  vý-
stavy. Nyní jsou k vidění třeba Expedice 
Národního muzea, Hrdinovia odboja, 
Nikdy se nevzdáme! nebo Když hvězdy 
září. Lucie Hochmalová

 Foto archiv Národního muzea a DOBNET, z. s.

SOUTĚŽ O VSTUPENKY:
Tři z vás, kteří správně odpoví  

na soutěžní otázku, získají dvě 
vstupenky do Národního muzea.

Vstupenky lze uplatnit do libovolného objektu Národního muzea.

OTÁZKA:
V jakém roce bylo  

Národní muzeum založeno?
Odpovědi posílejte na e-mail soutez@dobnet.cz 

do 12. prosince spolu s celým jménem  
a kontaktním telefonem.
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www.tenis-skola.cz

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné 
prožití vánočních svátků a v novém roce 2023 

pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
 recepce@jojogym.cz

@jojogymdobrichovice

#jojogym_dobrichovice

Pondělí 5. 12.  
od 17–18h  

Mikulášská nadílka

Mikuláš, Čert  
a Anděl 

MOŽNOST  
ZAKOUPENÍ  
MIKULÁŠSKÉ  

NADÍLKY  
NA MÍSTĚ

A4_Mikulas_2022_93x267.indd   1A4_Mikulas_2022_93x267.indd   1 11.11.2022   16:3111.11.2022   16:31

• 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
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Mladé volejbalistky mají 
šanci na medaile
Starší žákyně volejbalového SVBC se pro-
sadily mezi nejlepší v  první ze tří částí 
krajského přeboru starších žákyň. I když 
je pronásledovala zranění, kvůli nimž 
většinu turnajů odehrály bez několika 
klíčových hráček, zabojovaly a vyválčily 
čtvrté místo. To je drží ve hře o medaile 
mezi 37 týmy ze Středočeského kraje.

Dívky ze SVBC dokázaly uhrát set i se 
silným týmem Mělníka, který v této vě-

kové kategorii patří podobně jako Kralu-
py ke špičce nejen ve Středočeském kra-
ji. Vedle tohoto dua byly v úvodní části 
soutěže lepší už jen Hořovice.

Vstup do šestkového volejbalu se daří 
i  mladším žákyním. Jako jediné zatím 
dokázaly porazit vedoucí Hořovice, kte-
ré udolaly 15:13 v  rozhodujícím třetím 
setu. Po  dvou turnajích jsou průběžně 
na čtvrté příčce své skupiny. kab

Radotínští Wolves vezou z jihu Čech další dvě vítězství a nadále tak vládnou 8:0 
druhé národní lize. Přijďte je podpořit v sobotu 26. listopadu na domácí palubovku 
v hale Věry Čáslavské proti BK Beroun v Černošicích-Mokropsech! Začátek je v 17:45. 
Poslední zápas letošního roku se hraje 11. prosince.

Parkour učí 
seniory, jak 
bezpečně padat
V  dobřichovickém Jojo Gymu chystají 
novinku, která není běžnou záležitos-
tí: parkour třetího věku. Motivací bylo 
předsevzetí, že k  aktivnímu způsobu 
života přivedou i seniory. A po pečlivé 
přípravě, studiu českých, ale zejména 
zahraničních zdrojů, v  lednu zahájí 
první hodinu.

Seniorský parkour slouží hlavně jako 
pohybová terapie. Jde v něm o překoná-
vání překážek. Senioři se v kurzech učí 
vyhodnotit překážku a co nejefektivněj-
ším a  nejrychlejším způsobem ji zvlád-
nout. Dozvědí se, jak se k ní správně po-
stavit, zdolat ji, tuto dovednost přenést 
do  každodenního života a  podpořit tím 
obratnost v běžném koloběhu.

Účastníci kurzu se naučí lepší ori-
entaci v  prostoru a  odhadu vzdálenos-
ti. Zlepší si fyzickou kondici, procvičí 
i  pružnost. Lidé v  pokročilejším věku 
mají velké obavy z pádů. Výzkumy uvá-
dějí, že až 42 % osob starších 70 let má 
zkušenost s  pěti až sedmi pády ročně, 
které jsou dokonce nejčastějším důvo-
dem úmrtí osob nad 65 let. Příčinami 
jsou různá chronická onemocnění, zhor-
šení kognitivních funkcí, zraku, sluchu, 
snižující se fyzická zdatnost, ale i  ved-
lejší účinky léků. Ačkoliv většinu z nich 
nejde ovlivnit, předcházet důsledkům 
pádů se starší lidé mohou naučit.

Malá ochutnávka kurzů s povídáním, 
seznámením se a prohlídkou cvičebních 
prostor se chystá na úterý 6. prosince.

Foto BK Radotín

Foto archiv klubu

Foto Jojo Gym
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– propojení
síly informací s účinky bylin

Vylaďte své zdraví
detoxikační kúrou na míru

Eva Krásná
Certifikovaný poradce informační metody Joalis

 602 88 48 29   evakrasna@proton.me 
 U Veselé rakvičky, V Zahradách 1081, 252 29 Dobřichovice

 investice do drahých kovů formou spoření
 ochrana úspor proti inflaci
 spoření již od 500 Kč měsíčně
 transparentni on-line přehled o nákupech
 informační servis pro klienty
 rychlý a neomezený zpětný odkup kovů

Eva Krásná, Dobřichovice

 602 88 48 29   goldengate.evakrasna@proton.me

Z L AT É  I N V E S T I C E

ALPINE PRO OUTLET  
SPORTOVNÍ ODĚVY ZBRASLAV
OBCHOD S PÁNSKÝM, DÁMSKÝM A DĚTSKÝM, ZNAČKOVÝM 
OBLEČENÍM, OBUVÍ A OSTATNÍM VYBAVENÍM PRO SPORT, 
VOLNÝ ČAS I BĚŽNÉ NOŠENÍ.

OTEVÍRACÍ DOBA PO-PÁ 8:30 – 17:00 HOD 

KDE NÁS NAJDETE?
ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 431

156 00 PRAHA 5 - 
ZBRASLAV

(300 metrů od Zbraslavského nám.)
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info@alpine-store.cz
www.alpine-store.cz 

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

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

veškerý sortiment 
oříšků, sušeného ovoce, 

cukrovinek

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

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

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

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

www.zlatnictviaz.cz

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 14–18
St: 9–11 / 14–18
Čt, Pá: 14–18 | So: 9–11:30

Pohodový rok 2023 
nejen v sedle Vašeho motocyklu

Vám přeje

w w w . h o n d a - c e n t r u m . c z

Teplo vyzářené procesorem či grafickou 
kartou je v  počítači odváděno tepelnou 
trubicí nebo prostřednictvím média 
do  chladiče. Přímo na  něm se nachází 
ventilátor, který ho ochlazuje. Vzduch 
přesouvající se přes výměník zanese 
zbytek komponent a skříně, čímž se při 
nízké frekvenci čištění počítače snižuje 
účinnost chlazení a  přináší to s  sebou 
několik rizik.

Nečistoty na chladiči vytvoří vrstvu, 
která působí jako izolant. Teplota pro-
cesoru či grafické karty začne stoupat. 
Počítač na to reaguje zvýšením otáček 
ventilátorů, což se projeví hlasitým 
až nepříjemným hlukem. S  vyššími 
otáčkami roste množství nasávaného 

vzduchu a prach se v nečištěném počí-
tači usazuje ještě rychleji. Pokud je již 
chladicí systém zanesený natolik, že 
nedokáže teplotu kompenzovat, nastu-
puje tzv. thermal throttling. Označuje 
to jev, kdy se procesor nebo grafický 
adaptér ve  snaze snížit svou teplotu 
podtaktují. Sníží se tak množství vyza-
řovaného tepla. To však s sebou přináší 
zpomalení počítače, prudké pády FPS 
a podobně.

V  této fázi je již přehřívání nebez-
pečné, protože kromě poškození venti-
látoru počítače hrozí při dlouhodobě 
neřešeném problému poškození grafic-
kého čipu, který je na přehřívání citlivý. 
U notebooku dojde také k zanesení pan-

tů a  jejich následnému vylomení. Inter-
val pro odborné vyčištění a  případnou 
reinstalaci OS by neměl být delší než je-
den rok. V případě, že máte doma domácí 
mazlíčky, tak ještě častěji.

Víme, jak vyčistit počítač správně, 
abyste o něj nepřišli.

Pravidelné čištění zvětší 
kondici vašeho počítače

Kontakt: 
www.opravarnait.cz
e-mail: servis@opavarnait.cz
telefon: 739 109 780

O svoji domácnost pečujeme pravidelně, ale 
na detailnější očistu počítače často zapomínáme.  
Pokud nechcete o svého elektronického pomocníka 
přijít, zaměřte se také na něj. Vysvětlíme vám proč.
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V  minulém čísle jsme se vrátili zpět 
do  školního roku 2014/2015. Nyní si 
připomeneme rok následující, do něhož 
jsme vstoupili s úlevou. Duben 2015 při-
nesl novelizaci zákona o  poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině, kte-
rá nám umožnila dál svobodně fungo-
vat a rodičům zachovala možnost volby 
vzdělávací alternativy v podobě lesního 
klubu. Tento okamžik byl rozhodujícím 
pro naši další existenci, protože lesní 
mateřské školy stále nebyly ukotveny 
v  rejstříku škol a  školský zákon s  nimi 
tehdy nepočítal. Novelizace zákona, jež 
upravovala a  upravuje fungování dět-
ských skupin, nám dala možnost v klidu 
dál pracovat a plánovat budoucnost.

Díky dotaci ze Státního fondu život-
ního prostředí jsme se na  podzim 2015 
vrhli do  budování. Pro obě třídy jsme 
vytvořili velkorysé vnitřní zázemí v po-
době zateplených jurt. V průběhu celého 
roku jsme zabydlovali a užívali si nové 
prostory.

A také ve školním roce 2015/2016 jsme 
otevřeli první třídu Komunitní školy 
Jeden strom. O tom zase v další kapitole 
naší historie. 

Co se dělo v Jednom stromě 
letos v listopadu
Předposlední měsíc v  roce se v  Jednom 
stromě pojí s mnoha tradicemi a rituály. 
Ve všech jeho školách jsme svatomartin-
ským průvodem společně oslavili svátek 
svatého Martina, do adventu jsme naše 
rodiny provedli rituálem Andělského 
požehnání, kdy si děti a  jejich rodiče 
odnášejí domů plamínek svíčky z anděl-
ské adventní spirály, aby si od něj mohli 
zapálit první svíci na adventním věnci. 
Také jsme se v rámci vzdělávání potkali 
s PaedDr. H. Žáčkovou, která nám před-
nášela o kladech a záporech ADHD, nebo 
jsme se společně s  Ekosekcí Muzea Ří-
čany dozvěděli, jak badatelsky učit děti 
v přírodě. Proběhla beseda pro nové zá-
jemce o  1. třídu ZŠ a  LMŠ Na  dvorečku 
a beseda se zájemci o 2. stupeň Komunit-
ní školy Jeden strom. 

Teď už můžeme v  tichosti a  poklidu 
vstoupit do adventu. Přejeme, ať vám ad-
ventní doba umožní vnitřní klidné ply-
nutí a zastavení, kdy najdete čas na pro-
zkoumání své duše, obdarování těch, 
kteří to potřebují. A  je jedno, zda dary 
hmotnými či nehmotnými. Buďte blízko 
těch, s nimiž je vám dobře.

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

Z historie lesní mateřské školy

DNY OTEVŘENÉHO 
VYUČOVÁNÍ

 Leden
Přijďte se podívat, jak se u nás učí.

 ZŠ a LMŠ Na dvorečku
 reditelka@jedenstrom.cz

VÝSLOVNOST DĚTÍ ANEB 
LOGOPEDIE NUTNÁ

 18. 1. | od 16:30 Cena: 100 Kč

Co je a co není normální ve výslov-
nosti dětí aneb logopedie nutná.

 ZŠ a LMŠ Na dvorečku
 Karlštejnská 253, Černošice

 Lektor: Mgr. I. Šáchová, klinický 
logoped

 Přihlášky: reditelka@jedenstrom.cz

POZVÁNKY
na akce Jednoho stromu

Také v tomto čísle se ohlédneme za desetiletou historií 
LMŠ Na dvorečku v Letech. A srdečně vás zveme 
na velkolepé oslavy Dvorečku 22. dubna 2023!
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PRODEJ RYB
Sádky Lahovice
Po – Pá 9-11.45 hod, 12.30-18 hod    So 9-13 hod

sortiment živých ryb, chlazené ryby,  
mražené ryby, uzené ryby, zvěřina

 606 897 848
K sádkám 160, Praha 5 – Lahovice

www.sadkylahovice.cz

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

OBUV LÍPOVÁOBUV LÍPOVÁ
DOBŘICHOVICE, V Zahradách 1081

 po-pá 8–18 h., so 8–12 h.

ŘEVNICE, Komenského 1100
 po-pá 9–17 h., so 9–12 h.

široký sortiment dámské, 
pánské, dětské i domácí obuvi

kabelky, peněženky, batohy
punčochové zboží,  

čepice, ponožky

NOVINKA
FOTOGRAFIE pro vaše  

blízké NA POČKÁNÍ

CEWE – automat
připoj – vyber – tiskni

Dobřichovice V Zahradách 1081
Otevírací doba

Po – Pá 9 – 17   So 9 – 12 

ZEMNÍ PRÁCE
základové pasy, bazény, jímky, 

dešťové svody, chodníky

Michal Beran
Všenory

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

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

OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX

kamerové systémy 
regulace vytápění

automatizace, ovládání

KadeřniceKadeřnice
KristýnaKristýna
Kadeřnické služby v pohodlí  Kadeřnické služby v pohodlí  
Vašeho domovaVašeho domova
PÁNSKÉ |  DÁMSKÉ |  DĚTSKÉ

Objednávky:   721 163 512721 163 512
Řevnice, Lety, Všenory, Dobřichovice, Černošice, po dohodě i jiná lokalita.
Nově mě naleznete každé PO a ČT v kadeřnictví Aménité (vedle Pošty Dobřichovice).

775 969 813
www.optikadobrichovice.cz

zdravotnické zařízení – diagnostika

nejmodernější přístrojové vybavení

velký výběr brýlových obrouček

kvalitní brýlová skla Rodenstock

aplikace a prodej kontaktních čoček

specializace na multifokální korekci

bezplatný servis a péče o vaše brýle

Provozní doba
Út – Pá 10.00 – 18.00

So 10.00 – 13.00

P

Vánoce 
s dárkovými poukazy

Anežky České 1125
Dobřichovice

areál Panská Zahrada

s dárkovými poukazy

Tento poukaz Vás opravňuje k odběru zboží a služeb 

v níže uvedené hodnotě. Platnost je neomezená. 

Poukaz uplatněte v prodejně

Optika | Anežky České 1125 | Dobřichovice 

775 969 813 | www.optikadobrichovice.cz

bonus na měření zraku nebo 

aplikaci kontaktních čoček+200 Kč

KčDÁRKOVÝ 
POUKAZ
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o kosmetické ošetření v hodnotě 1 500 Kč

DOBNET, měsíčník, ročník XVI, číslo 12/2022, datum vydání 25. listopadu 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 12. prosince 2022. Výherce vylosujeme a zkontaktujeme ještě do Vánoc! Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také 
svoji poštovní adresu a telefon.

Vylosovaný výherce obdrží poukaz na kosmetické ošetření v hodnotě 1 500 Kč  
od Martiny Janoušové, Kosmetický salon Dobřichovice.
Vylosovanou výherkyní z listopadového vydání je paní Daniela Kořínková, Řevnice. 
Získává poukázku v hodnotě 350 Kč na nákup pečiva nebo svačin pro děti od Marcely Soukupové, Koláčové dobroty, Zadní Třebaň. 
Blahopřejeme.

Správná tajenka z minulého čísla: Vejce pokojové teploty.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 12/2022, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Kosmetický salon
Martina Janoušová

VÝHRADNÍ DOVOZCE KOSMETIKY HB

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

 603 172 875
nebo přímo v salonu
Palackého 453
Dobřichovice

Beauty salon s přírodní 
bylinnou kosmetikou
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

POHODOVÉ 
   CESTOVÁNÍ 
NOVÝM ROKEM 2023

Dovolte nám touto cestou poděkovat všem našim novým i věrným klientům za projevenou přízeň a důvěru 
v průběhu roku 2022. Děkujeme také všem našim zaměstnancům, pracujících na Vaší maximální spokojenosti.

Do nového roku 2023 Vám přejeme hodně zdraví, pohody, štěstí a mnoho osobních úspěchů. Těšíme se, že nám 
i v novém roce nadále zachováte přízeň.

KONSTRUKTÉR

ELEKTROINŽENÝR 
PRŮMYSLOVÉ 
AUTOMATIZACE

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
 (+420) 730 147 200 / 739 657 524
 AUTOSKOLAWERNER@EMAIL.CZ

WWW.AUTOSKOLAWERNER.EU

Nabízíme
dárkové poukazy
na výuku a výcvik

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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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


