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Dračí lodě vyrazí na řeku 10. května
Po loňské úspěšné premiéře se na Berounce mezi Lety a Dobřichovi-
cemi opět objeví draci. Dračí lodě jsou metr široké, 12 metrů dlouhé 
a závodí v nich dvacetičlenné posádky. Ti nejrychlejší zdolají třísetmetro-
vou trať přibližně za minutu.
Loni se utkalo celkem 19 posádek, z toho tři čistě ženské. Letos, pokud 
se podaří naplnit startovní listiny, se akce zúčastní celkem 320 závod-
níků. Posádky povedou zkušení kormidelníci, stále je možné se hlásit 
na pádlování nebo jako bubeník, a to až do 8. května. Přednost mají 
kolektivy. Bližší informace najdete na www.dracilode-dobrichovice.cz.
 (jm)

Petici za vyčištění řeky podepsaly  
čtyři tisíce lidí
Protipovodňová opatření, především vyčištění a obnovení regulace toku 
řeky v Srbsku, požaduje petice, která  v regionu kolovala a k níž bylo 
možné se připojit i na internetu. „Papírovou“ petici podepsaly čtyři tisíce 
lidí, internetovou verzi potom dalších 500. Cílem je přimět odpovědné 
orgány, aby se tímto problémem zabývaly a vytvořily dostatečná protipo-
vodňová opatření na celém dolním toku Berounky, a dále vyčistit koryto 
dolního toku řeky i obnovit jeho původní regulaci v Srbsku.
Autoři petice nyní komunikují s odborníky a hledají možnosti, jak zvýšit 
kapacitu říčního koryta. V současné době se připravují žádosti kompe-
tentním orgánům s tím, aby na protipovodňová opatření vyčlenily peníze.
 (jm)

Pošta v Třebani změnila otevírací dobu
Česká pošta od 14. dubna 2014 změnila hodiny pro veřejnost na poš-
tě v Zadní Třebani. Pošta bude otevřena v úterý od 8:00 do 11:00, 
ve středu od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:15, v pátek od 8:00 
do 11:00 a od 13:00 do 16:00. (mn)

Nábor chlapců do oddílu futsalu
Od září 2014 plánuje oddíl futsalu (malé kopané) v Dobřichovicích otevřít 
minipřípravku, a to pro chlapce narozené v letech 2009 a 2010. Tréninky 
probíhají v hale BIOS (areál TJ Sokol Dobřichovice), při vhodném počasí 
i na venkovním travnatém hřišti. V případě zájmu můžete až do června 
navštívit trénink nebo oddíl kontaktovat na futsal.dobrichovice@gmail.
com. Veškeré informace a aktuality se dozvíte na stránkách www.futsal-
dobrichovice.cz. (jh)

Vydávání občanských průkazů v době voleb
V souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech  
23. 5. a 24. 5. 2014 bude zajištěno vydávání občanských průkazů pro 
potřeby občanů, kteří hodlají využít svého volebního práva. Občanské prů-
kazy vydává v den voleb správní odbor Městského úřadu Černošice, pra-
coviště Podskalská 19, Praha 2, 1. patro, v pátek 23. 5. 2014 od 14:00 
do 22:00 hod. a v sobotu 24. 5. 2014 od 8:00 do 13:30 hod. (mn)

Veřejná vyhláška o změně č. 3  
územního plánu Litně
Návrh změny č. 3 ÚPO Liteň je vystaven k veřejnému nahlédnutí od  
19. dubna do 26. května 2014. Veřejné projednání návrhu této změny 
s výkladem projektanta Ing. arch. Michala Bartoška, podle § 22 staveb-
ního zákona, nařídil pořizovatel na pondělí 19. května 2014 od 16 hodin 
v zasedací místnosti Úřadu městyse Liteň, Náměstí 71. Další informace 
jsou k dispozici na www.liten.cz. (mn, dle informace městyse Liteň)

AC Olympia Všenory bojuje, jak nejlépe umí
Týmy AC Olympia Všenory se zúčastnily soutěže Aerobic team show.  
V Kralupech nad Vltavou se konal jejich první závod, v němž se děti 
umístily na čtvrtém a kadetky na pátém místě. Bronzovou medaili si 
přivezly seniorky se sestavou Party u Gatsbyho a zlato získaly juniorky 
díky své sestavě Bylo nás pět (viz foto). V této době se všechny týmy 
připravují na další závody, kde se chtějí předvést a to, co ukázaly v Kra-
lupech, ještě zlepšit. (jh)

Letem světem Dolní Berounkou
aktuality z regionu

Pálení čarodějnic v Karlštejně  Jaroslav Mareš

Dračí lodě Zdroj: iDobnet.cz

AC Olympia Všenory  Kateřina Černá
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obec lety

www.obeclety.cz

 Krátce 

Černá zvěř v Letech
Dne 22. 4. proběhlo za účasti myslivců 
místní šetření ve věci problémů s černou 
zvěří v některých částech obce. Situace 
je konzultována s odborem životního 
prostředí Černošice – pracoviště Pod-
skalská, který se snaží najít optimální 
a efektivní řešení eliminace černé zvěře. 
Budou instalovány silnější pachové 
odpuzovače, a pokud toto opatření 
nepomůže, přistoupí se k řízenému 
odstřelu zvěře.

Odpadkové koše na psí 
exkrementy
Obec Lety umístí během měsíce května 
a června 14 nových odpadkových košů 
na psí exkrementy, vybavených plasto-
vými sáčky. 

Změna svozového dne 
komunálního odpadu
Od května 2014 se mění svozové dny. 
Nově se směsný komunální odpad bude 
vyvážet každý pátek. První páteční svoz 
se koná 9. 5. 2014, čas zůstává stejný 
(asi od 6. hodiny ranní).

Oprava kanalizace v ulici 
Prostřední
V současné době probíhá soutěž dle 
zadávací dokumentace na obnovu ka-
nalizace v ulici Prostřední 1. Dokončení 
opravy je plánováno na přelom června 
a července.

Kruhový objezd
V prvním červnovém týdnu by měla začít 
stavba kruhového objezdu na křižovatce 
ulic Pražská a Karlštejnská. Dopravně 
inženýrská opatření jsou rozdělena 
do dvou etap. V první etapě, která po-
trvá přibližně 50 dní, bude možné projet 
křižovatkou pouze ve směru Černošice 
– Karlštejn. Kyvadlovou dopravu v místě 
křižovatky bude po dobu provádění 
prací řídit světelná signalizace. Ve smě-
ru Černošice – Řevnice budou řidiči 
navedeni společně s nákladní dopravou 
na vyznačenou trasu Dobřichovice – 
Řitka – Řevnice. Ve druhé, kratší etapě 
bude uzavřena další větev křižovatky, 
a to silnice II/116 ve směru na Karl-
štejn. Objízdnou trasu vyznačí ukazatel 
Dobřichovice – Mořina – Hlásná Třebaň. 
Provoz ve směru z Černošic do Řevnic 
bude kyvadlový se světelnou signalizací. 
Rekonstrukce krytových vrstev silnice 
II/115 ve směru na Dobřichovice se 
uskuteční za provozu jedním pruhem 
s řízením dopravy přenosnou světelnou 
signalizací. Ostatní úseky obnovy 
asfaltového souvrství budou  
provedeny s vyloučením dopravy 
v rámci výstavby okružní křižovatky.

Školinka Nona

Děti ve věku 6 až 11 let se mohou hlásit na pří-
městský tábor Angličtina a rozvoj učebních 
dovedností, který se koná v termínu 7. –11. 7.  

Nový výukový projekt v Noně

Každý týden začínáme pohádkou, jež dětem 
představí téma týdne, které propojujeme se 
třemi klíčovými body našeho vzdělávání – envi-
ronmentální výchovou a výchovou k vlastenec-
tví, multikulturní výchovou a rozvojem učebních 
dovedností. 

Den otevřených dveří 25. 5., 16 až 18 hod.
Přijďte se k nám podívat a pohrát si. 
Zahajujeme zápis na školní rok 2014/2015.
 
Školinkovské akce:
 5. 5. „Tvořeníčko“ pro děti a rodiče
 12. 5. Setkání rodičů a zaměstnanců Nony
 14. 5. Fotografování dětí
 15. 5. Návštěva divadélka v Leťánku
 21. 5. Výlet na zámek Radíč
 30. 5. Přespání dětí ve školince
 
Akce pro veřejnost:
7. 5. Přednáška  Jak na svoje dítě
14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6. Pravidelná setkání 
pro rodiče zaměřená na výchovu dětí
25. 5. Den otevřených dveří 
8 Více naleznete na www.skolinkanona.cz.

Lety rozkvetly jarními kvítky – z výtěžku Květinko-
vého plesu pořídila letovská radnice jarní výzdobu 
návsi, knihovny a místní MŠ

V květnu je pro vás ještě připraveno:
Stopy a stopičky
úterý 13. května, od 16:00, sál U Kafků, Lety 
 
Pozorováním k lásce a respektu
(přednáška)
středa 14. května, od 16:00, MŠ Zvoneček
K Třešňovce 64, Karlík 
 
Hra na pejska a kočičku
čtvrtek 15. května, v 10:00, sál U Kafků, Lety
dětské představení divadélka Dany Vackové

Tančilo se, zpívalo a soutěžilo 
Krásné masky se sešly v neděli 23. března 
2014 v pivotelu MMX. Užili jsme si odpoledne 
plné soutěží, skotačení a zábavy.
Karneval byl komornější než loni, ale i tak byla 
atmosféra úžasná. Děti přivítal svým tanečním 
vystoupením Ferda mravenec se svými kama-
rády. Tančilo se, zpívalo a soutěžilo, a to vše 
na výbornou muziku DJ Oldy Burdy.
Na své si přišli i dospělí při závodech se šipka-
mi, které si museli sami vyrobit.
Malí i velcí měli úsměv na tváři a to byl náš cíl!

Černokněžníku, z lesa ven, 
trpět tě tu nebudem!
Přes 400 dětí se svými dospěláky vyrazilo 
na prvního máje letos už popáté na trasu po-
hádkového lesa z Letů do Mořinky. Tentokrát 
na pomoc obyvatelům lesa, které trápily roz-
mary zlého černokněžníka. Jak se děti popraly 
se svými úkoly z dílny motýla Emanuela, čerta 
a Káči, Zlatovlásky, trpaslíků, vodníka a dalších 
pohádkových postav? 
Snímky najdete na www.facebook.com/letanek.
Další podrobnější informace o akcích a pravi-
delné akce najdete na www.letanek.cz.

! Lenka Papáčová, Barbora Tesařová

ŠKOliNKa NONa BuDE OTEvřENa i O PrázDNiNách

Školinka Nona bude v plném 
provozu i v červenci a srpnu 
pro děti ve věku 3 až 6 let, a to 
i pro ty, které běžně nechodí.  

RC Leťánek
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rozhovor

Jak vznikl nápad vytvořit Pikolín?

Měla jsem tříleté dítě a tehdy nebyla šance je 
umístit do státní školky. Soukromé jsou zase 
příliš drahé. Setkala jsem se se zařízením, 
které fungovalo s nízkými náklady díky pomo-
ci rodičů s provozem. Rozhodla jsem se, že 
založím školku, která bude finančně dostup-
ná, a vyřeším tak často neřešitelnou situaci 
rodin s dětmi, které nebyly přijaty do státních 
školek.

Jak složité bylo školku založit?

Občanské sdružení je papírově založeno za pár 
minut. Následovala hromada fyzické práce. 
Důležitá přitom byla důvěra rodičů, kterým jsme 
ukázali neutěšený prostor v sokolovně a oni 
nám věřili, že přes léto z něj Pikolín vybudujeme.

Jak jste to dokázali?

Kromě nás přiložili ruku k dílu právě i rodiče 
a v září roku 2010 jsme Pikolín otevřeli. Zatím 
s dopoledním provozem na pět dní v týdnu. 
Někteří rodiče nám pomáhali i poté.

Jak funguje občanské sdružení, které plní 
úlohu školky?

Rodiče zaplatí členský příspěvek a následně 
platí školkovné. Nutno dodat, a to říkáme všem 
rodičům otevřeně, že nesplňujeme kritéria 
školky. Prostory jsou menší, jídla nejsou bio, zá-
chody máme dospělácké. Vycházím ale z toho, 
že doma přece děti také žijí s rodiči a přizpůso-
bují se dospělým. V současné době pracujeme 
na přeměně občanského sdružení na ústav.

Nedá mi to, abych se nezeptala. Myslíte si, 
že nízkou cenou nějak „trpí“ kvalita vašeho 
zařízení?

Při zakládání Pikolínu jsem postupovala opač-
ně, než je zvykem. Spočítala jsem všechny 
náklady a na jejich základě udělala cenu 
za docházku. Máme malou rezervu, ale nevy-
tváříme zisk. Zaplatíme učitele, nájem, svačiny 
a pomůcky. Když něco zbude, hradíme za to 
dětem třeba výlety. Je pravda, že nemáme tak 
drahé pomůcky jako ostatní školky, ale zato 
s dětmi podnikáme spoustu aktivit. Navíc nám 
rodiče přispívají různými dary nebo nám třeba 
vyrobili za velmi nízkých finančních nákladů 
vybavení na naše hřiště.

Jakou pedagogiku uplatňujete?

Vycházíme z toho, že chceme, aby byli 
spokojení všichni – děti, rodiče, ale i paní 
učitelky. Učitelka, která vede třídu, má vždy 
pedagogické vzdělání nebo zkušenosti. Navíc 
většina z nich  vychovává tři vlastní děti, jedna 
dokonce pět. Naše vzdělávání je propojením 
pedagogických znalostí a intuice.

Mimo pestré aktivity pořádáte spoustu akcí 
nejen pro školku, ale také pro veřejnost. Jak 
je zvládáte organizovat při běžném provozu?

Mnohé z nich jsou iniciovány našimi učitelkami. 
Ty si pak většinou vše zorganizují nebo jim s tím 
pomáhám. Akce, které jsou pro veřejnost, jako 
například posílání přání Ježíškovi nebo svato-
martinský průvod, zařizuji spolu s nimi.

Akce pro veřejnost jsou moc hezké. Co vás 
vede k tomu, abyste působnost školky rozši-
řovali i navenek?

Připadá mi důležité navazovat vztahy i mimo 
školku, v místě, kde žijeme. Veřejnosti se naše 
akce líbí a účast je hojná.

Vaše školka nabízí i prázdninový provoz. Jak 
to v praxi vypadá?

 Jednak pořádáme prázdninový tábor na pět 
dní. Loni to bylo krásné, byla to snad nejlepší 
„dovolená“, jakou jsem si kdy užila. Jedou 
naše paní učitelky a snažíme se s dětmi trávit 

Pikolín je, když nás to všechny baví
Občanské sdružení Pikolín 
funguje v řevnicích prakticky 
jako školka, i když status 
školky nemá. Jeho velkým 
benefitem je nízká cena 
školkovného a kvalitní 
služby. Pojďme se podívat 
spolu s ředitelkou Kateřinou 
Šupáčkovou do jeho zákulisí.

Děti při svačince   Lucie Hejbalová

Kateřina Šupáčková  Kateřina Sýkorová
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Dobrý den, 
spoluvlastník domu 
mi vyhrožuje, že 
mě nechá zbavit 
svéprávnosti. Je 
mi 73, a i když 
už některé věci 
dělat nemůžu, 
mentálně jsem 
stále v pořádku. 
Může to udělat, 
aby mě zbavil 
podílu na domě?
 

Dobrý den, nemůže to udělat, nemusíte 
se bát. Především je na místě uvést, 
že dnes již nikdo nikoho nemůže zbavit 

způsobilosti. Nový občanský zákoník v da-
ném případě hovoří pouze o svéprávnosti. 
Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe 
vlastním právním jednáním práva a zavazovat 
se k povinnostem - právně jednat, případně 
nést následky svého protiprávního jednání. 
Plně svéprávným se stává člověk dovršením 
osmnácti let, případně uzavřením manželství 
po šestnáctém roce věku.  Žádná další věková 
hranice, na jejímž základě by člověk mohl 
svéprávnosti pozbýt, není.
Omezení svéprávnosti je institut vložený 
do práva dnes již pouze na ochranu práv 
a zájmů osoby, o niž se jedná, a již dávno 
neslouží jako nástroj režimu nebo obecně 
mocných proti slabým. Jde o ochranu poskyt-
nutou osobám, které pro duševní poruchu, jež 
není jen přechodná, nejsou schopny právně 
jednat, především nejsou schopny posoudit 

závažnost a následky svého jednání. O ome-
zení svéprávnosti rozhoduje pouze soud 
na základě znaleckého posouzení duševního 
stavu osoby, o niž se jedná. V rozhodnutí 
soud vymezí, v jaké části osoba není schopna 
jednat sama za sebe (např. nakládání s většími 
finančními obnosy, nakládání s nemovitostmi 
apod.) a určí jí opatrovníka, který bude jednat 
v těchto záležitostech za ni. Rozhodnutí 
o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka 
práva sám se rozhodovat v běžných každo-
denních záležitostech a nikdy jej nezbavuje 
práva vlastnit majetek (pouze u jeho nabývání 
by mohla případně být potíž, u věcí větší ma-
jetkové hodnoty by k nabytí majetku jménem 
opatrovance byl vyžadován souhlas soudu). 
V mnoha případech nám stáří nebo některá 
onemocnění pomalu ubírají na mentálních 
schopnostech (bohužel do čtyřiceti se tomu 
prý říká blbost, takže já se nemám na co 
vymlouvat), a setkávám se s tím, že lidé řeší 
otázku, co bude, až třeba nebudu moci sám 
za sebe jednat. Zde neuvažujeme o omezení 
způsobilosti, jež je až poslední v řadě dalších 
možností, jak s pomocí osob blízkých nebo 
přátel situaci řešit ještě před tím, než nastane. 

Je-li pravděpodobné, že dojde k situaci, 
kdy například pro gradaci příznaků nemoci 
pozbydete části svých mentálních schopností, 
můžete se na to připravit pomocí tzv. před-
běžně vyjádřené vůle. Ve formě notářského 
zápisu nebo listiny s úředně ověřenými pod-
pisy můžete určit pro takový případ, jak mají 
být spravovány vaše záležitosti – jestli a jaký 
ústav byste zvolili pro svůj pobyt, jak má být 
naloženo s vaším majetkem, jak má být užíván 
a spravován nebo dokonce jestli si přejete 
pokračovat v léčbě a jaké.  Můžete určit, kdo 
má být vaším opatrovníkem a v jakých věcech. 
Nemůžete ukládat povinnosti třetí osobě, 
můžete je však o službu požádat, vaše přání 
je vykonatelné potud, pokud se týká jen vás 
a vašeho majetku. 
Tam, kde spíš než opatrovníka potřebujete jen 
pomoci při rozhodování a vlastních projevech 
vůle, můžete využít smlouvy o pomoci při roz-
hodování, tato pomoc pak bude mít podobu 
zajištění informací pro rozhodování, podpory 
rozhodování nebo rady. Jednat však budete 
sami.
V rámci rodiny vedle uvedeného funguje ještě 
formalizovaná rodinná pomoc v podobě zastu-
pování členem domácnosti, toto zastupování 
musí schválit soud a vztahuje se na obvyklé 
záležitosti v běžném životě. Cokoliv nad tuto 
míru již znovu musí schválit soud. 
Teprve v situaci, kdy by zde nebylo nikoho, 
kdo by vám v případě, že by u vás došlo 
k omezení způsobilosti samostatně jednat 
v důsledku stáří nebo duševní poruchy, 
mohl poskytnout podporu nebo pomoc jako 
podpůrce nebo rodinný zástupce, přistoupil 
by soud případně k omezení svéprávnosti. Že 
takový postup na místě není, je zřejmé z va-
šeho písemného projevu. Ze strany toho pána 
se však jedná o nehezkou výhrůžku, zřejmě 
v důsledku nedohody o výkonu vlastnických 
práv k nemovitostem. A o tom se budeme 
bavit zase někdy jindy.

Mgr. Petra Vrábliková, advokát
Karlštejnská 518, 252 29 Lety
www.vrablikova.cz

Mgr. PETra vráBliKOvá, aDvOKáTKa, lETy,  
ODPOvíDá Na vaŠE DOTazy: 

Pikolín je, když nás to všechny baví
Co nabízí Pikolín

Plná docházka stojí  

3 800 Kč za měsíc.

Obědy se platí zvlášť,  

jeden je za 30 Kč.

V nabídce jsou také 

kroužky, určené i pro 

veřejnost, a to  

keramika, tanečky,  

flétna a angličtina.

PR

čas tak, aby to bavilo je i nás. Ostatní týdny 
prázdnin jsou tematické. Fungujeme zážitkově, 
aby si děti prázdniny užívaly. Chodili jsme třeba 
„k moři“, tedy k Berounce, sbírat na pláž mušle.

Co vás na vaší práci nejvíc baví a co považu-
jete za největší úspěch?

Mně se líbí, že všechno funguje. Ráda orga-
nizuji a těší mě, když vidím spokojené děti, 
rodiče i učitelky. Rodiče i děti si nás chválí, těší 
se na nás. I děti, které už jsou ve státní školce, 

k nám chodí do kroužků nebo jezdí na prázdni-
nový týden. A radostně se k nám hlásí. Máme 
také zpětné vazby ze státní školky v Řevnicích, 
že děti od nás jsou dobře připravené.

Kdy mohou rodiče začít přihlašovat své děti 
na příští rok?

Přihlášky přijímáme od května. Po dohodě 
si rodiče mohou školku samozřejmě také 
prohlédnout.

!/  Lucie Hejbalová
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Blíží se svátek všech dětí

Tento mezinárodní svátek má světovou veřej-
nost upozornit na práva a potřeby dětí. První 
podnět k ustanovení dne, který by připomínal 
děti, vznikl v Turecku při založení Národního 
shromáždění 23. dubna 1920 během turecké 
války za nezávislost. Tehdejší ochránce národ-
ních práv prohlásil, že důležitou součástí  budo-
vání nového státu jsou právě děti. Proto učinil 
23. duben Dnem dětí, který obyvatelé Turecka 
slaví dodnes jako státem uznávaný svátek.
Vyhlášení celosvětového dne na počest dětí 
bylo poprvé doporučeno v roce 1925 na Světo-
vé konferenci pro blaho dětí, jež se uskutečnila 
1. června. Ve stejný den se v San Francisku 
konal festival dračích lodí. Bylo na něj pozváno 
mnoho čínských sirotků, jejichž přítomnost 
poukazovala na fakt, že by se společnost měla 
více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné 
události určily datum oslav Dne dětí. V roce 
1949  byl tento svátek oficiálně vyhlášen Mezi-
národní demokratickou federací žen.

U příležitosti Dne dětí jsou po celém světě 
připravovány různé společenské a sportovní 
akce. Podívejte se na pár tipů, jak můžete 

společně se svými dětmi oslavit jejich svátek 
v našem nejbližším okolí.

!/  Lenka Papáčová

Oslavy Dne dětí mají svoji 
dlouholetou tradici nejen 
v České republice. víte ale, jak 
vznikly a proč se dětský den 
slaví právě 1. června?

31. 5. Dětský den Srbsko

Více informací bude zveřejně
no na stránkách obce.

31. 5. Dětský den Radotínský
 klub Praha 

1. 6. Dětský den Mníšek pod 
Brdy

Na tradiční akci pro nejmenš
í děti zvou Oáza, 

Fabiánek a Rorejs.

1. 6. lety

Dětský den proběhne v duchu 
středověkých slavností 

v rámci konání tradičního kr
álovského průvodu. 

Začátek asi v 10:00

2. 6. Cesta za pohádkou Městs
ká hora – Beroun

Podrobnosti najdete na www.d
dmberoun.cz.

Vstupenky na festival Porta již v prodeji
Vstupenky můžete zakoupit v kanceláři 
DOBNET, o.s. v Dobřichovicích

Více info na: 277 001 111

Řevnice
27.-29. 6. 2014



Ano, v posledních týdnech se o ní hovoří jako 
o opravdu fatální. Problém spočívá v chybě, 
kterou obsahuje zabezpečení některých serve-
rů, s nimiž komunikujete šifrovaně. 
Zjednodušeně řečeno jde o chybu zabezpeče-
ného protokolu, jež umožňuje útočníkovi číst 
obsah paměti serveru. Lze tedy napadnout 
server, který používá volně dostupné zabez-
pečení pomocí knihovny Open SSL. Útočník 
může zpětně dešifrovat komunikaci mezi vámi 

a serverem, případně se za vás 
vydávat.
To, že používáte zabezpečenou ko-
munikaci, poznáte podle adresního 
řádku, na jehož počátku není „http“, 
ale „https“. Ohroženi mohou být 
uživatelé, kteří u provozovatelů těchto 
služeb mají své účty, k nimž se pomocí 
zabezpečené komunikace přihlašují, ale 
například i uživatelé e-mailových schrá-
nek, stahující si poštu do klientů v počíta-
či také pomocí SSL.
Ze serverů využívajících zabezpečenou 
komunikaci jich bylo či je napadnutelných 
asi 15 procent, přibližně půl milionu. Mezi 
těmi českými a slovenskými jde o Seznam, 
ČSFD nebo Živě.cz.
Jako uživatel můžete udělat velmi málo. 
Musíte se spolehnout na to, že provozovatel 
serveru chybu opraví. O tom, zda byl napaden 
právě váš účet, bohužel nemáte možnost se 
dozvědět. Útočník po sobě nezanechá stopy.
Maximum je po opravě chyby provést změnu 
hesla. Dobrou zprávou naopak může být, že 
většina napadených serverů už chybu opra-
vila, včetně Seznamu, který uživatele vyzval 
ke změně hesla a zneplatnil staré napadnutel-
né certifikáty. (emjé)
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ajťáKOVa PORaDNa

Slyšel jsem o bezpečnostní 
chybě heartbleed, která je prý 
jedním z nejhorších ohrožení 
bezpečnosti na internetu.  
O co jde a jak se bránit?

Nebojte se zeptat!
Zajímavé dotazy čtenářů týkající se tématu IT 
zodpovíme v některém z příštích čísel.
Své dotazy zasílejte na e-mail:
ajtaporadna@dobnet.cz

inzerce

Odpovídáme na dotazy
aJTaPOraDNa@DOBNET.cz 

Heartbleed

AJŤÁKOVA
PORADNA
AJŤÁKOVA
PORADNA

@

Královský průvod
Z Radotína na Karlštejn
31. 5. až 1. 6. 2014
Jako v letech minulých vydá se císař římský a král český Karel IV. 31. května na cestu 
z Prahy na Karlštejn, aby v kapli Svatého Kříže uložil říšské korunovační klenoty.
Průvod vyrazí ve 13.30 z Radotína do Černošic, kde pobude přibližně do 15.30.

Přes Všenory, kde krále Karla IV. společně s jeho chotí Eliškou také uvítají, dorazí průvod kolem 
18. hodiny do Dobřichovic. Tento den bude zakončen představením muzikálu Noc na Karlštejně.

Duuhý den 1. června odejde v 10 hodin průvod z Dobřichovic. V půl jedenácté je očekáván v Letech, kde bude 
probíhat dětský den v duchu středověkých slavností.

V Řevnicích budou v tento den probíhat Košíkářské trhy. Zde je král s družinou očekávaný v 11:30 a již v poledne 
bude odcházet směrem přes Zadní a Hlásnou Třebáň na Karlštejn, kde uloží korunovační klenoty.

Představitelem Karla IV. bude letos dobřichovický Karel Král a Elišku Pomořanskou stejně jako v muzikálu Noc 
na Karlštejně bude ztvárňovat Monika Vaňková.



Je konec léta a paní P. se přiblížil termín porodu 
druhé dcery. Trvalé bydliště má v Letech a pro 
druhý porod si vybrala nemocnici v Hořovicích. 
Zodpovědně zde absolvovala předporodní 
vyšetření, s úlevou zjistila, že registrace k poro-
du není potřeba a nic tedy nebrání tomu, aby 
místem narození jejího druhého dítěte byla sku-
tečně hořovická porodnice. Plán pro den D je 
prostý: Jakmile se bude schylovat k porodu, 
má paní P. v plánu předat starší dceru prarodi-
čům a vyrazit s manželem do Hořovic. Všechno 
je ale nakonec trochu jinak. Porod se rozběhl 
tak rychle, že si paní P. raději zavolala sanitku. 
Kam ji zdravotníci odvezou? Bude mít její dcera 
v rodném listě nakonec skutečně Hořovice?

Situace druhá: Pana H., staršího muže s tr-
valým bydlištěm v Zadní Třebani, už dva týdny 
trápí otok na pravé noze. Zatím problémy řešil 
jen s pomocí domácí lékárničky. Teď se však 
k otoku přidala bolest a horečka. V obci lékař 
neordinuje a nemají tu ani jiné zdravotnické 
služby – Třebaňští využívají lékařů v Řevnicích,  
Berouně nebo  Dobřichovicích. Je ale pátek 
odpoledne a šance, že pan H. narazí na ote-
vřenou ordinaci, je téměř nulová. Na koho se 
má obrátit, koho volat, kam vyrazit?

Možná  i vy jste už někdy řešili podobné 
otázky: Jak rozlišit, ve které situaci jet k lékaři 
či do nemocnice „po vlastní ose“ a kdy volat 
záchrannou službu? Co dělat v případě, že 
má váš lékař po ordinačních hodinách a vám 
se zdravotní stav zhoršuje? A může lékař přijet 
k vám domů?

Na otázku ohledně „spádo-
vých“ nemocnic odpovídal 
Bořek Bulíček, záchranář ze 
soukromé záchranné služby 
Trans Hospital plus:

„Spádovost je dnes již historický pojem. 
Pokud voláte linku 155 odkudkoli ze Středo-
českého kraje, dovoláte se na dispečink. Ten  
pro celý Středočeský kraj sídlí v Kladně a jeho 
dispečeři mají v každém okamžiku přesný 
přehled o tom, která sanitka je nejblíže místu, 
odkud voláte, a bude u vás tedy nejdříve. 
Obecně se dá říci, že to, do které nemocnice 
záchranáři pacienta odvezou, řeší takzvaná 
‚rajonizace‘, odvozená od nemocnice, jež 
je v nejkratší dojezdové vzdálenosti sanitky 
s pacientem. Pro náš region nejčastěji platí, že 
dospělí pacienti z obcí v okrese Beroun bývají 
převáženi do berounské či hořovické nemoc-
nice, lidé z Řevnic, Letů, Všenor, Dobřichovic 
a okolí do Všeobecné fakultní nemocnice 
na Karlově náměstí, Černošičtí, občané Vo-
noklas a okolí spadají do FN v Motole, z obcí 
směrem na brdské kopce se vozí do Mníšku 
pod Brdy. Dětské pacienty sanitky odvážejí 
nejčastěji do Motola. Výhodou našeho regionu  
je velký výběr zdravotnických zařízení v kraji 
a také blízkost Prahy.
Kromě výše uvedených faktorů  rozhoduje také 
zdravotní stav pacienta, vybavenost nebo ak-
tuální situace v nemocnici – otravy a intoxikace 
řeší metabolická jednotka, popáleniny a úrazy 
vyžadující plastického chirurga přijímá nejčas-
těji vinohradská nemocnice a podobně.
Pokud nevoláte záchranku a rozhodnete se 
dopravit na místo ošetření sami, platí, že vás 
musí přijmout a ošetřit kdekoli.“

Existuje pohotovostní služba, která vyjede 
za pacientem do místa jeho bydliště?

„Ne. Pacient musí dojet za lékařem nebo volat 
záchrannou službu. Pohotovost řeší případy, 
kdy nemocný potřebuje lékařskou péči v době, 
v níž lékaři běžně neordinují. Tady u nás 
v Řevnicích je pohotovost k dispozici v pondělí 
až v pátek od 19 do 7 hodin, o víkendech 
a ve svátky nepřetržitě. Doporučujeme předem 
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155, nebo 112?
Dostatek potřebných informací 
je nejlepší výbavou pro řešení 
jakéhokoli problému. Když jde 
o zdraví, platí to dvojnásob. 
v následujících řádcích 
přinášíme informace, které se 
vám určitě budou hodit.

Zásah záchranné služby Zdroj: Trans Hospital

Zásah záchranné služby Zdroj: Trans Hospital



zavolat a ujistit se, zda je pohotovostní lékař 
právě k dispozici. Můžete také samozřejmě 
požádat o radu či konzultaci telefonicky. Další 
hojně využívanou variantou je pohotovost 
v Motole. U praktických lékařů a pediatrů 
možnost návštěvy v bytě pacienta (v rámci 
ordinačních hodin) existuje. O její nutnosti 
většinou rozhoduje lékař.“

Podrobnější informace o pohotovostech 
ve Středočeském kraji naleznete v části  
Zdravotnické služby v našem regionu.

Čísla tísňových linek 155 a 112 asi většina 
z nás zná. Víte ale, které z nich je vhodné pro 
určitou situaci?

Linku 155 se doporučuje volat vždy v pří-
padech, kdy řešíte zdraví či život ohrožující 
situace (spojené s poruchami vědomí, poru-
chami dechu a krevního oběhu, s velkou krevní 
ztrátou, dopravní nehody, úrazy) nebo prostě 
vždy, když si nejste jisti. Dispečeři na lince 155 
dokážou instruovat volajícího tak, aby zvládl 
pomoci přímo na místě.
 „Za jednu z nejdůležitějších dovedností pro 
poskytnutí první pomoci proto v dnešní době 
považuji schopnost zacházet s mobilním tele-
fonem. Nosit ho vždy s sebou, nabitý, případně 
umět dát hovor na hlasitý odposlech,“ uvedl  
B. Bulíček.

Linka 112 je obsluhována Hasičským záchran-
ným sborem, proto je vhodná zejména pro 
situace, jako jsou povodně, požáry či události 
vyžadující nějaký technický zásah. V případě 
nutnosti lékařského zásahu vás odtud přepojí 
na linku 155, což představuje jisté zdržení. 
Na linku 112 se dovoláte i bez vložené SIM 
karty v telefonu, její operátoři ovládají něko-
lik světových jazyků, a pokud neznáte svou 
polohu, mohou váš mobilní telefon lokalizovat 
v terénu.

Když voláte na linku 
155, měli byste být 
schopni sdělit:

Co se stalo
Sdělte charakter události – tedy 
o jaký stav se jedná (někdo 
zkolaboval, jde o úraz, dopravní 
nehodu a podobně).
Stručně popište obtíže, postiže-
ní – například: nemůže dýchat, 
nereaguje, krvácí z hlavy...; po-
kud tyto informace sami neumíte 
poskytnout, buďte připraveni, že 
se vás na ně bude operátor/ka 
cíleně ptát.

Počet postižených
Při větším počtu postižených 
bude na místo události vysláno 
více posádek záchranné služby.

Místo události
Město, ulice, číslo domu, 
kde se pacient nachází, dále 
poschodí a jméno na zvonku. 
U vesnic, kde jsou jen čís-
la domů bez ulic, je potřeba 
sdělit orientační body (uprostřed 
vesnice, dům vedle obchodu...). 
Pokud k události došlo v terénu, 
upřesněte místo, použít můžete 
výrazné body v blízkém okolí, 
název nejbližší vesnice atd. Je-li 
to možné, domluvte se, kde 
můžete na sanitku počkat.

Kdo volá
Sdělte své jméno, v některých 
případech se vás operátor/ka zeptá 
i na telefonní číslo, z něhož voláte, 
a to v případě, že je nemá zobrazeno.
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Zásah záchranné služby Zdroj: Trans Hospital
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Několik důležitých pokynů
Telefon nepokládejte dříve než operátor.
Po skončení hovoru telefon nevypínejte a ne-
blokujte jej dalšími hovory, operační středisko 
vás může v případě potřeby kontaktovat.
Jestliže se stav postiženého po skončení 
hovoru výrazně změní, nečekejte až na příjezd 
sanitky a znovu volejte155.
Jestliže vás operátor/ka instruuje, jak paciento-
vi pomoci do příjezdu sanitky, řiďte se pokyny, 
které vám dává. Vaše pomoc může být pro 
pacienta životně důležitá.

Rozhodování, zda 
vyhledat lékaře, nebo se 
pokusit příznaky nemoci 
zvládnout v klidu domova, 
je v případě dětí mnohem 
těžší než u dospělých. Proto 
jsme se zeptali dětské 
lékařky MUDr. Bartošové 
z Dobřichovic:

Jaké zdravotní obtíže u dětí můžeme  
léčit doma?

„Myslím, že bychom si měli vzít příklad z našich 
babiček, určitě nechodily k lékaři s běžným 
nachlazením, kdy dítě má jen rýmu, pokašlává 
a nemá horečku nad 38 °C. Nechat dítě odpo-
činout, dát mu nosní kapky a sirup na kašel pro 
něj znamená určitě menší zátěž než hned první 
den běžet k lékaři. Každé onemocnění má svůj 
vývoj, a tak dítěti určitě neublíží uložit ho do po-
stele, změřit teplotu a vyčkat jeden dva dny.“

Kdy už je potřeba vyhledat lékaře?

„Na to je velmi jednoduchá odpověď: vždy, 
když si nevíme rady. Záleží na věku dítěte – 
u novorozence a kojence je vhodné se vždy 
poradit alespoň telefonicky. U větších dětí 
pak při horečkách nad 38 °C, které trvají déle 
než 2 dny, když má dítě dechové problémy, 
opakovaně zvrací, má průjmové stolice (více 
než šestkrát za 24 hod.). Dále pak při úrazech, 
popáleninách, i malých rozsahů (u dětí velikosti 
jejich dlaně), a požití cizorodých látek.“

Záchrannou službu k dětem voláme podobně 
jako u dospělých při stavech ohrožujících život, 
jako je dušení, šok, úraz, bezvědomí a křeče, 
intoxikace, masivní krvácení.
V případě, kdy sanitku volá rodič pro své dítě, 
platí, že děti do 15 let mají na doprovod do-
spělého nárok automaticky. Často ale  posád-
ka řeší otázku, co se zdravým sourozencem 
malého pacienta. Toho zdravotníci do vozu 
vzít mohou, nově je k tomu nutný souhlas 
zákonného zástupce, ale ten je většinou rychle 
vyřízen na místě odvozu. Pokud si doprovod 
v sanitce vyžádá dospělý pacient, není situace 
zdaleka tak jednoznačná. „O doprovodu do-
spělého rozhoduje vedoucí posádky sanitního 
vozu. Samozřejmostí je doprovod v případě 
handicapovaných. Umožňují-li to okolnosti, 
snažíme se vyhovět. Zásadním hlediskem je 
zdravotní stav pacienta, v případě jízdy s do-
spělým pacientem ve vozidle záchranné služby 
bývá ale doprovod výjimkou,“ uvedl B. Bulíček.

Jak by zdravotníci postupovali v situaci paní 
P. z úvodu našeho článku? 

„V případě odvozu ženy k porodu opět platí, že 
posádka sanitky se řídí především zdravotním 
stavem rodičky. Když vše probíhá hladce a dis-
pečink potvrdí, že porodnice, kde si žena přeje 
rodit, ji může přijmout, odvezeme ji tam. Při 
komplikacích nebo když porodnice nepřijímá, 
vezeme rodičku do nejbližšího zařízení, které je 
schopno situaci řešit.“

Samostatnou kapitolou v péči o zdraví jsou 
praktičtí lékaři. Do jejich ordinací mohou lidé 
přijít v podstatě se všemi zdravotními problémy 
s výjimkou zubní a gynekologické problematiky. 
Praktický lékař buď na danou situaci stačí sám, 
nebo pacienta nasměruje na správné pracoviš-
tě (ambulantního specialistu nebo nemocnici). 
Existují výjimky, kdy lze doporučit, aby se 
pacient obrátil přímo na odborníka: „Zejména 
to platí u úrazů, kde je většinou nutné udělat 
RTG, eventuálně další vyšetření, což ve většině 
ordinací praktických lékařů nelze. Výslednou 
zprávu je pak dobré předat svému praktickému 
lékaři. V případě, že jsou pacienti dlouhodobě 
sledováni u nějakého specialisty, je vhodné 
se s daným problémem obrátit přímo na něj 
a svému praktickému lékaři nosit zprávy,“ uvedl 
MUDr. Dudek, praktický lékař z Dobřichovic.
Mezi lidmi je poměrně hojně rozšířeno pře-
svědčení, že k návštěvě specialisty je potřeba 
doporučení. „Pacienti mají právo na svobodnou 
volbu lékaře a podle platných zákonů není k ná-
vštěvě odborníka nutné 
jakékoli doporučení. 
Proto odmítnutí pacienta 
na základě chybějícího 
doporučení od praktic-
kého lékaře je postup 
protizákonný,“ vyvedl nás 
z omylu MUDr. Dudek.

V části Zdravotní rozcestník naleznete mnoho 
důležitých informací. Přejeme vám, abyste je 
potřebovali co nejméně.

! Lenka Papáčová

Naši malý pacienti  Lenka Papáčová Interiér vozu záchranné služby 

Zdroj: Trans Hospital
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téma

TÍSŇOVÉ KONTAKTY
• Tísňové linky – 155, 112
• Trans Hospital plus, Řevnice
První pomoc, záchranná služba
Mařákova 1080, 252 30 Řevnice
257 721 777, 601 204 404
 
POHOTOVOSTI
Pohotovost dospělí
• Lékařská pohotovost dospělí Beroun
ÚSZS SČK – areál nemocnice
Prof. Veselého 461/11
266 01 Beroun-Závodí
311 622 197
po–pá: 17:00–22:00
so, ne, svátky: 8:00–22:00
• Lékařská pohotovost dospělí Kladno
Centrum akutní medicíny
přízemí, ambulance č. 10
Oblastní nemocnice Kladno
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
312 606 749
po –pá: 17:00–22:00
so, ne, svátky: 8:00–22:00
• Lékařská pohotovost dospělí Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
areál I, pavilon C – přízemí
U Nemocnice 84, 261 26 Příbram I
318 641 722
po–pá: 17:00–21:00
so, ne, svátky: 9:00–18:00
• Lékařská pohotovost dospělí Řevnice
Trans Hospital plus
Mařákova 1080, 252 30 Řevnice
257 721 777, 602 333 737
po–pá: 19:00–7:00
so, ne, svátky: nonstop
 
Pohotovost děti
• Lékařská dětská pohotovost Kladno
Oblastní nemocnice Kladno, a. s.
areál nemocnice – dětské odd., přízemí
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
312 606 412, 312 247 527
312 606 111
po–pá: 17:00–22:00
so, ne, svátky: 8:00–22:00
• Lékařská dětská pohotovost Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
areál I, pavilon N, přízemí
U Nemocnice 84, 261 26 Příbram I
318 641 380, 318 641 700
po–pá: 17:00–22:00
so, ne, svátky: 8:00–20:00
 • Lékařská dětská pohotovost Motol
224 433 653, 224 433 652
po–pá: 17:00–7:00 so, ne: nonstop
• Dětská příjmová a pohotovostní 
ambulance Nemocnice Hořovice
K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice
311 542 111
 
zubní pohotovost
• Beroun, 311 745 111
 so, ne: 8:00–11:00
• Kladno
Dům zubní péče, Sportovců 2311, 
Kladno (bývalá kasárna Lidice)
734 254 373
po–pá: 8:00–16:00
so, svátky: 8:00–14:00

ne: 10:00–16:00
 • Oblastní nemocnice Kladno, a. s.
 Vančurova 1548, Kladno
312 606 574, 775 713 458
po–pá: 16:00–18:00 so: 14:00–18:00
 • Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.,
areál II, budova H, 1. patro
Podbrdská 269, Příbram V-Zdaboř
 318 654 705
 so, ne, svátky: 8:00–14:00
• Praha 5-Motol
pouze dětská zubní pohotovost
Fakultní nemocnice v Motole
 V Úvalu 84, Praha 5
224 433 653, 224 433 652
po–pá: 17:00–7:00
so, ne, svátky: nonstop

gynekologická pohotovost
• Gynekologická pohotovost
FN Královské Vinohrady
267 163 293 (nonstop)
 • Gynekologická pohotovost  
Thomayerova nemocnice:
261 082 355
 
NEMOCNICE
• Nemocnice Beroun
Prof. Veselého 493, 266 01 Beroun
311 745 111
• Nemocnice Hořovice
K Nemocnici  1106/14
311 542 111
• Nemocnice Kladno, Vančurova 1548
312 606 111
• Fn Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
centrála: 224 431 111
Pohotovost – Lékařská služba první 
pomoci ve FN v Motole
Lékařská služba první pomoci děti  
224 433 652, 224 433 653
LSPP dospělí, 224 438 590
• Nemocnice Příbram
třída Osvobození 387, Příbram VII, 
318 626 791

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY  
V NAŠEM REGIONU
Černošice
• Praktická lékařka pro dospělé
MUDr. Věra Raková
Táborská 2025 
270 003 277
• Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Iva Strnadelová
Dr. Janského 423
251 643 227
• Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Radana Pokorná
Mokropeská 2027
251 640 349
• Stomatologická ordinace
MUDr. Tomáš Strnadel
Dr. Janského 423
604 269 284
• Stomatologická ordinace
MUDr. Renata Hovorková
V Horce 170
251 642 399

• Stomatologická ordinace
MUDr. Blanka Jáchymová
Alešova 767 
251 550 438, 602 192 194
• Stomatologická ordinace
MUDr. Světlana Vlasáková
Mokropeská 2027 
734 412 212, 734 286 940
• Soukromá interní ordinace
MUDr. Jiří Poňka, CSc.
Střední 368
251 642 454, 603 422 534
 • Praktický rodinný lékař
MUDr. Zdeněk Březovský
Táborská 2025
251 642 472
 • Specialistka pro choroby kožní
MUDr. Miloslava Březovská
Táborská 2025
251 642 472
• Oční lékařka
MUDr. Zoja Moravcová
Centrum Vráž, Táborská 2025
251 551 132
 • Gynekologická a těhotenská  
ordinace MUDr. Tomáš Frýda
Dr. Janského 396
602 336 223  
• Gynekologie
MUDr. Alena Hujová
Lada – Větrná 1766
251 551 498, 724 773 053
• Urologie 
MUDr. Marcel Hujo
Centrum Vráž, Táborská 2025
251 511 557
724 773 054
• Vnitřní lékařství 
MUDr. Šárka Bílková
Měsíční 1943
603 142 199
 • Fyzioterapie Černošice, s. r. o.
Centrum Vráž, Mokropeská 2027
603 141 155
• ORL 
MUDr. Ondřej Suchý
MUDr. Petr Schalek, Ph.D.
Mokropeská 2027, Černošice
299 142 027

Dobřichovice
• Zdravotní středisko Březová 341
• Praktická dětská lékařka
MUDr. Bartošová
257 712 313
• Praktická lékařka pro dospělé
MUDr. Petroušová
257 712 416
• Interna, MUDr. Bílková
603 142 199
• Zubní lékařka, MUDr. Jansová
257 711 206
Ordinace Palackého 541
• Oční lékař, MUDr. Ladislav Šíp                                                                  
257 712 635
• Kožní lékařka, MUDr. Hana Šípová
257 712 625
• Praktičtí lékaři pro dospělé
MUDr. Věra Dudková
MUDr. Ing. Martin Dudek
257 712 007

• Centrum komplexní péče  
Dobřichovice
Na Vyhlídce 582
257 713 076, 723 603 600

Všenory
• Zdravotní středisko Všenory
U Hřiště 450
• Pro dospělé, MUDr. Blažena Švarcová
257 71 13 80
• Dětské, MUDr. Svatava Pajdlová
257 71 13 80

Řevnice
• Ambulance Řevnice
Herrmannova 151, Herrmannova 1030
www.ambulancerevnice.cz
Praktický lékař, dětský lékař, gyne-
kologie, chirurgie, neurologie, dětská 
neurologie, ušní, nosní, krční a foniat-
rická ordinace, interna a diabetologie, 
interna a kardiologie, ultrazvuková 
ambulance, léčebná rehabilitace, škola 
zad, dietologie, logopedie, pedagogic-
ká psychologie, psychoterapeutické 
poradenství, psychologická ambu-
lance, relaxační a rekondiční masáže, 
ozdravné pobyty u moře
 • ZS Trans Hospital plus
Výjezdové stanoviště Řevnice
nonstop služba
Mařákova 1080, 252 30 Řevnice
257 721 777, 602 333 737
sms: 602 333 737
 • Dispečink zdravotnické dopravní 
služby, nonstop
Mařákova 321, 252 30 Řevnice
257 721 777, 602 451 717
• Ambulantní péče Řevnice
(dříve lékařská služba první pomoci 
nebo pohotovost pro děti a dospělé)
Mařákova 1080, 252 30 Řevnice
257 721 777, 602 333 737
po–pá: 19:00–7:00
• Psychiatrická ambulance
MUDr. Magdalena Richterová
MUDr. Patrik Grexa
257 722 076, 730 526 910
• Ambulance klinické psychologie
PhDr. Dana Hajná, 28. října 1160
608 728 659
 
Karlštejn
• Zdravotní středisko
Praktický lékař, MUDr. Král
605 753 063
• Zubní lékařka, MUDr. Pišvejcová
311 681 533 
• Dětská lékařka, MUDr. Karlová
311 681 247 

Srbsko, Liteň, Mořina
• Dětská lékařka
MUDr. Zuzana Karlová 
Srbsko  311 681 380                           
Liteň      311 684 134
• Praktický lékař
MUDr. Jaroslav Král  
Mořina   257 721 594
Srbsko   311 681 380
Lomy      311 702 319

ZDRAVOTNÍ ROZCESTNÍK
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Řeka stěhovavá
Tak by se dala nazvat Berounka, která v sou-
časnosti patří ke krásným, ale i nevyzpyta-
telným řekám české kotliny. Převážně mírná 
a romantická, v dobách povodní však velmi 
nebezpečná, hledala stále nové cesty ke spo-
jení se svou sestrou Vltavou. Vydejme se tedy 
po stopách jejích toulek, zanechaných přímo 
na březích i nivách řeky mnoha jmen – Mže, 
Plzeňské řeky, Černé vody či Staré řeky…
Ten poslední název by jí slušel asi nejlépe. 
Vždyť již od čtvrtohor, tedy před více než dvě-
ma a půl milionem let, dravě a vytrvale hloubila 
svoji cestu v místech Českého krasu – pozů-

statku bývalého prvohorního moře. Možná vás 
ale překvapí, že vody „Praberounky“ přitékaly 
z pramenišť formující se Vysočiny a směřovaly 
k velkým podkrušnohorským jezerům, kde 
pomáhaly vytvářet mohutné vrstvy hnědého 
uhlí. Teprve koncem třetihor a ve čtvrtohorách, 
kdy se říční síť vyvíjela do dnešní podoby, se 
vracely její vody dávným mělkým korytem 
směrem na východ. 

Jeskynní systémy
V úseku Českého krasu sehrály při jeho 
prohlubování roli i zdejší jeskynní systémy, 
vzniklé díky poměrně snadnému a rychlému 
rozpouštění vápenců vodou. Dodnes tvoří blu-
diště téměř sedmi set různých dutin a jeskyní, 
z nichž některé sahají až do hloubky zhruba 
100 metrů pod dnem řeky. Tehdy velmi vodna-
tá řeka původní přepážky a tunely z větší části 
zbourala a nahradila je širokým, do náhorní 
planiny ostře zaříznutým kaňonem. Po celém 
jejím dnes téměř 140 kilometrů dlouhém toku 
pozorujeme toto zahlubování také ve formě 

výrazných teras, jakéhosi obřího schodiště, 
patrného především na dolním toku mezi Vše-
nory a Zbraslaví a rovněž na levém břehu řeky 
u obce Lety. Zároveň se zde ale odnášený ma-
teriál ukládal, a tak také přispíval ke změnám 
řečiště a k vytváření ostrovů. V oblasti Dolních 
Mokropes nedávno archeologický průzkum 
odhalil základy pece knovízské kultury, tedy 
z doby 3 000 let př. n. l., překryté téměř metr 
mocnou vrstvou povodňových sedimentů, což 
ukazuje na rychlost jejich usazování v čase 
a odhad stavu řeky v této předhistorické době.

Nejstarší trasa řeky
Za nejstarší trasu v úseku u Všenor je z tohoto 
hlediska považováno tzv. lipenecké paleo-
koryto, kdy řeka proudila pravděpodobně 
v místech dnešní tržnice v Lipencích, a později, 
ve 12. století, se stěhovalo k Černošicím a také 
do oblasti Buda v místech dnešní velkotržni-
ce. Právě v této oblasti, v nivě mezi Kazínem 
a Zbraslaví, procházelo řečiště mnohými 
proměnami. Někdy před 12. stoletím si řeka 

Skryté cesty dávné Berounky
léto se blíží a silnice bývají 
rozpálené… vydejme se  
tentokrát údolím Berounky 
k zajímavým místům na jejích 
březích, která skrývají 
nečekané prastaré cesty řeky.

Zbraslavský klášter se zrcadlí v hladině bývalého řečiště Berounky – dnes
slepého ramena zvaného Krňák

Zbytky koryta Berounky – rybníček pod tratí u Všenor  

Oblíbená cyklostezka mezi Berounem a Srbskem vede pod skalami, které 
ještě před dvěma stovkami let zasahovaly do koryta Berounky

Jeden ze dvou rybníků na pravém břehu řeky, pozůstatků slepého ramena
Berounky  u Mokropes 
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po povodních prorazila cestu kolem Radotí-
na, kde podle písemných záznamů existoval 
přívoz, pak ale meandrovala v místě zvaném 
Šárovo kolo směrem ke Zbraslavi, kde se 
vlévala do Vltavy. O dvě století později rozdělila 
dnešní Horní a Dolní Černošice, jak dosvědčují 
záznamy o mlýně u Bluku v Dolních Černoši-
cích. Jedno z bočních ramen, ústící do Vltavy 
u Lahovic, přispělo ke vzniku Lahovického os-
trova, najdeme jej například v Müllerově mapě 
z roku 1720. Novou cestu Berounky ještě více 
prohloubila zimní povodeň roku 1797. Při další 
velké povodni v roce 1829 se k Lahovicím 
přemístil i hlavní tok, ten byl roku 1830 uměle 

stavebně upraven. Po záplavách v roce 1845 
Berounka rameno u Zbraslavi víceméně opusti-
la, 1872 při velké vodě se staré koryto zaneslo 
a vzniklo z něj slepé rameno, nazývané Krňák. 
Roku 1873 byla Vltava v přilehlém úseku zre-
gulována, tím zanikl i Lahovický a Modřanský 
ostrov.

Zpátky proti proudu
Vrátíme-li se zpět proti proudu, k nejzajímavěj-
ším změnám v údolí Berounky došlo přede-
vším na jejím levém břehu, proti Tetínské skále. 
Prakticky až koncem 19. století tu byl odlámán 

průchod skalami, které zejména před Srbskem 
vstupovaly z levého břehu přímo do toku řeky 
jako skalní prahy, v dobách povodní se zde 
vytvářelo velké jezero. Také stavba železniční 
trati přispěla ke zprůchodnění zdejší nebezpeč-
né soutěsky pod Tetínem. Počátkem 20. století 
byla slepá ramena mezi Řevnicemi a Všenory 
zasypána a zůstaly jen nepatrné rybníčky. 
K nejvýraznějším zbytkům přeloženého ústí 
řeky a jejího starého koryta došlo u Zbraslavi, 
kde dodnes tvoří poměrně velkou vodní nádrž, 
chráněnou přírodní památku zvanou Krňák, 
v jejíž hladině se zrcadlí Zbraslavský klášter.
 !/  Marie Holečková

tiP na výlet

Nejmladší trasa řeky Berounky sahala až ke kostelíku sv. Martina v Karlíku

inzerce

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, čp. 5, Řevnice 252 30
tel.: +420 222 356 296 | mobil: +420 737 258 018
e-mail: salon@klementyna.cz | www.klementyna.cz

přijme  
do svého  
týmu

manikérku
na živnostenský list

Každý čt do 20 hod.
po-pá 8-18
čt 8-20 / so 8-12 / ne 14-17

www.kola-sport.cz

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•koloběžky

Kvalitní servis
perfektní předprodejní

příprava kol

ChCeš jet

jako motorka? 

Kup si Kolo

od Štorka!

info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice
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VOlNý čas, luštěNí a ZábaVa

Výherní křížovka s tajenkou
Každý víkend jiná gurmánská akce

Pro chytré hlavy

něco Pro zasmání

taJEnka z mInUlého čísla

 otec

Otci je 45 let. Jeho třem synům je 15, 11 a 7 let.
za kolik let se bude věk otce rovnat součtu věku jeho synů?

Řešení z minulého čísla: Koláče: 1019 hodiny: 2 hodiny Otec: syn 23, otec 46

soUtěž o bIftEk

Vyluštěnou tajenku a výsledky kvízů zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz
nebo na adresu DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to 
nejpozději do 25. května 2014.
Ze správných znění tajenky a zároveň správně vyřešené hádanky bude 
vylosován jeden výherce, který obdrží poukaz na hovězí tatarský biftek pro 
2 osoby. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji 
plnou poštovní adresu. Děkujeme.
Ceny do soutěže věnovala restaurace Chalupa, Pražská 467, Lety.

Čerstvé těstoviny jako od babičky
Vylosovaní luštitelé křížovky a hádanek z dubnového čísla:
irena Juklová, adéla Kándlová, Matyáš Kraus – všichni Dobřichovice
Cena: poukaz na nákup čerstvých těstovin Pasta fidli v hodnotě 400 Kč
Vyzvednutí výhry si dohodněte v kanceláři sdružení Dobnet v Dobřichovicích.

Dva lenochodi sedí nehybně na větvi stromu.
Po třech dnech jeden začne pomalu otáčet hlavou a ten druhý mu říká:
„Ty vole, co se stresuješ?“

Vývoj počítačů:
1984: „Kam ten počítač dáme?“
2014: „Kam jsem ten počítač dal?“
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inzerce

info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice

Každý čt do 20 hod.
po, út, st, pá 8-18
čt 8-20 / so 8-12 / ne 14-17
více na: www.kola-sport.cz

KOLOBĚŽKY KOSTKA
KOLA-SPORT, ŘEVNICE

NOVINKA
od května 2014 

koloběžky
půjčujem 

KOLOBĚŽKY
KOSTKA
•prodáváme (dlouho)
•běžné typy máme

skladem
•servisujeme

To nejlepší pro Váš bazén

Zákazníci PoolPro mají jednu věc společnou. Spokojenost. V oblasti prodeje, projektování, instalace a servisu bazénů
a koupacích jezírek Biodesign vždy ocení naši spolehlivost, profesionalitu a osobní přístup. Jsme rostoucí rodinnou 
firmou se silnou orientací na zákaznický servis. Zakládáme si na osobním přístupu a jsme pro Vás spolehlivým 
partnerem. Chcete pomoci s bazénem? Naším cílem je, aby Vám přinášel jen radost. Vyzkoušejte nás.

BAZÉNY, JEZÍRKA, ZASTŘEŠENÍ, REKONSTRUKCE, PŘÍSLUŠENSTVÍ, CHEMIE, SERVIS

PoolPro s.r.o., Černokostelecká 83/89, 251 01 Říčany, T: 315 555 626, E: info@poolpro.cz, www.poolpro.cz

RegistRujeme
nové pacienty

Praktický lékař pro dospělé
Řevnice, ul. 28. října 1160

muDr. chochola jiří
muDr. Hejmová vladimíra

Ordinace je 3 minuty od vlakového nádraží.

Možnost objednání k ošetření šetří Váš čas.
Více na www.revnickylekar.cz

nebo na tel. 739 451 845

V našem regionu
působí

Kontakt: Dana Vávrová
Budějovická 601/128, 140 00  Praha 4 - Krč

tel.: 723 778 570, www.energon.cz
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Bližší informace na www.dobnet.cz, na infolince 277 001 111, nebo na info@dobnet.cz
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ZDARMA

Dobřichovice
ve vesmíru

Sousede, váš komín mi smrdí

Zapomenuté 
pohanské božiště

Vysokorychlostní internet
bez starosti o přípojku
 kompletní přípojka za 1490 Kč včetně práce technika

 o přípojku se staráme bezplatně,  
včetně oprav a výměn

 základní tarif pro nenáročné  
už za 199 Kč měsíčně

 vysokorychlostní  
internet  
bez omezení  
od 333 Kč  
měsíčně

DOBNET – vysokorychlostní internet, 
bezkonkurenční volání a informace z vašeho okolí
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Pevná linka bez paušálu
 pevný telefon s nulovým měsíčním paušálem

 při přechodu možnost zachování  
dosavadního čísla

 minuta volání do pevné sítě za 0,71 Kč

 minuta volání do mobilních sítí za 1,40 Kč

super
cena
super
cena


