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Pokud si profesionální zloděj některé 
auto vytipuje, případně se bude zabývat 
jeho odcizením na zakázku, pravděpo-
dobně bude schopen překonat téměř 
jakoukoli překážku. Pravdou ale je, že 
se mnoho aut ztratí za účelem rozebrání 
a rozprodání náhradních dílů. Další auta 
v tichosti zmizí a pachatelé mění někte-
ré důležité výrobní údaje. Auta se pak 
dále prodávají jak v tuzemsku, tak v za-
hraničí.

Jaké auto ale zmizí, záleží tak trochu na 
jeho majiteli. Zloději nebudou vyhledávat 
pro své lupy kořisti, které jsou kompli-
kovaně a nevypočítavě zabezpečeny. 
Nestojí určitě o to, aby se délka krádeže 
neúměrně protahovala a tím se zvyšova-
la možnost jejich odhalení. Nestojí také 

o to, aby je v odcizeném vozidle dopadla 
hlídka policie. Proto vyhledávají taková 
vozidla, která nemají buď žádné zabez-
pečení, nebo zabezpečení velmi jedno-
duše překonatelné.

V roce 2008 bylo v České republice 
odcizeno více než 18 000 dvoustopých 
vozidel. Pozitivní zprávou jistě je, že od 
roku 2002 má počet odcizených vozi-
del stále klesající tendenci. Přesto ale 
toto číslo není nikterak dobré. Záleží jen 
na každém z nás, jak se k bezpečnosti 
svých vozidel postavíme a jak případně 
pomůžeme uvedené číslo do dalších let 
změnit. Záleží jen na každém z nás, jestli 
třeba už zítra budeme moci sednout za 
volant svého auta…

Příjemné čtení! Michal Nešpor

Poněkud nadneseně může vypadat nadpis hlavního tématu říjnového 
čísla, které právě držíte ve svých rukou. Ano, tušíte správně, na třech 
vnitřních stranách otevíráme téma, které trápí nejen majitele automobi-
lů, ale i pojišťovny a výrobce. Zloději se určitě po přečtení článků nebu-
dou ani třást, ani nebudou odrazeni od dalších kriminálních činů.

více na str.        až         8 10RADY, JAK CHRÁNIT SVÉ AUTO

ZLODĚJI AUT, TŘESTE SE!

KŘÍŽOVKA
Nově vám nabí-

zíme stránku pro 
radost. Naši čtenáři 
mohou od tohoto 
čísla luštit na straně 
15 křížovku a rébu-
sy, náladu si zlepše-
te drobnými vtípky.

EXOTICKÁ VÝSTAVA
Léto nás opouští a 
nám zbývají jen vzpo-
mínky. Na exotickou 
dovolenou na ostrově 
Mauritius vzpomíná 
dvojice cestovate-
lů a fotografů Libor 
Špaček a Petra Do-

ležalová. Máte jedinečnou možnost 
pocítit dech romantiky a vůni dálek. 
Prostřednictvím krásných snímků se 
přenesete na exotický ostrov a pono-
říte do hlubin oceánu.  

ROZHOVOR
Na hranici obcí Lety 

a Dobřichovice se 
1. ledna 2006 otevře-
ly brány moderního 
komplexu budov dět-
ského domova. Jed-
ná se o dětský do-
mov rodinného typu, 
kam může být umístěno maximálně 
36 dětí. Jsou tu děti od 4 do 20 let. 
Mgr. Tomáš Řezníček, vedoucí DD 
v Letech, vyprávěl o životě v do-
mově, o dětech a jejich rodinách 
i o skvělém týmu vychovatelů, na 
který je patřičně hrdý.

HRAD TÝŘOV
Navštivte s námi zří-

ceninu hradu Týřov. 
Tajemné rozvaliny 
dávají vědět, že zde 
kdysi stával mohutný 
hrad. Týřov se na-
chází asi 13 km od 
hradu Křivoklát, cesta 

k němu představuje pěknou, avšak 
náročnou procházku. Najdete i tip 
na romantickou podzimní procházku 
v okolí Týřova.
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

ZAHRADNÍ DŮLNÍ ŽELEZNICE VE SVINAŘÍCH
Při příležitosti ukončení sezóny 2009 jsou všichni příznivci 

zahradních železnic zváni na poslední letošní jízdy na za-

hradní důlní železnici ve Svinařích, a to v sobotu 10. října 
2009 od 10 do 17 hodin. Důlní železnici najdete v těsném 
sousedství svinařského zámeckého parku. Vstup do areá-
lu železnice je pod Svinařemi (u křížku) ze silnice od Zadní 
Třebaně.

Petr Báňa, majitel zahradní železnice, o svém koníčku rád 
a zaníceně vypráví: „Výstavbou této železnice jsem si splnil 
svůj životní sen. Odjakživa mne bavilo všechno kolem vláčků. 
Nikdy jsem neměl trpělivost s malými modely, tak jsem se sou-
středil na ty skutečné, i když malé - důlní vláčky.“

S pokládkou prvních metrů kolejí a prvotním sháněním mate-
riálu se začalo na podzim 2003. O tři roky později byl dokončen 
základní okruh, odstavné koleje a depo. V roce 2007 se naskyt-
la příležitost přikoupit sousední pozemek, pak se mohla želez-
nice rozšířit do současné podoby. Dnes se kolejiště skládá ze 
dvou samostatných, vzájemně propojených okruhů o celkové 
délce kolejí asi 350 metrů. Je zde osazeno 12 výhybek a projet 
můžete i 13 metrů dlouhým tunelem, který je věrnou kopií důl-
ní štoly. Vybudováno bylo i dvoukolejné depo, kde se provádí 
údržba vozů a lokomotiv, proto se mu také říká mašinkárna. Na 
železnici si můžete prohlédnout větší množství různých důlních 
vozů, včetně dvou osobních.

„V současnosti máme tři lokomotivy - dvě na zahradě a tře-
tí je trvale deponovaná v budovaném hornickém skanzenu 
v dole Skalka v Mníšku pod Brdy. S výstavbou železnice mně 
významně pomohli někteří členové Montánní společnosti prá-
vě z dolu Skalka. A také rodina - především manželce patří 
velký dík za trpělivost, kterou se mnou a s mým koníčkem má,“ 
dodává pan Báňa. Důlní vláček ve Svinařích je pravděpodobně 

jedinou železnicí v republice s rozchodem 450 mm, kterou na-
jdete instalovanou na zahradě.

V příštím roce bude sezóna zahájena jako již tradičně při pří-
ležitosti Svinařského řetězení 2010. Více informací a plánek 
příjezdu najdete na www.zzs.estranky.cz. (bt)

OTEVŘENÍ RODINNÉHO CENTRA FABIÁNEK
Spokojení odcházeli návštěvníci, kteří v hojném počtu přišli 

na slavnostní zahájení činnosti Rodinného centra FABIÁNEK 
v Dobřichovicích. Nápaditému programu přálo i počasí, a tak 
celková atmosféra hezkého odpoledne byla slunečná.

Dospělí se mohli nejen dobře pobavit se svými ratolestmi, ale 
prohlédnout si také prostory dětské herny, které bude Rodin-
né centrum FABIÁNEK v prostorách Základní umělecké ško-
ly Dobřichovice využívat. Dozvěděli se i vše, co chtěli vědět, 
o činnosti rodinného centra a jeho dalším chystaném progra-
mu. Na šest desítek přítomných dětí se mohlo zúčastnit růz-
ných zábavných soutěží, odnést si některou z výher i hračku 
z tvarovacích nafukovacích balonků a především hezký záži-
tek. Zasoutěžili si i dospělí, kteří se mohli zúčastnit soutěže 
„O nejlepší maminčin koláč“. Na rozdíl od kdysi velmi popu-
lárního televizního pořadu „Možná přijde i kouzelník“, kde bylo 
k vidění všechno možné, ale na kouzelníka diváci pokaždé če-
kali marně, tentokrát přišel. Říkal si Tydliděj a byl výborný. Jeho 
vystoupení, které se zaujetím sledovaly nejen děti, bylo tečkou 
za hezkým odpolednem. Rodinnému centru FABIÁNEK lze jen 
popřát, ať vysoko nastavenou laťku udrží, a těšit se na jeho 
další programy a činnost, které jsou pro Dobřichovice dalším 
kamínkem do pestré mozaiky programů pro veřejnost. Je to 
nepochybně chvályhodný počin. Vždyť služba, kterou Rodinné 
centrum FABIÁNEK nabízí pro rodiny s malými dětmi, v místě 
dosud chyběla.

Následujícími akcemi bude Drakiáda 10. října od 14 hodin 
pod zámkem a seminář o kojení 21. října od 10 hodin v herně 
RC FABIÁNEK. Hynek Klimek

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU

Vláčky na zahradní železnici Autor: Petr Báňa

Slavnostní otevření RC FABIÁNEK Autor: H. Klimek
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NAROZENINY VŠENORSKÉHO HŘIŠTĚ
Žádné ohňostroje, žádné slavnostní projevy, všem nám při-

padá, že tu multifunkční sportoviště na školním pozemku stojí 

odjakživa. Přesto to byl pro všenorskou školu a veřejnost před 

rokem ohromný svátek. Žáci i ostatní zájemci o pohyb dostali 

tento sportovní stánek díky nemalému úsilí obce, která našla 

prostředky i v době, kdy peníze proudí do tak velkých projektů, 

jako je vodovod a kanalizace.

A po roce už můžeme bilancovat. Nejenže moderní hřiště 

skvěle motivuje žáky v hodinách tělesné výchovy, ale obklo-

pující zeleň a klid umožňují využívat zdejší prostor jako přírodní 

učebny i v jiných předmětech nebo k celoškolním shromáždě-

ním. Na hřišti je živo i po vyučování, protože jeho prostory jsou 

otevřeny dojíždějícím žákům čekajícím na spoj a kroužkům 

střediska pro volný čas.

Investice se už dnes vrací. Ten, kdo hraje kopanou, nohej-

bal, basket, házenou či tenis, se bezcílně nepotuluje po ulicích. 

A k čemu nuda vede, víme všichni. Vladislav Veselý

AKCE V MODRÉM DOMEČKU
Kavárna Modrého domečku v Řevnicích zve všechny ná-

vštěvníky od 1. října 2009 na výstavu fotografi í ze dvou let fun-

gování Modrého domečku a jeho akcí. Výstava nese název „Už 

2 roky!“ a zhlédnout ji je možné nejpozději do 29. října 2009. 

V pondělí 5. října 2009 se v rámci zahájení týdne duševního 

zdraví koná akce „Čaj na uvolnění mysli ZDARMA pro každé-

ho!“. Od 18:00 hodin začíná volná beseda pro všechny ná-

vštěvníky s psychoterapeutkou Karin Řehákovou a psychiat-

ričkou Magdalenou Richterovou.

V pondělí 2. listopadu 2009 v 18:00 hodin bude zahájena 

v kavárně vernisáž výstavy „Toulky českým světem“. Na výsta-

vě bude možné zhlédnout fotografi cké střípky Jana Černého, 

sedmnáctiletého studenta Střední školy fotografi cké, fi lmové 

a televizní ve Skalsku u Mladé Boleslavi. Autor byl klientem od-

dělení CESTA v Řevnicích a prožil tedy na vlastní kůži proměnu 

člověka, který se zbavil závislosti na drogách. Výstava potrvá 

do 21. listopadu.

Ve čtvrtek 1. října 2009 v 19:00 hodin bude v Galerii Modrého 

domečku zahájena vernisáž výstavy akvarelových obrazů na 

hedvábí od Alice Végrové, určená pro širokou veřejnost. Tato 

výtvarnice a psychoterapeutka je držitelkou ceny Franze Kafky 

za uměleckou činnost a přínos evropské kultuře. Od roku 1974 

vystavovala svá díla po celé republice, ale také v Londýně, 

Barceloně a Bayreuthu.

V úterý 3. listopadu 2009 v 18:30 hodin galerie zve na verni-

sáž výstavy obrazů Mgr. Yvonne Baalbaki, která používá tech-

niku voskové olejové barvy a barevných pastelů. Expozici je 

možné si prohlédnout až do 29. listopadu.

Otevírací doba galerie i kavárny je pondělí 12:00 až 19:00 ho-

din, úterý až pátek 9:00 až 19:00 hodin a v sobotu a neděli 

10:00 až 17:00 hodin. Mnoho zajímavých informací lze nalézt 

také na Internetu na portále www.os-naruc.cz. (sh, mn)

ZÁVĚR ŘEVNICKÉHO KULTURNÍHO LÉTA
Pravé léto v Řevnicích nám uzavřely Lesní slavnosti divadla. 

V řevnickém divadle jsme strávili pět příjemných večerů, kte-

rým dominovalo Dejvické divadlo.

Prvním, jedinečným představením byl Teremin v hlavní roli 

s Ivanem Trojanem, který zde ztvárnil skutečnou postavu, v níž 

se skrýval geniální ruský vynálezce, tajný špion a zdatný hu-

debník. Tento muž vynalezl hudební nástroj Tereminovox, který 

položil základ elektrické hudbě. Tato příjemná, svižná a vtipná 

hra s řadou zvukových, světelných i kouřových efektů navodila 

úžasnou atmosféru uprostřed potemnělého lesa. Není možné 

opomenout další skvělé výkony Davida Novotného, Martina 

Myšičky a Jiřího Bábka.

Ani druhou hrou jsme nevyšli z „lesa ven“. Hra Dračí dou-

pě začíná u krmelce v lese na mýtině setkáním dvou přátel. 

V hlavních rolích opět s Ivanem Trojanem a Davidem Novot-

ným, kteří umí i výborně improvizovat. Romantická veselost 

se proměnila na chvíli v malé psycho s tajemným tragickým 

pozadím.

Pokud řekneme, že v úterý se divadlo zcela zaplnilo, tak 

ve středu praskalo ve švech. Třetí představení nám přiblí-

žilo drsný ruský venkov v tragedii o otcovraždě, Bratry Ka-

ramazovi. O brilantních výkonech herců není třeba dlouze 

diskutovat. Přehlídku představení Dejvického divadla uza-

vřela ve středu britská komedie 39 stupňů, jíž byl předlohou 

stejnojmenný, dnes již klasický fi lm Alfreda Hitchcocka. Hr-

dina, hlavní podezřelý, prchá a snaží se najít pravého viníka. 

Na scéně předvedli technici Dejvického divadla řadu velice 

chytrých a vtipných triků při úprku hrdinů lesy, pouští, hora-

mi, autem, vlakem i pěšky.

Šum přeplněného lesa v závěru týdne zklidnili tanečníci BA-

LETU PRAHA - Pražského komorního baletu Pavla Šmoka 

v představení Sluha dvou pánů. Hodinové svižné představení 

mile překvapilo nejen fanoušky baletu, ale i sváteční návštěv-

níky a také děti.

K dobré atmosféře v lese samozřejmě přispěly i výborné klo-

básy, malinovka, dobré pivo. Večery byly příjemně teplé, deš-

ťové mraky se držely na hony daleko od Řevnic. Diváci byli 

milí a vděční. Organizátoři spokojení, a tak již letos slibují na 

příští rok další překvapení. Nebudeme prozrazovat, že se chys-

tají rozšiřovat slavnosti o další divadla, v jednání je Divadlo Na 

Jezerce. Doufáme, že si diváci divadlo v lese napřesrok opět 

najdou a přispějí tak ke skvělé letní atmosféře.

Další informace lze nalézt na portále www.divadlovlese.cz. 

Zdislava Brtnická

Multifunkční hřiště při ZŠ Všenory Zdroj: ZŠ Všenory

Řevnické kulturní léto 2009 Zdroj: MMC Praha



Pátek 9. 10.
Dobřichovice Příznivci 
divadla jsou zváni na 
představení Růžový 

šampaňský, hru americké au-
torky v překladu A. Nellis, Sál 
Dr. Fürsta, od 20:00 hod. Před-
stavení se koná i v sobotu.

Neděle 11. 10.
Dobřichovice Přijďte si 
poslechnout zajímavé 
vyprávění z cyklotoulek 

po světě. Patagonií na kole od 
L. Kovaříkové a M. Jona, Fürs-
tův sál, od 18:00 hod.

Pátek 16. 10.
Černošice Po delší 
odmlce opět vystoupí 
Irena Budweiserová 

s doprovodnou kapelou Fade 
In, Club Kino, od 20:30 hod.

Sobota 17. 10.
Černošice Český svaz 
včelařů zve na před-
nášku Život včelstev 

v průběhu roku, Club Kino, od 
13:30 hod.

Dobřichovice Josef 
Klíma křtí svou novou 
knihu Vlastníma očima, 

Fürstův sál, od 19:00 hod.

Karlštejn Vážná hud-
ba zazní Karlštejnem, 
v koncertu komorního 

souboru Nebia zazní skladby 
W. A. Mozarta, J. S. Bacha, 
Rytířský sál, od 18:00 hod.

Hlásná Třebaň Tradič-
ní Havelské posvícení 
s country bálem, info 

na stránkách obce

Neděle 25. 10.
Černošice Italský kyta-
rista Beppe Gambetta 
předvede své umění 

v rámci koncertu Kytara napříč 
žánry, Club Kino, od 20:00 hod.

Dobřichovice Malé 
divadélko přijede s po-
hádkou pro děti Karkul-

ka, Fürstův sál, od 15:00 hod.

Úterý 27. 10.
Všeradice Lampiónový průvod

Středa  28. 10.
Dobřichovice Kaleido-
skop písní, čtení a vy-
právění k 28. říjnu, pro-

gram doplní výstava s názvem 
Idilická doba 20. let minulého 
století, potrvá do 1. 11., zámek, 
od 17:00 hod.

Sobota 31. 10.
Černošice DJ Rasty 
a DJ Syndrom vás 
zvou na oslavu svátku 

vydlabaných dýní, Club Kino, 
od 20:00 hod.

Praha Chorus Angelus 
bude součástí jedineč-
ného projektu The Wall 

– koncertní podoby nejslavněj-
šího alba skupiny Pink Floyd, 
O

2
 Aréna, od 19:00 hod.

Výstavy

Středa 30. 9. – 10. 10.
Dobřichovice Zahá-
jení výstavy fotografi í 
H. Pokorného, žáka 

2. B základní školy, zámecká 
chodba, od 16:30 hod.

Neděle  4. 10. – 11. 10.
Dobřichovice Zajíma-
vou výstavu s názvem 
Život Indiánů v Peru 

můžete navštívit v dobřichovic-
kém zámku, zahájení od 17:00 

hod.

10. 10. – 2. 11.
Mníšek pod Brdy Vý-
stava fotografi í Útěk 
na Mauritius, Klášter 

v barokním areálu Skalka, od 
15:00 hod.

20. 10. – 15. 11.
Dobřichovice Výstava 
fotografi í Ivana a Josefa 
Okurky, vernisáž zahájí 

svým hudebním recitálem Ne-
mám čas lhát svérázný písnič-
kář a humorista Josef Fousek, 
sál Dr. Fürsta, od 17:00 hod.

Listopad 2009

Pondělí 2. 11.
Řevnice Vernisáž vý-
stavy „Toulky českým 
světem“, fotografi e 

Jana Černého, 17letého stu-
denta střední školy fotografi c-
ké, fi lmové a televizní ve Skal-
sku u Mladé Boleslavi. Výstava 
potrvá do 21. 11., Modrý do-
meček, od 18:00 hod.

Úterý 3. 11.
Řevnice Vernisáž výsta-
vy obrazů Mgr. Yvon-
ne Baalbaki, expozici 

si můžete prohlédnout až do 
29. 11., Modrý domeček, od 
18:30 hod.

Pátek 6. 11.
Černošice Zazní jazz 
v podání skupiny Peter 
Lipa and Band, Club 

Kino, info www.clubkino.cz

Sobota 7. 11.
Lety Veselí a hodování 
na Martinském posvíce-
ní, náves, od 13:45 hod.

Osov Přijďte se svými 
draky na tradiční Draki-
ádu, od 14:00 hod.

Mníšek pod Brdy Ješ-
tě se můžete přihlásit 
na pěveckou soutěž 

Brdský kos, soutěž probíhá 
v Divadélku K, od 15:00 hod., 
přihlášky na www.mnisek.cz

Karlštejn Divadelní 
ochotnický spolek z Hor-
šovského Týna zahraje 

divadelní komedii, restaurant 
U Janů, od 15:30 a 19:30 hod.
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Z KULTURY 

ZA KULTUROU V ŘÍJNU 

Ostrov Mauritius se nachází 
uprostřed Indického oceá-
nu a svou vzdáleností si pro 
nás stále zachovává punc ta-

jemnosti a exotiky. Na svých 
fotografi ích nám ostrov před-
stavuje dvojice cestovatelů 
a fotografů Libor Špaček 

a Petra Doležalová. 

Tato dvojice několik 

měsíců pracovala 

na projektu Escape 

to Mauritius, který 

je jednou součástí 

z rozsáhlejšího pro-

jektu Escape to Na-

ture. Výstavu tvoří 

jednak velkoformá-

tové fotografi e, na 

kterých nám autoři 

přiblíží krásu tohoto 

sopečného ostrova 

ze země, z nebe i 

z hlubin moře. Díky 

profesionální práci 

pod vodou si zblízka prohléd-
neme bohatost a tajuplnost 
podmořského života. Autor 
Libor Špaček se specializuje 
na podvodní fotografi e a zá-
běry z hlubin jsou jeho celoži-
votní láskou.

Současně máme možnost 
zhlédnout i poeticky pojatý 
dokument, ve kterém nám 

L. Špaček a P. Doležalová 
představí život na pevnině, 
můžeme s nimi sestoupit do 
hlubin moře a sledovat je při 
práci. A obdivovat třeba ladně 
plujícího obrovského rejnoka. 
A proto neváhejte, ještě nech-
te zimníky ve skříních a na-
vštivte exotiku na Skalce.

(iu)

Jedna z mnoha přírodních scenerií ostrova 
Zdroj: Escape to Nature, www.escapetonature.eu

Naháč

PRÁZDNINOVÁ VZPOMÍNKA NA EXOTIKU
OSTROV V SRDCI INDICKÉHO OCEÁNU

Nastal říjen, vzpomínky na léto pomalu blednou 
a začínáme se bát nadcházejícího podzimu. Nevá-
hejte proto a vydejte se s námi na výstavu fotografi í 
z Mauritia, kde máte jedinečnou možnost pocítit dech 
romantiky a vůni dálek. Přenesete se na exotický os-
trov a ponoříte do hlubin oceánu.
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ROZHOVOR

Jak se děti do DD dosta-
nou?

Zákonný postup je takový, 
že dítě s nařízenou ústavní 
výchovou nebo předběžným 
opatřením ze zákona jde na 
dva měsíce do diagnostic-
kého ústavu. Tam na zákla-
dě diagnostiky – pozorování 
a hodnocení - po dvou měsí-
cích pobytu dítěte rozhoduje 
pedagogická rada, jaké zaří-
zení je pro konkrétní dítě nej-
lepší. Existují domovy rodin-
ného typu, což je náš případ, 
DD se školou, tzn. zařízení, 
kde děti mají přísnější režim 
a méně volnosti, existují spe-
cializovaná pracoviště jako 
DD se školou s léčebně vý-
chovným režimem, což je pro 
děti se zvýšenou lékařskou 
péčí. To jsou základní varian-
ty. Diagnostika je velmi důleži-
tá, já sám s ní mám jen dobré 
zkušenosti, a to jsem v oboru 
už 18 let. Nedovedu si před-
stavit situaci, kdy by existova-
la „velká sociální pracovnice“, 
která od stolu určí, kam kte-
ré dítě patří. Jestli potřebuje 
menší kolektiv, nebo přísnější 
řád, protože samo nedojde do 
školy či se z ní nevrátí.

Jak probíhá život v DD, 
jaké je jeho uspořá-
dání?

Domov v Letech byl 
stavěn účelově jako 
DD rodinného typu pro 
36 dětí. Máme čtyři řa-
dové domky, v každém 
bydlí osm dětí, o které 
pečují tři dospělí. Tak-
že je zde 12 vychova-
telů, kteří se střídají ve 
službách. V každém 
okamžiku je v domečku 
jeden. O každý domek 
v zásadě pečuje muž 
a dvě ženy. Každé dítě 
má svého patrona, tedy 
svého dospělého, který 
se o něj stará – chodí 
na třídní schůzky, na-
kupuje oblečení. Každé 

dítě tak ví, „čí je“, na koho se 
v těchto otázkách obrátit. Ro-
dinnost tohoto DD je v tom, že 
se snažíme, aby to u nás jako v 
rodině fungovalo. Děti si samy 
uklízí, ve spolupráci s dospě-
lými vaří, perou, žehlí atd. Sla-
ví spolu narozeniny, svátky. Za 
našimi dětmi chodí kamarádi, 
spolužáci. Platí to i naopak - 
naše děti mohou navštěvovat 
rodiny svých kamarádů, po-
kud je to domluveno s jejich 
rodiči. K domovu patří i krásné 
dětské hřiště, kam může přijít, 
kdo chce, DD má brány doko-
řán. Dále je součástí DD chrá-
něné bydlení, což jsou čtyři 
jednolůžkové pokoje. Chráně-
né bydlení využívají nejstarší 
děti, které jsou většinou v do-
mově dobrovolně na základě 
smlouvy se zařízením.

Jak dlouho dítě v DD setr-
vává?

Ze zákona do 18 let. Tedy 
pokud do jeho plnoletos-
ti neskončí nařízená ústav-
ní výchova – neobjeví-li se 
příležitost vrátit dítě do jeho 
vlastní funkční rodiny nebo 
do pěstounské rodiny. Pokud 
dítě však nemá kam jít, rodi-
na nevytváří podmínky, může 
zůstat v DD i po završení 18 

let na základě smlouvy se za-
řízením s dodatkem – pokud 
se soustavně připravuje na 
budoucí povolání. Pak může 
setrvat v DD do 26 let. Ta ne-
výhoda, kterou tato podmínka 
s sebou nese, je následující: 
Dítě, které dostuduje střed-
ní školu, snaží se dostat na 
vysokou školu a nepodaří se 
mu složit přijímačky na prv-
ní pokus, odchází pracovat. 
Uplyne rok, než nastane příle-
žitost pokusit se o přijímačky 
znova. Pak je podmínka ne-
přetržitosti porušena a takový 
člověk musí z DD odejít. Já si 
naopak myslím, že DD by si 
měly tyto potenciální vysoko-
školáky hýčkat. V současné 
době má DD tři adolescenty 

starší 18 let, kteří studují na 
gymnáziu nebo na učilištích.

Jakým způsobem se děti 
mohou dostávat zpět do ro-
din?

Snažíme se o to, aby se děti 
dostávaly zpět do rodin, ať 
biologických či náhradních. 
Samozřejmě ideální by bylo, 
pokud by se děti mohly vrátit 
do svých rodin, což je ne vždy 
možné. Některé rodiny nema-
jí zájem, nestojí o dítě nebo 
ho týraly a zneužívaly, nejsou 
schopny vytvořit podmín-
ky pro to, aby tam jejich dítě 
mohlo zpět jít. To znamená, 
že rodiče nemají kde bydlet, 
nemají zaměstnání apod. Naší 
snahou je rodiče navést tak, 
aby přišli na to, co je potřeba 
pro opětovné vrácení dítěte, 
ale některé rodiny nechtějí, 
nespolupracují, nesnaží se. 
V takových případech hledá-
me ve spolupráci s krajským 
úřadem péči hostitelskou či 
následně pěstounskou.

Jak probíhá spolupráce 
s rodinami dětí zde umístě-
ných?

Snažíme se o vytváření 
dobrých vztahů s rodinami 
našich dětí. Ukazuje se, že 
rodiče nám začínají po urči-
té době důvěřovat, zjišťují, že 
nejsme nepřítel, ale přítel, že 
se snažíme, aby pobyt v DD 
dával smysl. Pak jsou ochot-
ní opravdu s námi spolupra-
covat.

pokračování na str. 6

VELKÁ RODINA

Na hranici obcí Lety a Dobřichovice se k 1. lednu 
2006 otevřely brány moderního komplexu budov dět-
ského domova (DD). Jedná se o dětský domov ro-
dinného typu, kam může být umístěno maximálně 
36 dětí. Jsou tu děti od 4 do 20 let. Mgr. Tomáš Řez-
níček, vedoucí DD v Letech, vyprávěl o životě v do-
mově, o dětech a jejich rodinách i o skvělém týmu 
vychovatelů, na který je patřičně hrdý.

DĚTSKÉHO DOMOVA V LETECH

Tomáš Řezníček Autor: B. Tesařová

Sjíždění Vltavy  Zdroj: DD Lety
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Když se k nám dítě dostane, 
tak sem rodiče zvu, protože 
bych chtěl, abychom se na 
něčem domluvili. Jejich re-
akce je zprvu zpravidla vel-
mi nepřátelská. Ale po určité 
době, když dítě jede na 3., 
4. dovolenku k rodičům, oni 
zjišťují, že se některé věci 
mění, že dítě víc poslouchá, 
že je na něj větší spoleh, pak 
důvěra rodičů v nás narůstá. 
Třetí rok realizujeme projekt 
„Návrat domů“, který spočí-
vá právě na vytvoření důvě-
ry mezi námi, dítětem a jeho 
rodinou. Snažíme se, aby 
s námi rodiče poté, kdy dítě 
odejde domů natrvalo, po-
depsali jakousi dohodu, že 
za nimi můžeme zhruba rok 
v určitých intervalech jezdit 
a sledovat, jestli vše funguje, 
jak má, jestli můžeme nějak 
pomoci apod. A zároveň ro-
dič má možnost kdykoli za-
volat, pokud se něco nedaří. 
Zkušenosti ukazují, jak tako-
vá spolupráce skvěle funguje, 
protože rodiče nemusí vyhle-
dávat jinou odbornou pomoc, 
nemusí někomu jinému znovu 
vyprávět svůj příběh, protože 
my ho už známe. Pokud však 
rodiče zájem nemají, pak 
s tím neuděláme nic.

Jak je to se zájmy a záliba-
mi vašich dětí?

Chci, aby každé naše dítě 
mělo aspoň jeden kroužek. 
Není snadné na to sehnat 
peníze. Ale děti kroužky po-
třebují. Naše děti nemají zku-
šenost s kroužky z raného 
dětství, takže u nich vydrží 
kratší dobu – rok, maximálně 
dva. Pak už mají tendenci to 
měnit. Netrvám na tom, aby 
celou dobu dělali jednu věc, 
někteří se mohou cítit nucení 

do nějaké aktivity, ale pak je 
to baví. Velmi důležitý je pří-
klad – pokud se najde někdo, 
kdo je v kroužku úspěšný, 
baví ho to, pak dokáže strh-
nout i další. Významně to fun-
guje především u těch mlad-

ších – teď některé naše děti 
navštěvují soubor Proměny 
v Řevnicích. Holky mají oprav-
du zájem tančit a moc je to 
baví. Dvě naše slečny hezky 
zpívají, staly se součástí Cho-
rus Angelus. Začleňování do 
kolektivu jde lépe, pokud děti 
s kroužky začínají v ranějším 
věku. Starší děti mají s krouž-
ky málo zkušeností a potom 
se jim do nich moc nechce. 
Což je pochopitelné.

Máte mnoho rozběhnu-
tých projektů, na kterých 
často participují i samotné 
děti – Rozlety, už zmíněný 
Návrat domů, Múzy dětem 
atd. Připravujete ještě něco 
nového?

Snažíme se pracovat na tom, 
abychom i dál mohli dětem 
poskytnout bydlení ve chvíli, 
kdy ukončí školu. Většinou po 
ukončení učiliště děti získají 

hned i práci. Pak se ukazu-
je, že největší problém mají 
s nalezením vlastního bydlení. 
Máme představu mít pro ta-
kové děti k dispozici dva až tři 
maličké byty o velikosti 1+kk, 
kde by mohl takový člověk 
2 až 3 roky bydlet. Nájem by 
platil přes DD, abychom my 
měli přehled, že platby pro-
bíhají tak, jak mají. Občas by 
tam někdo z nás zajel a zjiš-
ťoval, že vše je OK. Po třech 
letech fungování v zaměstná-
ní lze pak snáze získat úvěr 
na malý byt. To si myslím, 
že je možné. Když dostudu-
jí, tak jim nikdo nic nepůjčí. 
Sociální byty nejsou a naše 
děti nechtějí do „domů napůl 
cesty“, protože je to opět do 
„ústavu“. Takže je velká prav-
děpodobnost, že se vrátí do 
své původní rodiny. A pokud 
jsou to rodiny, které nefun-
gují, jak mají - proto také ty 

děti u nás zůstaly tak dlouho 
- tak ve velkém procentu tyto 
děti selžou. Přestanou chodit 
do práce, protože se nechají 
stáhnout do špatných vzorců 
chování své rodiny. Samy děti 

říkají, že mají strach odejít 
z DD, že neumí žít bez do-
zoru, mají strach, že selžou. 
Je to výsledek toho, že se to 
neměly v dětství kde naučit, 
jejich rodina jim byla špatným 
příkladem – rodiče nechodili 
každé ráno do práce, vyhýbali 
se povinnostem a zodpověd-
nosti. Některé děti jsou tady 
tři, čtyři roky, ale přišly až ve 
13, 14 letech. Ony vidí, že my 
zajišťujeme chod DD denno-
denně, s pravidelným řádem, 
ale to, co si přinesly z vlastní-
ho domova, je v nich až pří-
liš hluboko zakořeněné. Tak, 
taková je moje představa. 
Oslovil jsem starosty v okolí, 
developerské fi rmy. Aktuálně 
mi spolupráci nabídl pan sta-
rosta Pánek - takový byteček 
by se mohl vybudovat v naší 
blízkosti. Což by bylo skvělé. 
A podařilo se mi přesvědčit 
i paní starostku v Rudné. 
Aktuálně by byly k dispozi-
ci obecní byty. Jsou však ve 
stavu, ve kterém tam nemůže 
nikdo bydlet. Je třeba sehnat 
peníze na rekonstrukci.

Možná pomoc
Zde je také prostor pro fi rmy, 

které by mohly fi nančně nebo 
realizačně pomoci při budo-
vání bytů popsaných výše. 
Další záležitostí, která je pro 
DD značně zátěžová, je pla-
cení kroužků pro děti, letních 
táborů, soustředění či nákla-
dů na školy v přírodě. Toto je 
konkrétní pomoc dítěti, která 
by mohla být zajímavá pro 
potenciální donátory ochotné 
udělat dobrý skutek. Více in-
formací naleznete na adrese 
www.dd-lety.wz.cz.

Ptala se a za rozhovor 
děkuje Barbora Tesařová 
 (bt)

V Chorvatsku Zdroj: DD Lety

Za koníky v  Hostěnicích Zdroj: DD Lety

V areálu DD Lety Zdroj: DD Lety
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TIP NA VÝLET

PROČ: příjemně strávené odpoledne či den KAM:      vesnice Skryje

JAK TAM: Pěšky

NA JAK DLOUHO: půldenní až celodenní výlet

KDY:        o víkendu   

INFO: www.hrady.cz

TAJEMNO PŘÍSTUPNÉ KDYKOLI CHCETE

Z DOB DÁVNO MINULÝCH
Týřov býval jedním z velmi 

významných hradů. Byl za-
ložen Václavem I. okolo roku 
1249. Později Týřov připadl 
do rukou Vilémovi z Valdeka, 
aby ho opět vykoupil zpět král 
Karel IV. Hrad se rozkládal na 
velmi strategickém místě, 
poblíž bývalé zemské stezky 
a brodu řeky Berounky. K jeho 
výhodám patřila vojenská so-
běstačnost. Součástí zástav-
by bylo i devět okrouhlých 
věží, které spojovaly hradby. 
Schéma hradu tak má znaky 
francouzských kastelů, které 
byly typické právě vícevě-
žovostí. Horní část objektu 
tvořila válcovitá obranná věž, 
která je dodnes znatelná, 
a menší obytný prostor. V dol-
ní části se nacházely menší 
obranné věže. Tento vojenský 
systém ustál celkem dobře 
i husitské války. Horší 

časy však přineslo 16. století, 
kdy hrad připadl do rukou se-
kretáře krále Zikmunda, který 
ho nechal zpustnout. V letech 
1976 - 1984 byl Týřov archeo-
logicky zkoumán.

DNEŠNÍ PODOBA
Zřícenina hradu Týřov se tyčí 

na skalnatém ostrohu nad 
řekou Berounkou. Nejlepším 
výchozím bodem pro náš vý-
let je vesnička Skryje, odkud 
nás po přík-
ré stezce 

povede modrá a poté žlutá 

turistická značka. Od vesnice 

je to nahoru asi 3 km, cestu 

doporučujeme absolvovat 

v kvalitní obuvi. Během na-

šeho výstupu se nám otevře 

krásný výhled na řeku Beroun-

ku. V cíli nás pak čeká dodnes 

dobře dochovalá obranná věž 

a také někdejší obytné věže. 

Většinu návštěvníků určitě 

osloví také zbytky hlavní brá-

ny. Zbytky opevnění svědčí 

o dřívější nedobytnosti hradu.

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Koho příliš neunaví výstup 

na zříceninu, může ještě na-

vštívit skryjská jezírka, která 

jsou nedaleko. Nacházejí se 

na Zbirožském potoce asi 

3 km od Skryjí a dovede nás 

k nim modrá značka, která vede 

z vesnice náročnějším teré-

nem mezi skalami a kameny. 

Cestou se nám naskytnou 

krásné přírodní scenérie. Ko-

chat se můžeme zejména 

malým vodopádem a vodními 

plochami ve skalní soutěsce. 

Oblast je prohlášena přírodní 

rezervací díky množství vzác-

ných druhů rostlin a živočichů. 

Mezi obyvatele zdejších vod 

patří rak říční, ledňáček a do-
konce prý i vydra. Tato oblast 
je jako stvořená pro romantic-
kou podzimní procházku. (lk)

Navštivte s námi zří-
ceninu hradu Týřov. Ta-
jemné rozvaliny dávají 
vědět, že zde kdysi stá-
val mohutný hrad. Týřov 
se nachází asi 13 km od 
hradu Křivoklát, cesta 
k němu představuje pěk-
nou, avšak náročnou 
procházku.

ZŘÍCENINA TÝŘOV

Pohled na stovky let staré rozvaliny Týřova Autor: I. Šlégr

Pohled z Týřova do okolí dává tušit, že nepřátelé hradu to opravdu ne-
měli lehké Autor: I. Šlégr

Zdi Týřova Autor: I. Šlégr

Rezervace s potokem pod hradem
Autor: I. Šlégr
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CHRÁNÍTE DOBŘE SVŮJ AUTOMOBIL?

Vyhrát válku se zloději aut 
lze pravděpodobně velmi těž-
ko. Způsoby odcizení vozidel 
jsou stále rafi novanější, velmi 
často je automobil rozebrán 
na náhradní díly do posled-
ního šroubku již pár desítek 
minut po zcizení. Na druhou 
stranu – nedělat nic a čekat, 
až přijde řada také na moje 
vozidlo, není asi šťastným 
řešením. Výběrem vhodného 
typu bezpečnostního zařízení 
lze potenciálního pachatele 
upozornit, že je lepší věnovat 
se jiné kořisti, která kompli-
kaci ve formě například alar-
mu nemá instalovanou.

POJIŠTĚNÍ – ANO ČI NE?
Pojištění proti odcizení lze 

pochopitelně jen doporučit. 
Pokud je pořizováno nové 
vozidlo na leasing či úvěr a 
výše úvěru přesahuje 100 ti-
síc korun, je dokonce havarij-
ní pojištění s pojištěním proti 
odcizení leasingovou společ-
ností vyžadováno. U starších 
vozidel ovšem bývá často 
cena pojištění tak vysoká, že 
se nevyplatí ani pojišťovat.

Pokud se ale vlastník vo-
zidla pro havarijní pojištění 
rozhodne, a to u kterékoli po-
jišťovny, ještě to neznamená, 
že pojišťovna bude plnit tako-
vou částku, za kterou si bude 
možné koupit nové vozidlo. 
V případě odcizení vozidla 
totiž pojišťovna vyplácí tak-
zvanou obecnou cenu vozi-
dla. Obecná cena na trhu je 
cena, která není v rozporu 
s dobrými mravy. Je to cena, 
za jakou by bylo možné za-
koupit auto stejné značky 
a modelu, ve stejné výbavě 
v den odcizení. Každá pojiš-
ťovna má ovšem metodiku pro 
stanovení obecné ceny jinou.

Zajímavé doplňkové pojiště-
ní, které právě kryje rozdíl pů-

vodní pořizovací ceny a obec-
né ceny, je pojištění MAXIGEP 
od MAXIMA pojišťovny. Cena 
pojištění je vzhledem k ceně 
havarijní pojistky poměrně 
příznivá a rozdíl vyplacené 
částky mezi výše uvedenými 
cenami může být až 50 %. 
Více informací lze nalézt na 
portále pojišťovny na adrese 
www.maxima-as.cz.

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Zabezpečovací zařízení je 

dobré instalovat i v případě, 
že vozidlo je pojištěno. Od 
pojišťovny lze totiž získat 
nezanedbatelnou slevu na 
havarijním pojištění, která 
může u některých činit až 
35 %. Pochopitelně výše 
slevy je závislá na typu za-
bezpečovacího zařízení a lze 
předpokládat, že pro získání 
maximální slevy z pojištění 
bude třeba do vlastního zaří-
zení investovat vyšší fi nanční 
částku. Nicméně na druhou 
stranu je třeba si uvědomit, 
že investice do zařízení je 
zpravidla investicí jednorá-
zovou a sleva na pojištění 
se uplatňuje po celou dobu 
trvání pojištění. Další důle-
žitou skutečností je fakt, že 
nákladnější zabezpečovací 
zařízení nebude uživatel vo-
zidla prodávat s vozidlem, 
ale nechá ho demontovat 
a následně instalovat do dal-
šího nově pořízeného vozu. 
Některé fi rmy dokonce na-
bízejí neomezenou záruku 
na taková zařízení. V přípa-
dě závady ho buď bezplatně 
opraví, nebo vymění.

Na následující straně se 
pokusíme ukázat jednotlivá 
bezpečnostní zařízení, jejich 
funkci a účinnost. Uvede-
me také odkazy na některé 
konkrétní fi rmy, o kterých 
se domníváme, že mají co 
v oblasti zabezpečení vozidel 
nabídnout.Ilustrační foto Autor: M. Nešpor

ANEB JAK SE ROZUMNĚ BRÁNIT PŘED CÍLENÝM ÚTOKEM ZLODĚJŮ
Je všední den, pozdě odpoledne, jste unavení z práce, 

v několika sekundách zaparkujete rutinně svůj auto-
mobil na volné místo před domem, kde bydlíte. Pocho-
pitelně uzamknete klíčem či dálkovým ovládáním, zkon-
trolujete pohledem a odcházíte domů. Nic zvláštního se nestalo, den 
jako každý jiný. Večer uléháte do postele, nastavujete budík, přesně tak, 
abyste ráno stačili dojet do práce nebo třeba jen na pravidelný vlak na ná-
draží. Ráno přicházíte na parkoviště a auto tam není. „Jasně, to se mně stalo 
mockrát,“ řeknete si. A jdete se podívat za roh s tím, že oblíbené místo bylo asi 
večer obsazené a že vlastně parkujete jinde. Omyl – nezklamala vás paměť! Vaše 
auto pravděpodobně patří již v tuto chvíli do kategorie vozidel odcizených…



DOBNET, o.s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz9 strana

DOBNET zpravodajčíslo 10 I ročník 3 BEZPEČNOST, KRIMINALITA

ZABEZPEČENÍ PROTI 
AMATÉRSKÝM ZLODĚJŮM

Nejzákladnějším zabezpe-
čením auta, které je ovšem 
naprosto odolné proti profe-
sionálním zlodějům, je vhod-
ně umístěná blikající dioda. 
Tento způsob zabezpečení 
má odradit potenciálního zlo-
děje a upozornit ho, že by ve 
voze mohl být alarm. Pokud 
je ovšem auto „vytipované“, 
zloděj má už zpravidla před 
vlastní krádeží jasno, jestli 
alarm je falešný či nikoli.

Dalším velmi jednoduchým 
způsobem zabezpečení je 
uzamykatelná tyč na volant. 
Pokud by se potenciální pa-
chatel chtěl autem pouze po-
vozit a pak jej odstavit, prav-
děpodobně ho tyč odradí a pro 
své svezení si vybere jiný vůz. 
Průměrně zdatný zloděj však 
zneškodní tento typ zabezpe-
čení v řádu několika sekund.

ZABEZPEČENÍ NA SEBE 
UPOZORŇUJÍCÍ

Velmi jednoduchým a při-
tom odrazujícím způsobem 
zabezpečí je pískování skel. 
Na každé sklo je vypískováno 
speciální číslo, ke kterému je 
vystavena karta. U vystavo-
vatele karty lze na požádání 
prověřit, jestli není auto ve-
deno jako odcizené. Pokud 
by chtěl pachatel takové auto 
prodat jako celek, musí vy-
měnit všechna okna. Pokud 
by chtěl auto rozebrat a pro-
dávat na náhradní díly, okna 
jsou v podstatě neprodejná. 
V každém případě, pokud se 
nejedná o objednané jedineč-
né auto, zloděj si vybere radě-
ji jiné bez identifi kace.

Podobným systémem je 
nástřik mikroteček na pevné 
části karoserie auta. Oba dva 

systémy upozorňují případné-
ho pachatele na všech oknech 
speciálními samolepkami, že 
je vůz identifi kací vybaven.

ZABEZPEČENÍ 
ZDRŽUJÍCÍ KRÁDEŽ

Ideálním zabezpečením, 
které zdrží zloděje až na 15 
minut, je zámek pedálů. Tato 
zařízení jsou poměrně špatně 
přístupná a mnohé pachatele 
mohou od krádeže odradit. 
Ideální jsou v kombinaci s ti-
chým alarmem, s dálkovým 
přenosem například na pager 
uživatele. Uživatel vozidla má 
potom zmiňovaných patnáct 
minut na vyplašení nebo zne-
škodnění pachatele, případně 
na přivolání hlídky policie.

Dalším bezpečnostním prv-
kem, kterým je ovšem dnes 
vybaveno téměř 100 % no-
vých vozidel, je imobilizér. Toto 
zařízení kontroluje originální 
klíč, jinak nepovolí startovat. 
Většina středně pokročilých 
zlodějů je ovšem na tento pří-
pad připravena – ve vozidle 
vymění za pár desítek sekund 
celou řídící jednotku, ke které 
mají pochopitelně autorizova-
ný klíč. Zajímavou alternativou 
je instalace druhého imobili-
zéru, jehož zneškodnění opět 
pachatele výrazně zdrží.

Další skupinou zařízení jsou 
alarmy. Standardně alarm od 
výrobce zpravidla instalován 
není, ale mnoho majitelů vozů 
jej nechá dodatečně instalo-
vat. Standardní alarm je vy-
baven sirénou a po neopráv-
něném vniknutí do vozidla 
na sebe opticky a zvukově 
upozorňuje. Výhodou je, že 
převážně nechrání vůz pou-
ze proti odcizení, ale chrání 
i vnitřní prostor vozu – vnitř-
ní vybavení nebo náklad. 
Bohužel „houkajících“ aut 

na ulicích vlivem špatně in-
stalovaných alarmů je mno-
ho, a proto jsou kolemjdoucí 
k takovým zařízením lhostejní. 
Dobrý lupič ovšem má pře-
dem zjištěno, jaký alarm se ve 
vozidle nachází, a umí jej v ro-
zumné době také zneškodnit. 
Hodně informací lze nalézt na 
portále tuzemského výrobce 
na adrese www.jablotron.cz.

Mechanické zařízení, které 
zloděje může zdržet na dal-
ších až 30 minut, je zámek řa-
dicí páky. Toto zabezpečovací 

zařízení se poměrně složitě 
instaluje, jednoduše ovládá 
a složitě zneškodňuje. Zají-
mavosti lze nalézt na portále 
jednoho z výrobců na adrese 
www.construct.cz. Pro zá-
jemce o přehled a porovnání 
různých typů mechanických 
zabezpečovacích zařízení lze 
doporučit portál na adrese 
www.zabezpeceni-vozidel.eu.

ZABEZPEČOVACÍ
ZAŘÍZENÍ INFORMUJÍCÍ

Mezi tento typ zabezpečo-
vacích zařízení patří alarm 
s dálkovým přenosem popla-
chu. Poplachový stav může 
být přenášen k uživateli pro-
střednictvím pageru, tj. zaří-

zení, které na vzdálenost ně-
kolika stovek metrů upozorní 
uživatele na problém ve voze, 
nebo prostřednictvím mobil-
ního telefonu. Tato zařízení 
nemusí mít aktivní sirénu, zá-
leží na uvážení a místu pravi-
delného parkování. Zajímavé 
je navštívit portál dovozce 
jednoho takového zařízení na 
adrese www.magicar.cz.

Předchozí systémy jistě patří 
k velmi dobrým způsobům za-
bezpečení, nicméně vyžadují, 
aby uživatel vozidla vyhodno-

til poplachový stav a podnikl 
další kroky. Pokročilejším způ-
sobem zabezpečení jsou sys-
témy, které informují dispe-
čink, který je schopen provést 
kroky k nalezení vozidla i bez 
pomoci uživatele. Systémy 
mají integrovánu technologii 
pro lokalizaci, buď prostřed-
nictvím radiové sítě, nebo po-
mocí satelitní navigace GPS. 
Mimo náklad na vlastní zaříze-
ní je nutné u těchto systémů 
počítat s provozním poplat-
kem, který může dosahovat 
několik tisícikorun ročně. Pro 
informace o vybraných zají-
mavých systémech lze na-
vštívit portály www.sherlog.cz 
nebo www.nasec.cz. (mn)

Vylomený zámek z auta Autor: M. Nešpor

Řídící jednotka vozidla Volkswagen
Autor: M. Nešpor

Tyč na volant Autor: M. Nešpor
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ŘÍKÁ VEDOUCÍ OBVODNÍHO ODDĚLENÍ ŘEVNICE NPOR. BC. JIŘÍ DLASK

PŘÍLEŽITOST DĚLÁ ZLODĚJE,

Podle vašich zkušeností - jaká je nej-
účinnější ochrana auta proti vykradení 
a proti ukradení auta jako takového?

S nadsázkou - nejlepší ochrana vozi-
del proti jejich krádeži či 
jejich vykradení prakticky 
neexistuje. Majitel by po 
zakoupení vozidla toto 
musel uzamknout ve své 
nedobytné garáži a vozi-
dlo nepoužívat.

V první řadě je důležité 
(pokud se jedná o vozi-
dlo větší hodnoty) vozidlo 
pojistit a dle doporučení 
výrobce je opatřit zabez-
pečovacím zařízením, a to 
buď mechanickým (např. 
Defend lock), nebo elek-
tronickým (nemožnost 
uvedení vozidla do provo-
zu), s čímž majitelům po-
radí prodejce vozidla. Toto 
opatření rovněž sníží výši 
pojistných splátek.

Dále je nutné si uvědomit, 
že i místo pro parkování je 
pro pachatele trestné čin-
nosti určité usnadnění. Od-
lehlá místa, ale paradoxně 
i místa se zvýšenou kon-
centrací vozidel a pohybem 
osob (anonymita) pachate-
lům usnadňují práci.

Rovněž věci zanecha-
né ve vozidle jsou velikým 
lákadlem pro pachatele. 
Vždy se řiďme příslovím: 
„Příležitost dělá zloděje.“ 
A také: „Auto není trezor.“

Rovněž mohu doporučit 
zabudování skrytého vypínání v okruhu 
elektroinstalace, o kterém ví pouze maji-
tel vozidla (již při znalosti dvou osob toto 
přestává být tajemstvím!).

Jaká je úspěšnost při odhalování pa-
chatelů trestné činnosti na autech?

Odhalování trestných činů kráde-
ží motorových vozidel a krádeží věcí 
z motorových vozidel je bohužel velice 
obtížné, neboť pachatelé dokáží vozidlo 
ukrást i vykrást během několika minut 
a často i vteřin, kdy po sobě nezane-
chají žádnou stopu. Tato skutečnost 
a současná lidská nevšímavost k okolí 
zapříčiní, že policisté nemají žádný po-
znatek k možnému popisu pachatele či 
pachatelů.

Početní stavy policistů na základních 
útvarech i na oddělení kriminální služby 
neumožňují věnovat se jediné konkrétní 

činnosti směřující k odhalení pachate-
le, a tak většinou k dopadení pachatelů 
trestné činnosti dochází náhodně nebo 
se podaří objasnit jedno konkrétní vozi-

dlo, v němž byl pachatel zadržen, nebo 
u kterého byl pachatel chycen.

Rovněž tak stávající právní systém 
a výše trestů nejsou pro pachatele od-
strašující, a tak s rostoucí nezaměstna-
ností bude boj s touto trestnou činností 
stále obtížnější, neboť bude docházet 
k jejímu nárůstu. A již nyní jsou policisté 
spíše administrativní pracovníci než bez-
pečnostní složka, která by svojí preven-
tivní a následně represivní činností bojo-
vala proti jakékoli trestné činnosti.

Pokud se podaří „chytit“ zloděje při 
činu, co mám dělat?

Při zjištění, že vaše vozidlo někdo kra-
de nebo vykrádá, je nejlépe neprodleně 
volat linku 158, zapsat nebo zapamato-
vat si popis pachatele, registrační znač-
ku jeho vozidla či další skutečnosti, které 
mohou přispět k dopadení pachatele. 

Nehrajte si na hrdiny a nesnažte se pa-
chatele násilně zdržet. V dnešní době 
narůstá počet ozbrojených pachatelů 
a ani to nejdražší vozidlo nestojí za ztrá-
tu života nebo vážnou újmu na zdraví. 
Dále je možnost při spatření krádeže vo-
zidla toto pronásledovat v jiném vozidle 
a policii na linku 158 udávat směr postu-

pu pachatele.
V případě, že zjistíte krá-

dež vozidla nebo vloupání 
do vozidla, rovněž volejte 
linku 158, nedotýkejte se 
ani vozidla, ani případných 
věcí v jeho okolí a vyčkejte 
příjezdu policistů.

Jaký trest pachatele 
čeká a jaký je dohled nad 
tím, že stanovený trest je 
skutečně naplněn a vyko-
nán - např. pokud je sta-
novena částka, kterou má 
uhradit poškozenému, že 
ji skutečně zaplatil?

V případě dopadení pa-

chatele trestné činnosti 

a při výměře trestu záleží 

na mnoha okolnostech: 

zda se jedná o prvotres-

tanou osobu či recidivistu, 

jaká škoda vznikla poško-

zenému, kolik trestných 

činů bylo pachateli doká-

záno a zejména, zda se 

nejednalo o člena organi-

zované skupiny.

Všeobecně se však dá 

říci, že podle trestního zá-

kona č. 140/1961 Sb. plat-

ného do konce roku se 

pachatel dopouští trestné-

ho činu „Krádeže“ dle ust. 

§ 247 odst. 1 (škoda 

v částce od 5000 Kč do 

25 000 Kč - trest: až dvě 

léta) nebo odst. 2 (škoda od 25 000 do 

50 000 Kč - trest: 6 měsíců až 3 léta) 

nebo odst. 3 (škoda na majetku od 

50 000 do 500 000 Kč - trest: 2 léta až 

8 let). Spáchání činu vloupáním nebo 

jako člen organizované skupiny je přitě-

žující okolností.

Pokud pachatel není dopaden a vozi-

dlo je pojištěno, obdrží majitel vozidla 

od policie Usnesení o odložení věci, na 

základě kterého dostane od pojišťovny 

fi nanční plnění.

Pokud je pachatel dopaden ještě před 

fi nančním plněním pojišťovny, dostává 

pachatel jako součást trestu náhradu 

škody vůči poškozenému. Ta je však 

v mnoha případech nevymahatelná, ne-

boť pachatelé trestné činnosti jsou vět-

šinou nezaměstnaní a pohybují se po 

celém území ČR. (bt)

Počet krádeží vloupáním, mezi něž spadá i trestná činnost týkající se 
aut, které byly spáchány ve služebním obvodě OOP – Řevnice za letoš-
ních osm měsíců v porovnání s loňským rokem vzrostl z 87 na 96.

Služebna policie v Řevnicích Autor: Martin Jindáček
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Lenka Samuelová 
602 374 460
V Chaloupkách 90, Lety
Na co se v kosmetice specializu-
jete?
Pracuji se španělskou kosmetikou Pri-
mavera Andorrana. 
Směle mohu říci, že pomocí této kos-
metiky pomohu každému typu pleti.
Dodám pokožce živiny, očistím ji 
a omladím. Každé své klientce ráda 
nabídnu odbornou radu v péči o pleť. 
Tak společně dosáhneme nejlepší ces-
ty ke kráse a spokojenosti.
Celkové ošetření pleti je na profesio-
nální úrovni. Kromě masáží obličeje, 
krku, dekoltu i šíje nabízím hloubkové 
čištění pleti, mikromasáž očního okolí, 
též barvení řas i obočí či jeho tvarování. 
Profesionální líčení denní, společenské 
i svatební je samozřejmostí.
Čeká vás jedinečná atmosféra klidu 
a pohodlí podbarvené relaxační hud-
bou v domácím prostředí.
Obličej je vaší vizitkou -  budu vás hýč-
kat a rozmazlovat, aby vynikla vaše 
krása. Protože to příjemné, co dostává 
tělo, kladně působí i na vaši duši.
A to je moje specializace.

Kromě kosmetiky poskytujete 
i  manikúru. Co nabízíte?
Krásné a upravené ruce vypovídají 
o stavu vašeho zdraví a osobní pečlivos-
ti. Rukou si všímáme téměř automaticky, 
protože je lidé používají ke gestikulaci.
I když vám genetika nenadělila ukázko-
vé nehty, můžete je mít. Úpravu nehtů 
nabízím metodou modeláže gelových 
nehtů, které vypadají přirozeně. Dále na-
bízím zpevnění přírodních nehtů gelem.
Pracuji s velmi kvalitními gely od fi r-
my Alessandro, které jsou vhodné i na 
problémové nehty. Po jejich úpravě se 
vám zvedne sebevědomí a zvýrazní se 
vaše osobnost. Váš osobní styl se pro-
mítá nejen do oblékání, líčení, ale i do 
úpravy nehtů.
Každá žena si může zvolit přesně tako-
vý styl, který jí vyhovuje - délku nehtů 
a jejich tvar, způsob úpravy, barvy a sa-
mozřejmě i doplnění ozdobami.

Pokud si zákaznice nepřeje ge-
lovou úpravu nehtů – jakou jí na-
bízíte alternativu?
Vedle klasické manikúry a laková-
ní nehtů barevnými i bezbarvými laky 
nabízím japonskou manikúru známou 

jako P-shine. Je to čistě přírodní tech-
nika úpravy nehtů, která podporuje 
jejich prokrvení a zdravý růst. Používá 
se zejména proti třepení a lámání neh-
tů. Hlavními P-shine složkami je včelí 
vosk, mateří kašička a křemičitá hlinka 
těžená v japonském moři. Dále kromě 
jiného obsahuje jemné parafíny, vitamí-
ny A, H, E a provitamín B5. Na nehet se 
P-shine nanáší leštičkou a zaleští se. 
Na nehtu se vytvoří ochranná vrstva, 
která nehet vyživuje.
Rozdíl je viditelný hned po první aplikaci 
– nehty získají vysoký lesk. Pokud vám 
nepomáhají koupele, olejíčky ani posilo-
vací laky, P-shine je ta správná volba.

Máte velmi příznivou otevírací 
dobu...
Ano, pracuji 
7 dní v týdnu, 
podle objed-
návek mých 
zákaznic.

Mé telefon-
ní číslo je 
602 374 460. 
(pr)
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stavební 
práce

 modernizace 
a stavby rodinných 

domů 
projekty topení, vody,  

plynu a staveb
montáž topení,  

vody, plynu 
a kanalizace

Široký sortiment uvedených 
výrobců zakoupíte v naší 
prodejně! 

materiály 
pro topenáře 
a instalatéry

podlahové  
a stěnové 
vytápění

plynové kotle,  
ohřívače vody

krby 
kamna 

krbová kamna  
kachlové 

pece

solární
systémy

kolektory

koupelny

kuchyňské
spotřebiče

sanitární
keramika

regulace
vytápění

vodárny  

čerpadla

 tel.: 257 720 442, fax: 257 720 441     Karlická 465, Lety u Dobřichovic     

Prodej denně 7.00–17.00, v sobotu 8.00–12.00

Servis všech zakoupených výrobků!

www.kbterm.cz, kbterm@kbterm.cz

domácí 

infrasauny

JIŽ OD 
20 000 Kč
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

FEMAT spol. s r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5
Tel.: 800 400 104
www.femat.cz

Venku tropy, v autě chládek. Octavia má ale kromě 

klimatizace Climatic s automatickou regulací a kombi-

fi ltrem také další bohatou výbavu. Centrální zamykání, 

elektricky ovládaná okna vpředu, vyhřívané zadní sklo, 

elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, čelní 

a boční airbagy řidiče i spolujezdce a ABS včetně MSR. 

Vybrat si můžete liftback nebo kombi.

K novému vozu získáte zdarma Záruku mobility 

Premium, která za Vás vyřeší situace způsobené 

i vlastním zaviněním, jako například nedostatek nebo 

záměna paliva, vybitá autobaterie či ztracené klíče, 

a to jak v ČR, tak i v ostatních evropských státech. 

Cenová nabídka je platná při fi nancování od ŠkoFINu 

s RPSN sazbou od 4,85 %. Nezapomeňte ale, že stejně 

jako prázdniny je i naše nabídka limitovaná. Navštivte 

nás proto co nejdříve, těšíme se na Vás.

Nabídka trvá od 1. 7. do 30. 9. 2009.

Prázdninová akce 

ŠKODA OCTAVIA 
S KLIMATIZACÍ 
JIŽ OD 299 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu 

Octavia: 4,5–7,4 l/100 km, 119–176 g/km

Škoda 
       ZÁRUKA 
       PLUS

Objednejte si prodlouženou záruku

ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

 Chlápek u věštkyně. „Vaše šťastné číslo je 3 a nešťastné 
6.” „To by souhlasilo, v šest chodím do práce a ve tři z ní do 
hospody!”

 Leží matematik v posteli a miluje se se svou ženou. Právě se 
oba blíží vrcholu, když se on zeptá: „Miláčku, myslíš na to co 
já?” Manželka odpoví: „Ano, ano!” „A kolik ti to teda vyšlo?”

 Lezou dva vyprahlí trosečníci po poušti a jeden říká druhému: 
„Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech.”

 Přijde muž z hospody a říká manželce: „Tak si představ, že 
domovník v hospodě tvrdí, že se vyspal se všema ženskýma 
v baráku, kromě jedné!“ Manželka se zamyslí a povídá: „No, to 
bude asi ta nafi ntěná fuchtle z přízemí.“

PRO CHYTRÉ HLAVY

PRO ZASMÁNÍ

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 KVÍZ 1
Malá Štěpánka je mlčenlivá a nerada sděluje svůj věk. Když 
o to byla požádána, její matka odpověděla za ní.
Řekla: „Jsem sedmkrát starší než ona a za dvacet let bude ona 
právě v polovině věku, který pak já budu mít.“
Kolik je Štěpánce?

 KVÍZ 2
Najděte čtyřciferné číslo, pro které platí:
první cifra je jedna třetina druhé,
třetí je součtem první a druhé,
poslední cifra je trojnásobkem druhé číslice.
Jaké je to číslo?

 KVÍZ 3
Ve stejném utkání byl Jarda rychlejší než Jan, Dana porazila 
Petra, ale prohrála s Janem.
Kdo skončil poslední?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu 
 krizovka@dobnet.cz nebo DOBNET, o.s., 
Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nej-
později do 23. října 2009. Dva vylosovaní vý-
herci obdrží ZDARMA web kameru.

Ceny do soutěže věnovala 
Československá obchodní banka, a.s.

SOUTĚŽ    O WEBOVOU KAMERU

„DOBNET JE“... (pokračování v křížovce)
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www.dobnet.cz
tel.: 277 001 111

info@dobnet.cz

Informační kancelář DOBNET, o.s., Palackého 27, Dobřichovice
Otevírací doba: PO 8-18, ÚT 8-12, ST 8-18, ČT 8-12, PÁ 8-12

Přijímáme platební karty:

Všechny vstupenky sítě Ticketpro je možné rezervovat přes Internet a následně zakoupit 

v informační kanceláři DOBNET, o.s., Palckého 27, Dobřichovice

tel.: 277 001 111

j p y

Trvalé připojení k internetu již za 300 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET zpravodaj zdarma do 5 000 schránek

Internet pro seniory nad 70 let a držitele ZTP za 1 Kč měsíčně

Kulturní akce 
v měsíci říjnu

 JAZZ NA HRADĚ: Jana Koubková, 7.10. 2009

 (Nová galerie), 20.00 hod.

 vstupné 390 Kč 

 Benefi ční koncert s Bárou Basikovou, 15.10. 2009

 (Obecní dům - Smetanova síň), 19.00 hod.

 vstupné 550 Kč / 750 Kč

 Kubula a Kubikula, 20.10. 2009

 (KD GONG), 10.00 hod.

 vstupné 120 Kč

 Lou Fanánek Hagen a synové výčepu, 20.10. 2009

 (Futurum music bar), 21.00 hod

 vstupné 170 Kč

 Hvězdy nad Brnem: Petra Janů, 26.10. 2009

 (Stadion Kounicova), 20.00 hod

 vstupné 390 Kč

 Kytara napříč žánry: Beppe Gambetta, 27.10. 2009

 Palác Akropolis, 19.00 hod.

 vstupné 270 Kč


