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DOBNET: Nové logo sdružení

Po téměř jedenácti letech se od základu mění logo občanského sdruže-
ní DOBNET. Se základním návrhem souhlasila rada sdružení už na konci 
dubna, další měsíc trvalo dopracování a schválení modifikace loga pro 
prezentaci jednotlivých služeb. Od června bude tedy nové logo oficiálně 
používáno, původní definitivně zmizí ze všech materiálů nejpozději 
na konci roku 2014.
První logo sdružení navrhl známý jednoho našeho člena. Mělo symbo-
lizovat elektronické komunikace, proto zavináč. Modrá vlna znamenala 
pokrytí signálem v obcích ležících v blízkosti řeky. Celkové zapouzdření 
symbolů do erbu bylo v průběhu let hodně kritizováno, hlavně právě 
ve spojení s moderními technologiemi. Během času došlo k drobné 
modernizaci loga, jíž se věnoval místní profesionální grafik. Byl vytvořen 
i grafický manuál používání loga.

Michal Nešpor, předseda Rady občanského sdružení DOBNET
 

Kováři v Litni 2014
V sobotu 7. a v neděli 8. června 2014 vždy od 9 hodin začíná v areálu 
bývalého učiliště v Litni akce Kováři v Litni 2014. V sobotu se můžete 
těšit na program až do půlnoci, v neděli se končí v 15 hodin. K vidění 
bude práce kovářů, podkovářů a další tradiční řemesla s užitím kovu, 
jako drátenictví, nožířství, šperkařství, pregéřství a pasířství. Připraven 
je bohatý program i pro děti, večer zahraje netradiční hudební skupina 
Viklan, interpret irských a skotských skladeb. Vstupné činí 80 Kč, děti 
do 10 let mohou přijít zdarma.
Letos se neuskuteční tradiční akce Svinařské řetězení na zámku ve Svi-
nařích, příznivci starých řemesel si určitě přijdou na své i v Litni. (mn)
 

Černošický letní karneval letos poprvé
Novou tradici letního karnevalu letos zakládají v Černošicích. V pátek  
27. června se na prostranství u obchodního centra Vráž odehraje 
nultý roční akce spojující v sobě poslední zvonění, oslavu začátku léta 
a zábavy pro malé i velké. Začne se v 10 hodin dopoledne a končit se 
má až kolem půlnoci. Návštěvníky čeká tombola, bohatá na ceny, hrad 
skákací a padací, kolotoče, jež zamotají hlavu každému dítku, dobrá 
pečínka na grilu dělaná pro mlsné jazyky, malování na tvář a barvení 
vlasů pro zakrytí identity, představení dětské, ale i pro dozrálé a po celý 
den hudební produkce i z dalekých krajin.
Podrobnosti o akci budou postupně přibývat na stránce  
http://www.mestocernosice.cz/karneval/. (jm)

Část brdského vojenského prostoru  
si nárokuje církev
Spor o tisíce hektarů v brdském masivu pravděpodobně odstartovala 
žádost Arcibiskupství pražského. Církev ve středních Čechách podala 
už více než pět set žádostí o vydání majetku. Jedná se většinou o země-
dělskou půdu a přilehlé stavby. V žádostech jsou ale i lesní pozemky 
a podstatná část z nich leží na území rušeného vojenského prostoru 
Brdy. Vedení vojenských lesů a statků však tvrdí, že lesní pozemky 
nemůže vydat, a to ani v případě, že vojenský prostor za několik let 
zanikne. Jde přitom o tisíce hektarů, o něž se církev v situaci, že jí ne-
budou vydány, bude muset soudit. Jak případný spor ovlivní zvažované 
otevírání vojenského prostoru, není zatím jasné. (jm)
 

Opencard čekají další problémy
Hlavní město se nedohodlo s provozovatelem systému karet na licenčních 
poplatcích. Praha teď bude vyhlašovat výběrové řízení na nového provo-
zovatele. Do té doby je ale třeba vyřešit fungování stávajícího systému. 
Firma eMoneyServices, dříve Haguess, provozující Opencard, už upozor-
nila, že problémy mohou nastat především při vydávání nových karet. Od  
15. června se může stát, že jednoduše nebudou k dispozici. (jm)

Královský průvod dorazil na Karlštejn
V sobotu 31. května a v neděli 1. června se konal už tradiční královský 
průvod, císař strávil noc v Dobřichovicích už podeváté. Nově průvod 
pořadatelsky zajišťovalo město Dobřichovice, poprvé se vycházelo z Ra-
dotína. Celou akci jsme pro vás tentokrát natočili kamerou, video bude 
k dispozici brzy na portálu iDobnet.cz. (mn)

Letem světem Dolní Berounkou
aktuality z regionu

Šašek, císařovna a Karel IV. Král  Alena Vanžurová

staré logo nové logo

Královský průvod se blíží do Letů  Alena Vanžurová
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obec lety

www.obeclety.cz

 Krátce 

Volby do Evropského 
parlamentu
Ve dnech 23. a 24. 5. 2014 proběhly 
v Letech volby do Evropského parla-
mentu. Volební účast dosáhla téměř 
30 %. Nejvíce hlasů získala Koalice TOP 
09 a STAN – celkem 31,78 %, na dru-
hé pozici se umístilo hnutí ANO 2011 
se 16,88 % a třetí skončila Občanská 
demokratická strana s 9,93 % hlasů.

Nově na webu obce
Ke konci května obec aktualizovala svo-
je webové stránky. Najdete zde několik 
modulů, které budou postupně naplně-
ny a průběžně upravovány. Do provozu 
byla uvedena také zjednodušená verze 
webových stránek pro seniory. Více 
najdete na http://www. obec-lety.cz/
seniori/.
Web navíc poskytuje možnost přečtení 
textu nahlas simulátorem. Pro snadnější 
orientaci v postupech při řešení různých 
úředních situací, kterými každý z nás 
čas od času musí projít, byl doplněn 
modul životní situace s popisem, jak 
postupovat při pořízení nového občan-
ského průkazu, při získávání výpisu 
z katastru nemovitostí nebo jaký je 
postup při žádosti o příspěvku na byd-
lení. Více na http://www.obec-lety.cz/
urad-lety/ zivotni-situace/.

Informace z MŠ Lety
6. 5. proběhl zápis do MŠ Lety. 30. 5. 
zveřejnila ředitelka seznam přijatých 
dětí, jichž je letos 20. Tolik prvňáků 
odchází do ZŠ Dobřichovice, Všenory 
a Řevnice.
Provoz MŠ Lety bude během prázd-
nin zajištěn v období 11.–22. 8. 2014 
od 7:30 do 16:30 hodin. Od 30. 6. 
do 10. 8. a od 25. do 29. 8. bude ma-
teřská škola uzavřena. Nový školní rok 
začne 1. září 2014.

Pasování na čtenáře
V neděli 15. 6. od 14 hodin pořádá 
letovská knihovna pasování nejmladších 
čtenářů do svých řad. Zváni jsou letošní 
letovští prvňáčci.

Klid o nedělích a svátcích
Připomínáme dodržování obecně závaz-
né vyhlášky o ochraně klidu a regulaci 
hlučných činností, která vstoupila v plat-
nost dne 1. října loňského roku. Tato 
vyhláška stanovuje, že každý je povinen 
zdržet se o nedělích a státem uzna-
ných dnech pracovního klidu v době 
od 6:00 do 22:00 hodin veškerých prací 
spojených s užíváním zařízení a přístro-
jů způsobujících hluk, např. sekaček 
na trávu, cirkulárek, motorových pil, 
křovinořezů apod.

Císař Karel IV. přijel se svou chotí Eliškou 
Pomořanskou a s průvodem čítajícím několik 
vozů, císařskou gardu, bubeníky i trubače. Při-
šel také zástup pěších i nosičů praporců všech 
zúčastněných obcí. Na žádost zástupců obce 
letovské udělil císař obci právo várečné a tr-
hové, aby i nadále byly Lety výnosnou živností 
císařskou a obyvatelé si trochu kratochvíle 
v časech volna mohli užívat. Zhlédl vystoupení 
v provedení Leťánku a nejmenší představitele 
odměnil stříbrňáky za pěkné výkony.
Letovští konšelé předali svému císaři dva zlaté 
svatopetrské klíče, které má obec ve znaku. 
Tento rok se k vítání císaře připojili i zástupci 
známé osady Stong Boys, jež vyslala svého 
šerifa Peška s dcerou Dominikou.
Protože příjezd Karla IV. připadl letos na 1. 

6., tedy na Mezinárodní den dětí, připra-
vila obec ve spolupráci se Sokolem Lety 
dětský den ve stylu středověkého městečka 
se spoustou řemesel a sportovních čin-
ností, které si děti mohly vyzkoušet – mezi 
nejvyhledávanější patřilo přitloukání erbu 
Lucemburků na kulaté dřevěné placky, 
na jejichž výrobu byla použita pokácená 
májka. Děti se také mohly seznámit s erby 
okolních obcí, jejichž prapory byly předsta-
veny během královského průvodu – za jejich 
rozpoznání si odnesly samolepku na hrací 
kartě. Dále soupeřily v klání na konících nebo 
lovily ryby v řece Berounce. Pro zdatnější 
a pokročilejší byly připraveny dvoukoláky 
zvané koloběžky, na nichž se mohli projet 
ti, kteří uhádli hádanku královny Koloběžky. 
Nejen dívky tloukly koření v hmoždíři nebo 
přebíraly fazole a čočku. Za veškeré vydané 
úsilí byly všechny děti odměněny. Velmi 
děkujeme těm, kteří se podíleli na přípravách 
uvítání a hlavně na organizaci dětského dne, 
za úsilí a předávanou dobrou náladu a milou 
atmosféru, jež v neděli po celé dopoledne 
na letovské návsi panovala.

! Lenka Papáčová, BarboraTesařová

Průvod Karla IV. 
a středověký dětský den 

Již podeváté se obec Lety 
připravovala na příjezd Karla 
IV. Jako každý rok se tu 
měl krátce zastavit při své 
pravidelné cestě na hrad 
Karlštejn.

Trpaslíci nastoupili k uvítání císaře  Alena Vanžurová

Výuka heraldiky okolních obcí v podání bílé paní  Alena Vanžurová, Karel Ráž  



Pane Samsone, sedmnáct let jste vystupoval se skupinou Máci. 
Od roku 1993 hrajete se svou vlastní skupinou Samson a jeho parta, 
na Portě v Řevnicích jste byl i s trojicí Lenk, Redl, Janoušek. Kolik 
tedy máte seskupení, s nimiž koncertujete?

Proměn je poměrně hodně. A dělám je cíleně, abych neměl pocit, že 
hraji pořád dokola to samé, a mohl mít z hraní radost. Takže řeknu-li, že 
pro mne je velmi zásadní také vystupování se skupinou Hop trop, která 
hraje pětatřicátou sezonu v nezměněné sestavě včetně zvukaře, nic 
nepokazím. Myslím, že jsme tak vytvořili republikový rekord v soudrž-
nosti souboru. A v současné době hrávám i s hudebníky a hudebnicemi, 
se kterými jsem natočil CD Slunečno, a tak tomu seskupení i říkáme. Je 
to takový projekt na pomezí jazzu a folku, kontrabas hrává Petr Dvorský, 
u bicích se střídavě zjevují Radek Gotz, Pavel Plánka či Michal Šindelář, 
druhou kytaru má Jirka Šneberk a sbor obstarávají Berušky, které za ta 
léta jako samostatnou dívčí hudební formaci nelze přehlédnout.

Máte pocit, že po tolika koncertech a množství nahrávek chybí ještě 
něco, co byste rád stihl?

Mám čím dál tím intenzivnější pocit, že selský rozum a modelové příbě-
hy z písní nových interpretů ubývají a skladby se zabývají spíš formou 
než obsahem. Proto bych chtěl nadále psát a zpívat něco, co má hlavu 
a patu a kde je zřejmé, že je lepší mít rozum pod čepicí než obrázek 
na ní. A pochopitelně budu stále odmítat tupost řazení do hudebních 
škatulí, která bezmocnost hudebních publicistů tak pěkně zdůrazňuje.

Skládáte i písničky pro děti, do Večerníčků. Jaký je rozdíl psát pro 
děti, které jsou prý nejkritičtější publikum, a pro své věrné poslucha-
če a diváky? A máte nějakou dětskou odezvu?

Já jsem děti nikdy moc nemiloval. Neumím se tvářit jako hodný strýček. 
Prostě mne oslovil Vašek Chaloupek a já si vzpomněl, jaké to bylo, když 
jsem byl malý, a s tím pocitem jsem ty písničky psal. Myslím, že mě 
nepřestane překvapovat, kolik dětí si je po republice zpívá a že jim to 
zůstává i do dospělého věku. Na druhé straně, když jsem viděl a slyšel 
kluky z Maxim Turbulenc, jak naložili s písničkou Když potkáte ježky, po-
chopil jsem, že tvorba pro děti vlastně žádné stropy ani omezení nemá. 
A to je příjemné zjištění. Takže to dělám rád a budu v tom pokračovat. 
Do každého textu se dá vepsat i kousek nějaké informace či vzdělání, 
a tím se člověk brání postupujícímu ohlupování lidí a hlouposti vůbec.

Na svém kontě máte 25 LP, CD, jestli je to správné číslo, ale i mnoho 
ocenění na festivalu Porta, včetně Zlaté Porty z roku 1986. Je dnes 
Porta hodně jiná než třeba před 20 lety?

Už je jich 33 a zatím jsem neskončil. I když není jasné, jakým způso-
bem se šíření hudby a obrázků bude měnit. Třeba už to nebudou CD, 
ale nějaká jiná média či datová úložiště. Ale ruku na srdce. Kniha mne, 
nemám-li ji fyzicky v ruce, zdaleka tak neosloví a myslím, že s hudebním 
nosičem je to podobné. Nakonec nástup vinylu zpátky na scénu je toho 
hezkým dokladem. Porta mi dnes jiná nepřijde, spíše jako by se vrátila 
k původní myšlence žánrového festivalu s různými přesahy do žánrů 
příbuzných. Tehdejší „masovka“ v Plzni nic normálního nebyla. Spíš z ní 
místy šla až hrůza. Teď se mi festival zdá daleko tolerantnější a otevře-
nější než dřív.

V Řevnicích  na Portě jste se od roku 2008 objevil každý rok. Co vás 
tam táhne? 

Nadšení nových, nastupujících hudebníků, opakujících stejné chyby, ja-
kých jsme se dopouštěli i my. Třeba i hulákání do ranních hodin. Anebo 
kamarádění se, napříč různými žánry a hudebními názory.

Letos vystoupíte v pátek jako hlavní host, ale sám. Můžete prozradit, 
co zahrajete? A nebude vám na pódiu smutno?

Hudebník vystupující sám má  proti všem seskupením jednu velkou vý-
hodu. Může velmi rychle měnit repertoár podle reakce publika, tedy má-li 
pestrý zásobník písní. A to já mám. Protože jsem loni vydal vlastně své 
první živé sólové CD Van men šou, mám chuť si ten typ představení zahrát 
na nejrůznějších pódiích. A potom, písničkář, jehož písně s jednou kytarou 
na pódiu neobstojí, tam nemá co dělat ani s kapelou. Zahraji to, co  mne 
bude s lidmi společně bavit a u čeho se třeba i můžeme válet smíchy.

Na co se letos hodně těšíte?

Přece na lidi. Na jejich oči, úsměvy a hladové uši.

Čím vám vaši přátelé udělají největší radost?

Když se mě budou ptát na jiné věci, nežli je zdraví a věk. A nabídnou 
opravdu dobré bílé. ! Petr Mráček,  Radek Havlíček

4  DOBNET červen 2014

rozhovor

Jarda Samson Lenk o Portě: 
Těším se na úsměvy a hladové uši
Ke stálicím Porty bezesporu patří Jaroslav 
Samson Lenk, český folkový a trampský 
zpěvák, textař, písničkář a kytarista. Také letos 
ho na tomto hudebním festivalu uslyšíte.
A co nám před ním prozradil?

Vstupenky můžete zakoupit v kan
celáři

DOBNET, o. s. v Dobřichovicích,
 po-čt 8-18, pá 8-12.

Křížovka o vstupenky na str. 14

Řevnice
27. - 29. 6.
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pr/inzerce

Dobrý den, 
po koupání 
v sousední vsi 
jsem dostal velmi 
nepříjemnou 
vyrážku, léčil jsem 
se s ní několik 
měsíců. Můžu 
po nich požadovat 
odškodnění?

To je dotaz poměrně aktuální, ale bohužel 
mi pán neupřesnil, kde a u koho se kou-
pal. Pokud to bylo u souseda ve vaně, 

zamýšlela bych se především nad tím, jestli 
náhodou nebude chtít „odškodnit“ ten soused. 
A teď vážně – především je třeba si uvědo-
mit, že primární péče o naše zdraví je na nás 
samotných a že součástí této péče je obe-
zřetnost, co s naším organismem děláme – co 
jíme, jak se oblékáme a mimo jiné také i kde 
a jak se koupeme. 
Pouze u tzv. veřejných koupališť do jisté míry 
tuto obezřetnost za nás supluje stát prostřed-
nictvím svých dozorových orgánů, které sledují, 
zda je voda v koupališti ke koupání vhodná 
(a z pohledu věku také pro koho: bazény 
a koupaliště pro miminka a malé děti mají ještě 
další zpřísněné podmínky). 

Tato veřejná koupaliště se dají 
rozdělit do několika skupin: 

Přírodní nebo umělá nádrž (rybník, pís-
kovna, požární nádrž, lom apod.), které 
nejsou přímo určeny ke koupání. Zejména 
na jihu naší zemičky nás to svádí sesednout 
při cyklovýletu z kola a namočit se do nej-
bližší tůně. Tomu se říká obecné užívání vod. 
Nemohu doporučit. Do takové vody nejenže 

lezete zcela na své vlastní nebezpečí, ale jde-li 
o chovný rybník, vystavujete se i nebezpečí 
postihu ze strany rybářské stráže, pokud vás 
bude pokládat za pytláka. 
Přírodní koupaliště. Přírodní koupaliště jsou 
taková místa, nad jejichž užíváním někdo 
dohlíží a zpravidla se za přístup na ně platí. 
Provozovatel odpovídá za jakost vody podle 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a je povinen v případě problémů (např. 
sinice ve vodě nebo jiné snížení jakosti vody) 
označit ji jako ke koupání nevhodnou. Jestli 
jste se koupal na takovémto koupališti, může 
být za Vaši vyrážku provozovatel odpovědný 
jen v případě, že porušil nějakou svou povin-
nost, např. pravidelně jakost vody nesledoval 
nebo neupozornil na to, že se ve vodě koupat 
nemá. Podmínkou jeho odpovědnosti je však 
zjištění příčinné souvislosti mezi Vaším one-
mocněním a stavem vody na koupališti, event. 
jiným porušením jeho povinností. 
Tzv. koupací oblasti. Vítejte na Slapech. 
Koupací oblasti jsou místa, která nemají provo-
zovatele, a tedy ani statut a kontrolu veřejného 
koupaliště, ale které využívá ke koupání větší 
počet osob a které ministerstva zdravotnic-
tví a životního prostředí zařadily na seznam 
sledovaných míst. Jakost vody ke koupání 
je sledována nikoliv provozovatelem, nýbrž 
krajskou hygienickou stanicí, která zveřejní 
varování, že voda není vhodná ke koupání. Ale 
za kvalitu vody neodpovídají, tudíž muselo by 
dojít k pochybení na jejich straně (nezkontrolo-
vali kvalitu vody, nezveřejnili závadný stav), aby 
to pro vás mělo nějaký význam. 
Umělá koupaliště. Bazény, plovárny a podob-
ná zařízení jsou z pohledu právní úpravy nej-
sledovanějšími místy určenými ke koupání, a to 
nejen z pohledu jakosti vody, nýbrž i pravidel 
úpravy vody, úklidu, desinfekce a dalších hygi-
enických podmínek provozu.  Pokud byla vy-
rážka způsobená prokazatelně něčím ve vodě 
nebo v provozu umělého koupaliště, šlo by do-
vodit odpovědnost jeho provozovatele, ledaže 
by prokázal, že vynaložil veškerou péči, kterou 
lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo. 
Takže pokud plní všechny povinnosti a vyrážku 
jste chytil tím, že jste se otřel do ručníku pána 

vedle, který má náhodou impetigo, provozova-
tel Vám škodu nenahradí. Naopak pán vedle by 
měl vědět, že s takovým onemocněním nemá 
na veřejném a když už jsme u toho, ani žádném 
jiném koupališti co dělat. 
Zvlášť pak stojí léčebné a rehabilitační bazény 
a vany, které nejsou určeny primárně ke „kou-
pání“, ale nepředpokládám, že byste si své 
kožní problémy přivezl z lázní. Pravidla lázeň-
ských koupelí jsou velmi přísná. 
Ani v případě koupání v bazénu na zahradě, 
který není veřejným koupalištěm, nejste zproš-
těn vlastní odpovědnosti a máte dobře uvážit, 
kam lezete. Bazén určený k soukromému 
cachtání žádné kontrole nepodléhá. Základním 
pravidlem je pouze povinnost jeho vlastníka, 
dle které si má počínat si při svém konání 
tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na zdraví 
jiného. Takže měl by vás na kožní problémy 
v rodině nebo na zvláštnost vody v jeho bazé-
nu upozornit. Není však žádnou jeho povinnos-
tí vodu čistit nebo desinfikovat, takže případná 
jeho odpovědnost za vzniklou škodu by se 
poměrně těžko dokazovala. Musel by mít zcela 
konkrétní povinnost a tuto by musel porušit. 
Například porušil-li pravidla léčby onemocnění, 
i když věděl, že jde o vysoce infekční chorobu, 
nasypal do bazénu desinfekci v mnohoná-
sobně větší než doporučené koncentraci tak, 
že vám to rozežralo kůži a neřekl vám o tom, 
desinfikuje bazén prostředky, které nejsou způ-
sobilé ke kontaktu s pokožkou nebo jsou vůči 
lidskému organismu patogenní, apod. 
V každém případě byste však musel prokázat, 
že Vaše onemocnění je v přímé příčinné sou-
vislosti nejen s tím koupáním, ale především 
právě s jeho jednáním. Ať už jste se koupal 
kdekoliv, obávám se, že vaše šance dosáhnout 
nějakého odškodnění je malá, ne-l žádná. Pro 
příště doporučuji pouze více opatrnosti. Možná 
by stálo za to investovat do bazénku vlastního. 
Ten pak ale prosím nejméně do doby, než svůj 
kožní problém vyléčíte, nenabízejte ke smočení 
nikomu dalšímu.

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

Mgr. PETrA VráBLIKOVá, ADVOKáTKA, LETy,  
ODPOVíDá NA VAšE DOTAzy: 

inzerce

Poslední volná 
místa ve školičce 
Pikolín!
Cena za celotýdenní
docházku 3 800 Kč.

Tel.: 777 646 126
E-mail: pikolin@email.cz

www.pikolin.cz
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kultura

inzerce

Pracující

žena hledá
Podnájem

1+1
v dobřichovicích

Tel.: 606 135 136

Festival Všechny chutě světa je unikátní gast-
ronomická show pro všechny, kteří rádi cestují, 
milují nevšední zážitky a především dobré jídlo.
„Návštěvníci se mohou těšit na pestrobarev-
nou směsici chutí a vůní z nejrůznějších koutů 
světa. Přizvali jsme vyhlášené kuchaře, kteří se 
buď specializují na zahraniční kuchyni, nebo 
vaří tzv. street food,“ říká organizátor akce 
Štefan Oršoš. 
Loni tento festival navštívilo přes 3 000 lidí, 
zájem veřejnosti organizátory velice potěšil, 
a proto pro rok 2014 připravili rozšíření o nové 
účastníky a bohatší doprovodný program. 

Součástí vstupného bude i slevový voucher 
na připravovaná jídla.
A co budou moci návštěvníci v Dobřichovicích 
ochutnat? Čekají na ně například mexické 
speciality, japonské suši, vietnamské pho, ma-
rocký tažin, maďarská husí játra, francouzské 
palačinky, argentinské grilované maso, paella, 
indická másala, thajská laksa  a další dobro-
ty. V rámci školy grilování s Campingazem si 
zájemci ugrilují  vlastní maso či zeleninu. Opět 
zde všichni najdou pečivo z opunciové mouky 
nebo konopí, jedlé květiny či syrovou stravu.

! Lenka Papáčová

UNIKáTNí fOOD fESTIVAL NABíDNE KOLUMBIJSKOU, 
MArOcKOU čI VIETNAMSKOU KUchyNI

Všechny chutě světa

Jste milovníky kvalitního jídla 
a pití? Máte rádi exotickou 
kuchyni? zajímá vás tradiční 
gastronomie z různých koutů 
světa a chcete vědět, jak se 
některé exotické speciality 
připravují? Pak musíte navštívit 
druhý ročník jedinečného 
food festivalu Všechny 
chutě světa, který se koná 
v sobotu 14. června na zámku 
v Dobřichovicích u Prahy. 

Kdy: sobota 14. června

od 10:00 do 22:00 hod.

Kde: zámek 
v Dobřichovicích

Vstupné: 100 Kč, děti zdarma

V rámci vstupného získá 

návštěvník jednorázovou slevu 

20 % u vybraného stánku

Pro koho: pro milovníky dobrého
 

jídla a cestování, dospělé 

i děti

Více informací: Štefan Oršoš

foodevent@seznam.cz

tel.: 776 312 538

Program: Porta Řevnice
❚ Pátek 27. 6.
Vlajka – Notičky, 18:00 / Falešná karta, 
18:15 / 4x soutěž, 19:00 / Naďa Urbánková 
a Bokomara, 20:10 / 3x S, 21:00 / Jaroslav 
Samson Lenk, 22:00

❚ Sobota 28. 6.
Dílna, 12:00 / Sem Tam, 14:00 / 5x soutěž, 14:50 
/ Vítěz kytarové soutěže SAI – Ladislav Pazdera, 
15:15 / Švédova trojka, 16:30 / 5x S, 17:20 / Petr 
Šušor – Drumcircle, 18:40 / Klíč kvartet, 19:10 
/ V. K. Tomáško, 20:00 / Hana a Petr Ulrichovi – 
Javory, 21:00 / Nadoraz, 22:00

❚ Neděle 29. 6.
Zelenáči, 11:00 / BG styl, 12:00 / Petr Kocman 
a PK Band, 12:40 / Monogram, 13:40 / Nezmaři, 
14:40 / vyhlášení výsledků, 15:40 / Roman Horký  
a Kamelot, 16:10 / Žalman a spol., 17:10 / „Hodina 
H“ – Pocta Zdeňku Rytířovi, Václav Neckář 
a Bacily, Lenka Filipová, Tereza Černochová, 
Petr Kocman, Radek Tomášek, 18:10

Změna programu vyhrazena

Domov pro seniory Dobřichovice

HLeDá ZAMěSTNANce
NA PoZIcI úDRŽBář A řIDIČ

Požadujeme:  ŘP skupiny B s praxí; topičské 
oprávnění; odborná způsobilost v elektrotechnice 
vyhláška č. 50/1978 Sb.; spolehlivost; flexibilnost

Nabízíme: Zaměstnání na HPP; jednosměnný provoz; 
možnost stravování; plat od 15 500 Kč/měsíc

Nástup: červenec/2014

NA PoZIcI PoMocNý 
KUcHAř/KUcHAřKA

Požadujeme:  spolehlivost; flexibilnost, praxe 
v kuchyni sociálních zařízení, škola, školka, případně 

nemocnice apod. vítána

Nabízíme: Zaměstnání na HPP; jednosměnný provoz; 
možnost stravování; plat od 11 500 Kč/měsíc

Nástup: ihned

Kontaktní osoba: Alena Čapková 734 158 712
nebo info@domovdobrichovice.cz



Bezkontaktní karty jsou jednou z posledních 
novinek, jež nás mají naučit platit tímto způ-
sobem i drobné nákupy, které dosud hradíme 
v hotovosti. Oproti klasickým terminálům, 
do nichž se karty zasouvají, stačí  tento typ jen 
přiložit ke čtečce a není třeba ani zadávat PIN.
Aby se předešlo zneužívání takto vybavených 

platebních karet, můžete bez 
zadávání PIN kódu zapla-
tit jen nákupy do pěti set 
korun. Vyťukání kódu vás 
čeká i ve chvíli, kdy se vám 
drobnější platby nasčítají. 
Další možností zjednodušení 
je při placení ani nevytahovat 
kartu z peněženky. Na trh se 
dostávají i bezkontaktní čipy 
v nálepkách a přívěscích.
O bezpečnosti karet se před jejich zavede-
ním dlouze hovořilo, především v souvislosti 
s „elektronickými kapsáři“, kteří by například 
v autobusu obešli se čtečkou několik lidí 
a peníze jim z účtů vysáli. Jenže to není tak 
jednoduché, jak se na první pohled může zdát. 
Kartu je třeba přiložit ke čtečce velmi blízko, 
maximálně dva centimetry, a jakákoli překážka 
přenos komplikuje. 
Takto vybavené čtečky, které by bylo možné  
používat na veřejnosti, ani neexistují. Navíc 
pokud by k takovému zneužití karty došlo, dá 
se provedená platba reklamovat. Například 
ve Spojených státech, kde se na zabezpečení 
plateb nepohlíží tak přísně jako u nás, banky 
reklamované transakce automaticky vracejí. Je 
to pro ně levnější varianta. (emjé)
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ajťáKOVa pOraDNa

Dostal jsem od banky 
bezkontaktní kartu a zajímalo 
by mě, v čem se liší. Je její 
používání bezpečné?

inzerce

Odpovídáme na dotazy
AJTAPOrADNA@DOBNET.cz 

Bezkontaktní 
karty

AJŤÁKOVA
PORADNA
AJŤÁKOVA
PORADNA

@

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

nově PoSKYTUJEME SLUŽBY
v oBLASTI MonTÁŽÍ A oPRAv

• antén TV, FM rozhlas
• satelitních kompletů 
• systémů Společných televizních antén
• systémů DVB-T 
• rekonstrukce stávajících rozvodů

PRODEJ  SERVIS
• anténní techniky
• satelitní techniky
• dekodovací karty FREESAT, SKYLINK, DIGI TV

NÁVRHY A ROZPOČTY
• technologie TV-SAT rozvodů
• hotely
• penziony
• rodinné domy
• bytové domy

VYBAVENÍ
• moderní měřící technika
   pro anténní a satelitní
   zařízení

GARANCE
• záruční a pozáruční servis

e-mail: info@dobnet.cz
tel.: 277 001 111

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



Nejjednodušší varianta  
pro malý prostor:  
nafukovací bazének
Rodiče malých dětí často sáhnou po nejjed-
nodušším řešení – nafukovacích bazénech. 
Ty jsou dostupné v nejrůznějších velikostech 
a provedeních. Je to levné a rychlé řešení, 
jak se v parném létě ochladit. Při pořizová-
ní bazénku musíme pamatovat na to, že je 

nezbytné starat se o čistotu vody. Nezvolíme-li 
úplně malý bazének, v němž se voda snadno 
ohřeje a také ji jednoduše vylijeme, je namístě 
uvažovat o možnostech jejího čištění.

Zkušenost z praxe

„Myslela jsem, že když pořídím 
větší nafukovací bazének, užiju 
si s dítětem ochlazení v parném létě. Bohužel 
jsem si neuvědomila, že bude potřeba  o vodu 
pečovat a že její vylití není tak jednoduché. 
V horku se navíc voda rychle kazí. K většímu 
bazénu bylo potřeba koupit čisticí tablety, mož-
ná by snesl i filtraci, s tím jsem ale ve svých 
úvahách nepočítala,“ říká paní Karolína.

Jedno z nejoblíbenějších 
řešení: nadzemní bazén

Klasický kruhový bazén se samonosným 
nafukovacím prstencem je východiskem pro 
ty, kteří požadují rychlé a levné řešení. Pořízení 
a instalace bazénu jsou jednoduché.  Je potře-
ba vyřešit jen čištění vody a prostor k umís-
tění. Důležité je najít na zahradě rovné místo 
a zbavit jej ostrých předmětů, které by mohly 
způsobit protržení dna.
Výhodou tohoto typu bazénu je, že nemá ostré 
hrany,  je tedy vhodný zvláště pro malé děti. 
Mimo to máte možnost ho poměrně snadno 
přesunout nebo odklidit, pokud jej nevyužíváte.
V této kategorii lze zvolit o něco dražší, ale 
stabilnější bazén s pevnou konstrukcí, na níž je 

zevnitř měkká fólie. Tento typ je odolnější a ne-
musí se na zimu uklízet. Jeho instalace je však 
náročnější mimo jiné z hlediska úpravy terénu.

Zkušenost z praxe

Pan Bronislav říká: „S bazé-
nem s prstencem jsme nad-
míru spokojení. Instalace pro nás obnášela jen 
zarovnání povrchu a podsypání pískem. Důleži-
té bylo také pořízení pískové filtrace, protože 
papírová byla k ničemu. Překvapivé bylo jen to, 
že nám jeden bazén přes zimu propíchaly vosy, 
a tak jsme museli pořídit druhý, ale sáhli jsme 
opět po stejném. A v horkých dnech si vesele  
užíváme ochlazení.“

Zapuštěný a polozapuštěný 
bazén má stále své příznivce
 
Pokud si přejete  vybudovat na zahradě zapuš-
těný bazén, je potřeba vzít v první řadě v úvahu 
rozlohu pozemku. Ideálně by velikost bazénu 
neměla přesáhnout padesát procent celkové 
rozlohy zahrady, orientován by měl být směrem 
k jihu či jihozápadu s co nejdelším dosahem 
slunečních paprsků během dne.
Polozapuštěné fóliové bazény jsou kompromi-
sem mezi nadzemními a zapuštěnými typy jak 
finančně, tak náročností instalace. Do země je 
vsazena jen část bazénu, která je obsypaná 
betonem. Tento druh se hodí například i pro 
kopcovitý terén.
Pořídit si zapuštěný bazén je již finančně 
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téma

Koupání na zahradě
může být i bio
Od doby, kdy jen málokdo 
měl na zahradě vlastní bazén 
a mnoho z nás zažilo letní 
koupání v nafukovacím 
bazénku nebo plechové 
vaně, uplynula už spousta 
času. Technologie, znalosti 
i možnosti pokročily. 
Na zahradě se můžeme 
osvěžit daleko sofistikovaněji  
v bazénech různých typů 
podle našich individuálních 
potřeb. Další alternativou 
je pořídit si koupání 
v souladu s přírodou ve stále 
oblíbenějších koupacích 
jezírkách, která spojují 
příjemné s užitečným.
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náročnější. Železobetonové typy mají výhodu 
ve vysoké životnosti a tvarové flexibilitě.  
Dobře lze pracovat s jejich lokalizací v za-
hradě, aby celek působil esteticky. Trvalé 
umístění je tedy výhodou, zároveň však může 
být komplikací, pokud například máme malé 
děti a je nezbytné zajistit jejich bezpečnost. 
U zapuštěných bazénů je na výběr z mnoha 
materiálů a jejich kombinací (například betonu, 
železobetonu, plastu, fólie, laminátu, plechu). 
Každý typ materiálu má přitom své klady i zá-

pory, záleží na finančních možnostech, touze 
individuálně řešit  tvar bazénu nebo na poža-
davku odolnosti.

Zkušenost z praxe

františek říká: „Již 17 let 
máme zapuštěný ocelový 
bazén s fólií. Pořizovali jsme ho od německé 
firmy, podle zkušeností známých stejné ame-
rické bazény za moc nestojí. Naopak jiní mají 
laminátové, což je údajně doživotní záležitost. 
Jsme s bazénem spokojení, děti jej využívaly 
od malička a za tu radost stojí i péče, kterou 
bazén vyžaduje. Je důležité zvyknout si na to, 
že je nutné o něj pravidelně pečovat. Napustili 
jsme ho a od té doby funguje bez problému. 
Pravidelně měřím ph předtím, než použiji 
chemii (týdenní tablety s chlórem). Máme pís-
kovou filtraci, občas je potřeba kolem v dlažbě 
odstranit plevel, Jinak na zimu odpustím vodu 
a přikryji plachtou. Práce to je, ale za tu radost 
stojí.“

Biotopy: oblíbené a v souladu 
s přírodou   
Zahradní jezírka vynikají tím, že mimo koupání 
plní další funkce – jsou estetickým a ekolo-
gickým prvkem a v zimě se na nich dá bruslit. 
Mají také mnohem levnější provoz než bazény. 
Kromě toho odpovídají současnému požadav-
ku mnoha lidí žít v souladu s přírodou a šetřit  
ji. Výhodou jezírek je, že některé práce spojené 
s jejich výstavbou si můžeme udělat sami. Před 
stavbou bychom ale měli postup konzultovat 
s odborníkem.

u

Dezinfekce a čištění  
vody ke koupání
chlórová dezinfekce – jde o nejjednodušší 
způsob, nepříjemný je ale zápach chlóru a také 
vliv na zdraví. Chlór nedělá dobře kůži a jeho 
použití se neslučuje s alergií. Pokud vás při 
kontaktu s ním pálí oči nebo svědí kůže, je 
dobré se zamyslet nad jinými způsoby čištění 
a dezinfekce.
Bezchlórová dezinfekce na bázi polymeru – 
je vhodná pro alergiky, nedráždí oči ani pokož-
ku a čistí vodu od řas a mikroorganismů.
Mořská sůl – je dobrá pro alergiky. Funguje 
tak, že sůl je pomocí elektrolýzy tzv. solináto-
rem přeměněna na plynný chlór, kyslík a ozon. 
Nutné je použít příslušenství bazénu, které 
nekoroduje.  
Přípravky na bázi kyslíku – jsou vhodné pro 
alergiky a ty, kteří nesnášejí zápach chlóru. 
Kyslík je nedráždivý, ale bohužel o něco dražší 
než chlórové čištění. Stejně jako u chlórových 
přípravků je důležité měření doporučených 
hodnot.
UV lampa – pokud použijete chlórové příprav-
ky, může UV lampa snížit jejich spotřebu. Voda 
je ozářena UV lampou předtím, než je čerpána 
do bazénu.
filtrace – základní druhy filtrace jsou papírová 
a písková. Písková je kvalitnější, jen je potřeba 
asi po dvou letech vyměnit písek kvůli jeho 
obrušování.
Vysavač nečistot – podle velikosti bazénu 
máme na výběr různé druhy. Existují levnější va-
rianty s nástavcem na hadici nebo na principu 
podtlaku. U větších bazénů je vhodné pořídit si 
poloautomatické nebo automatické vysavače, 
které se používají spolu s pískovou filtrací.
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Co nám o koupacích 
jezírkách řekli odborníci
Vše kolem zahradních jezírek vysvětluje Josef 
Vokál z firmy Acre, Jiří Sedlák z firmy Agau 
a Martin Student z firmy Jezírka–Zahrady.

Můžete popsat největší výhody jezírek?

Josef Vokál: Spousta lidí si postavila bazény, 
jenže bohužel čím dál tím víc trpíme alergiemi. 
Jezírka jsou bio, tedy v souladu s námi i s pří-
rodou. Pro mě je úžasné, že voda v jezírku je 
přírodní a voní. 
 Jiří Sedlák: Jste ve skutečně čisté vodě. Řešil 
jsem to například s jednou majitelkou bazénu. 
Řekla mi, že má ráda čistou vodu, ale zaměnila 
přitom výrazy čistý a průhledný. Když jsem v té 
její průzračné bazénové vodě změřil hodnotu 
dusičnanů, byla to tragédie. Voda z jezírka prů-
hledná není, ale je čistá. Zdůraznil bych také 
to, že pro děti je jezírko prostor k objevování.
 Martin Student: Vodní plocha na zahradě má 
neocenitelné kouzlo, zvlášť je-li spojena s nád-
herným prostředím plným zeleně. S dostatkem 
informací se do stavby zahradního jezírka mů-
žete pustit i svépomocí a ušetřit tak náklady.

Pro koho se hodí jezírko lépe než bazén?
 
Josef Vokál: Pokud se zákazník rozhodne poří-
dit si koupací jezírko, pak musí přesně vědět, co 
si pořizuje, znát produkt. My to zákazníkům vždy 
otevřeně říkáme. Pak nemohou být nespokojení.

Znáte zkušenosti klientů s jezírkem?

Jiří Sedlák: Většinou si je lidé chválí, je to kus 

přírody na zahradě, navíc funkční, někteří jsou 
nadšeni, protože se jim otevře nový obzor.
Martin Student: Zkušenosti našich klientů 
jsou téměř stoprocentně pozitivní. Kdo jezírko 
na zahradě již má, nikdy by například za bazén 
neměnil.

Na jakém principu jezírka fungují? 

Josef Vokál: V jezírku probíhá samočištění 
za pomoci bakterií a zooplanktonu pro přírodní 
filtraci. Proto je lepší mít vodu bez ryb. Pokud 
někdo chce ryby, měl by volit jezírko pro ryby, 
a ne na koupání. Dále se nádrž osazuje vodní-
mi rostlinami. Já preferuji ty lokální, moc se ne-
doporučují třeba lekníny. Také se někdy mylně 
říká, že se mohou používat UV lampy, ale není 
tomu tak, zabíjejí totiž i „dobré“ bakterie.

Jak velká jezírka a jakého typu se staví 
nejčastěji?

Josef Vokál: Rozměr realizovaných jezírek je 
od 30 kubíků po 1 000 metrů. Existuje pět 
typů, od nejjednodušších, fungujících jen se 
zooplanktonem a vodními rostlinami, až po slo-
žitá, která jsou přetechnizovaná a vypadají 
skoro jako bazén, mají čerpadla a regenerační 
zóna je umístěna stranou. Jsou i jezírka pro 
veřejné koupání v obcích. Například Rakousko 
má v tomhle tradici. Osobně mám nejraději 
nejjednodušší, opravdu přírodní typy. Zajímavé 
je, že lze například přestavět obecní požární 
nádrže. Vznikne tak prostor pro veřejné přírod-
ní koupání. 
Jiří Sedlák: Děláme tak 100 až 200 m², ale 
máme za sebou už několik jezírek o rozměru 
400 m² a největší bylo 800metrové.

Martin Student: Naši klienti si nejčastěji nechají 
budovat jezírka od 10 do 70 m3.  Někdy ale 
realizujeme nádrže větší než 120 m3. Dokonce 
máme jednoho klienta se 700 m3 vody.

Kolik stojí vytvoření jezírka?

Josef Vokál: Cenu vám řeknu jen těžko. 
Spoustu prací si lidé mohou udělat  sami nebo 
zvolit lokální řemeslníky, například na výkop, 
či levně zařídit odvoz hlíny. Další je dobré 
zadat specializované firmě. My vždy vytvoříme 
kalkulaci na míru, která zahrnuje individuální 
nastavení podle konkrétní spolupráce. 
Jiří Sedlák: Jezírko, v němž je 180 m² fólie, 
vychází na 80 tisíc korun bez DPH, největší po-
ložkou je fólie a profi čerpadlo pro pohyb vody.
Martin Student: Cena jezírka je velmi individu-
ální. Záleží na několika faktorech. Nejčastěji 
se cena za vybudování jezírka od naší firmy 
pohybuje od 100 do 200 000 Kč.

Máte nějaká doporučení pro ty, kteří se roz-
hodnou stavět jezírko?

Josef Vokál: Kromě vhodného prostoru je 
dobré se zamyslet nad zdrojem vody. Je totiž 
potřeba ji doplňovat. Voda by také měla mít 
vhodné složení. Limitující může být obsah 
fosforu ve vodě, protože jeho větší množství 
rozvíjí řasy a sinice. Změření obsahu fosforu 
stojí asi 400 Kč a je výhodné jím začít. Dobrá je 
naopak hodně vápenitá voda. Na její doplnění 
je ideální mít vrt, případně studnu. Vodu lze 
samozřejmě dovézt například z řeky nebo se 
domluvit s hasiči.

! Lucie Hejbalová,  Jiří Sedlák
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• Pokud vlastníte starý betonový bazén, který každý rok natíráte barvou, která se pořád loupe a loupe, nabízíme Vám vyvložkování bazénu vinylovou fólií.
• Na výběr máme mnoho vzorů a barev. Přijďte k nám a vyberte si z našeho vzorníku. Už nebudete muset bazén nikdy natírat a Váš bazén bude jako nový! 
• Nebaví Vás koukat na starý bazén se zkrabatělou folií a zašedlou dlažbou? Nechte to na nás a my Vám ho dáme kompletně do pořádku.
• Bazén Vám teče a vy nevíte kde? Dokážeme lokalizovat a opravit úniky vody. 
• Nechcete se zabývat výměnou písku ve fi ltrační nádobě? Zavolejte nám a naši technici Vám písek (nebo jakékoliv jiné médium – Zelbrite, fi ltrační sklo atd.) rádi vymění.
• Už Vás nebaví ručně měřit a dávkovat chemii do bazénu? Můžeme Vám namontovat automatické dávkovače, které si vše samy změří a podle toho přesně dávkují potřebnou chemii.
• Přestalo Vám fungovat čerpadlo? Zapůjčíme Vám po dobu opravy naše, a stávající buď opravíme či vyměníme za nové. Všechny díly máme běžně skladem.
• Potřebujete namontovat ohřev bazénu, dodat zastřešení a tím si významně prodloužit koupací sezónu? Obraťte se na nás! 

PoolPro s.r.o., Černokostelecká č.p. 83/89, 251 01 ŘÍČANY, e-mail: info@poolpro.cz, mob.: 608 800 226, tel.: 315 555 626, w w w.poolpro.cz 

• Pokud vlastníte starý betonový bazén, který každý rok natíráte barvou, která se pořád loupe a loupe, nabízíme Vám vyvložkování bazénu vinylovou fólií.

Vlastníte bazén, který má nejlepší léta
za sebou? Máme pro Vás řešení!
Naši pracovníci mají 15-ti leté zkušenosti a ochotně 
Vám pomůžou s jakýmkoliv problémem.

REKONSTRUKCE
BAZÉNŮ

BAZÉN NEMUSÍ BÝT JEN NA PLAVÁNÍ!

PoolPro s.r.o., Černokostelecká č.p. 83/89, 251 01 ŘÍČANY, e-mail: info@poolpro.cz, mob.: 608 800 226, tel.: 315 555 626, w w w.poolpro.cz 

Kde trávíte nejvíce času, když jste na dovolené u moře ?
Pravděpodobně jste nejraději ve vodě na mělčině, kde se bavíte, hrajete si
s dětmi, opalujete se a nebo se jen tak osvěžujete a rozhlížíte kolem.
Představte si, že jste doma v bazénu, který má vlastní pláž s pozvolným 
vstupem do vody, mělčinou pro děti, místo pro relaxaci s bublinkovou 
masáží, vodními masážními tryskami, a dokonce i místo pro plavání
s protiproudem. Přestavte si parné léto a dlouhý čas, který můžete
v takovém bazénu prožít, namísto toho, abyste se jen osvěžili a po chvíli 
zase vylezli - tak jako u běžných bazénů.
Představte si bazén, který si můžete kompletně přizpůsobit a který 
nádherně zapadne do vaší zahrady a bude ji zkrášlovat po celý rok, neboť je 
vyroben z přírodních materiálů.
Vodu v bazénu můžete mít standardně chemicky ošetřenou, případně 
slanou jako v moři, nebo dokonce s minerály (Magnesium, Potasium) pro 

osoby, které mají zdravotní problémy s pokožkou. Koupání je pak dokonce 
zdravější než v Mrtvém moři. 
Toto vše vám nabídnou unikátní patentované bazény Biodesign, které 
vypadají jako přírodní jezírko.
Realizace bazénů Biodesign  je mnohem kratší než u klasických bazénů
a je šetrná k okolí stavby. Během tří týdnů můžete mít na zahradě kompletní  
hotový bazén Biodesign. Zajišťujeme kompletní dodávku na klíč včetně 
zemních prací.
Pokud chcete vidět bazén Biodesign  a materiály, z nichž je možno jej 
vyrobit, přijďte nás navštívit do naší prodejny v Říčanech, nebo zavolejte
a my přijedeme za vámi. Kromě bazénů Biodesign máme v nabídce  všechny 
druhy běžných bazénů. Jsme rovněž specialisté na rekonstrukce a servis 
klasických bazénů.
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Ekocentrum Čapí hnízdo

Víceúčelový areál Čapí hnízdo najdete 
v těsné blízkosti Olbramovic, ve Dvoře 
Semtín, na území dnes již neexistu-

jící Kačerovy Lhoty. Výstavba komplexu, 
který vyrostl v areálu bývalého lihovaru, byla 
dokončena v roce 2010. Dominantou celého 
prostoru je multifunkční jízdárna Čapí hnízdo. 
Jedná se o originální reprezentativní prostor 
vhodný pro pořádání slavnostních událostí, 
koncertů či tiskových konferencí. Stavbu 
inspirovali skuteční čápi, kteří na lihovarském 
komíně stavějí své hnízdo již od roku 1947. 
Na ploše asi 96 hektarů tu dále najdete mo-
derní hotelový komplex s restaurací, kavárny, 
bary, wellness, tenisové kurty, bowling, krytou 
jízdárnu, rybník, golfové odpaliště… a originál-
ní Ekocentrum Čapí hnízdo.
Hned po vstupu do ekocentra se připravte 
na první lákadlo – lanový park se skluzavkou, 
tvořený několika desítkami metrů vzájemně 
propojených stezek, žebříků a můstků. Ob-
zvlášť přijedete-li s dětmi, bude těžké odolat. 
Na ty, jimž se to podaří, čeká Labyrint divokých 
hendikepovaných zvířat. V ní chovatelé sou-
středili desítky zraněných či jinak znevýhod-
něných zvířat a poskytli jim azyl v prostorných 
výbězích a voliérách. Pozorovat tu můžete na-
příklad sovy, divoké prase, čápa, vydru, káně, 
lišku, orla a mnoho dalších živočišných druhů. 
Překvapivě tu narazíte i na lemury, zábavné 
opičky, od jejichž voliéry nebudete chtít odejít. 
Na Labyrint volně navazuje naučná stezka. 
Můžete se vydat na přilehlé louky a pastviny 
a pozorovat pasoucí se krávy, koně, lamy, ovce 
a kozy. Vidět domácí zvířata v krajině, která je 

jejich přirozeným prostředím, je v dnešní době 
bohužel spíš netradiční zážitek. Tady se navíc 
dozvíte, jak se které plemeno jmenuje, odkud 
pochází a k jakým účelům se chová. Laby-
rintem i naučnou stezkou vás provede lektor, 
pracovník ekocentra, prohlídka trvá zhruba 
90 minut. Poutavý výklad je plný zajímavostí 
a pozornost při něm udrží i menší děti.
Pro školy a školky připravilo Čapí hnízdo pes-
trou nabídku výukových programů, vždy přizpů-
sobených věku žáků ve skupině. Programy jsou 
koncipovány tak, aby se děti aktivně seznámily 
s daným tématem formou praktických ukázek, 
jednoduchých her nebo úkolů. Třeba modul 
s názvem Život řek a potoků pomáhá dětem 
hledat odpovědi například na otázky, kde a jak 
řeky vznikají a kam vlastně mizí, jak člověk 
zasahuje a mění přírodu a kdy jsou tyto změny 
dobré či špatné. Malí účastníci se novým infor-
macím „učí“ u potoka či jezírka a vlastní úlovky 
jim slouží jako výukové pomůcky.
Návštěvníkům nabitým dojmy poskytne útočiš-
tě bistro, umístěné přímo v areálu ekocentra. 
Můžete se tu občerstvit a obnovit síly.

Pokud máte máte blízko k přírodě, chcete 
načerpat nové informace nebo si jen odpoči-
nout v krásném prostředí, pak je právě pro vás 
návštěva Ekocentra Čapí hnízdo tou správnou 
volbou!

!/  Lenka Papáčová

NáVštěVNí Doba
Veřejnost:
duben–červen: so–ne 10–17 hod.

červenec–srpen: út–ne 10–17 hod.

září–říjen: so–ne 10–17 hod.

listopad–březen: zavřeno

Školy a zájezdy:
duben–říjen: po–pá 8–15 hod.

Vstupné:
děti od 3 let 60 Kč, dospělí 100 Kč

Kontakt: ekocentrum@capihnizdo.cz,

+420 731 738 225

Víte, že samici daňka se 
říká daněla? Že sova umí 
otočit hlavu až o 270° a že 
„uši“ kalouse ušatého jsou 
ve skutečnosti pírka, která 
slouží třeba k zastrašení 
protivníka? Tohle všechno 
a mnoho dalších zajímavých 
informací se dozvíte, když 
zavítáte do Ekocentra čapí 
hnízdo.

Víceúčelový areál Čapí hnízdo Zdroj: Čapí hnízdo
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AQUACONSULT, spol. s r.o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Nabízíme volné pracovní místo:

Recepční
Náplň práce: prvotní komunikace se zákazníky a návštěvami, třídění 
došlé korespondence (pošta, datové schránky, maily), telefonní ústředna, 
obsluha kávovaru, drobné pojížďky autem do 20 km,
pracovní doba: po – pá 8,5 h denně (od 7:00, 7:30 nebo 8.00)

Požadujeme: komunikativnost, příjemné vystupování, min. základní 
vzdělání, trestní bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič, 
základní práce s PC

Nabízíme: příjemné pracovní prostředí v dobrém pracovním kolektivu, 
zaměstnanecké výhody (závodní stravování, možnost ubytování,..)

Nástup ihned popř. dle dohody.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na storkova@aquaconsult.cz

PODBRDYDBRDYY
PODBRDY
PODBRDYPALIVOVÉ DŘEVO

www.prodejpalivovehodreva.eu
777 264 266

1150,-
Kč/PRM2metrová

polena
DUB

SLUNEČNÍ 
PAPRSKY
BEZ OBAV
SPECIALISTA NA OPALOVÁNÍ
JIŽ VÍCE NEŽ 60 LET
• Využívá micro-pigmentové filtry, které odráží UV záření

• Trojitá ochrana proti UVA/UVB záření s vitamínem E

• Urychluje proces opalování

• Ochrana proti slunci pro citlivou a alergickou pokožku

• Odolný proti vodě

• Lze použít i na mokrou pokožku

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

Inovace!
PIZ BUIN® WET SKIN™

Proniká skrz vodu. Chrání mokrou i suchou pokožku.
Nová technologie Aquafl ex™ umožňuje aplikaci přímo na mokrou i suchou pokožku. 

Nezanechává bílé stopy a chrání efektivně.  Již nemusíte čekat až uschnete. 

PB Wet Skin 2014 2 210x297mm_CZ_A4.indd   1 17.04.14   21:02:56

Dovoz písku a štěrku
Po domluvě od neděle do pondělí jsme Vám
k službám týden celý! Za výhodné ceny!

oDvoz nepořáDku
Dovoz voDy Do bazénů

Josef Bandri  602 66 86 52



14  DOBNET červen 2014

VOlNý čas, luŠTěNí a záBaVa

Výherní křížovka s tajenkou
BLíŽí SE fESTIVAL POrTA! MáTE šANcI zíSKAT VSTUPENKU!

Pro chytré hlavy

něco Pro zasmání

taJEnka z mInUlého čísla

u cyklisté

Dva cyklisté jedou proti sobě. Jeden rychlostí 12 km/h a druhý o tři km/h více. 
Jak daleko budou od sebe za dvě hodiny po okamžiku setkání?

Řešení z minulého čísla: Otec: za 6 let

soUtěž o vstUPEnky na PortU

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 20. června 2014.
Ze správných znění tajenky a zároveň správně vyřešené hádanky budou 
vylosováni dva výherci, kteří obdrží celovíkendovou vstupenku na Portu 
do Řevnic. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji 
plnou poštovní adresu a telefon. Děkujeme.
Ceny do soutěže věnovalo Sdružení Porta Řevnice, o. s.

Každý měsíc neomezený tatarák
Vylosovaná luštitelka křížovky a hádanky z květnového čísla:
Marie Tůmová, Řevnice – Gratulujeme!
Cena: poukaz na hovězí tatarský biftek pro 2 osoby
Vyzvednutí výhry si dohodněte v kanceláři sdružení Dobnet v Dobřichovicích.

U soudu: „Poznáváte ten budík?“  „Ne!“  „Odveďte ho.“
Druhý den: „Poznáváte ten budík?“  „Ano.“ 
„No vida, a kde jste jej viděl?“  „Včera jste mi ho ukazoval!“

Stojí člověk na autobusové zastávce, když k němu přijede kamarád se 
slovy: „Svezu tě, mám zrovna nový džíp za milion!“
„Na to ti kašlu, já tu čekám na autobus za 4 a půl milionu.“

Řevnice
27.-29. 6. 2014
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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
půjčujeme 

KOLOBĚŽKY
KOSTKA
•prodáváme (dlouho)
•běžné typy máme

skladem
•servisujeme
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www.idobnet.cz

Bližší informace na www.dobnet.cz, na infolince 277 001 111, nebo na info@dobnet.cz
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Skryté
cesty

Pikolín
nás
baví

155,
nebo 112

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


