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Rozhovor s ředitelkou 
Věrou Nájemníkovou

Hurá do města,  
jež patří dětem!

Víno zažene 
(nejen)
podzimní 
chmury

+ více zpráv z regionu, kultury i ze sportu
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SLUŽBY V OBLASTI MONTÁŽÍ 
A OPRAV
• systémů Společných televizních antén
• antén TV, FM rozhlas
• satelitních kompletů 
• systémů DVB-T 
• rekonstrukce stávajících rozvodů

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

Počítačové kurzy
v regionu
Dolní Berounka

Od října otevírá počítačová škola PC Akademie nové PC 
kurzy, určené pro všechny věkové kategorie obyvatel mi-
kroregionu Dolní Berounka, od dětí po seniory.  V nabídce 
jsou nové Q-kurzy, zaměřené již na pokročilejší ovládání 
počítače, ale také S-kurzy, určené pro úplné začátečníky, 
vhodné zjm. pro seniory. Kurzy budou probíhat v Řevnicích, 
Dobřichovicích, Všenorech a Černošicích a můžete je na-
vštívit v dopoledních, nebo večerních hodinách, ve všední 
den i o víkendu. Těšíme se na Vaší návštěvu, více informací 
o nabízených kurzech, cenách a termínech získáte na strán-
kách www.pcakademie.cz. Aleš Liber, PC Akademie

O co jde:
Televizní kroužek pro žáky  
2. stupně základních škol.

Kde:
U řevnického hřiště na házenou 
v horním patře budovy 
s tribunou.

Co se naučíme:
Všechno. Vybrat téma 
a způsob jeho zpracování, práci 
s kamerou, napsat a postavit 
reportáž, střih na profesionálním 
střihačském softwaru a všechno 
ostatní, co se v televizi děje.

Kde to 
využijeme:
Až se to naučíme, můžeme 
rozjet vlastní malou televizi.  
Co v ní bude, záleží na tobě.

Kdy:
Jednou týdně ve středu.

Kde zjistit víc:
Na www.dobnet.tv, telefonicky 
na 277 001 111 nebo e-mailem 
na info@dobnet.cz.

POJĎME
SPOLU
DĚLAT
TELEVIZI
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
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Chybí už „jen“ tři miliony
Náklady na sportovní halu v Černošicích jsou 
zajištěny již ze zhruba 95 procent. Celková 
investice se odhaduje na 50 milionů korun.  
30 milionů je kryto z dotace, 10 milionů 
z rozpočtu, respektive úspor města, a na po-
sledních deset milionů byla vypsána sbírka. 
V současné době chybí méně než tři miliony 
korun. Jak poznamenal černošický starosta 
Filip Kořínek, snahou města je zapojit do sbírky 
co nejvíce lidí. Jde o největší projekt Černošic 
za mnoho let a díky podpoře místních je nyní 
na dosah. „Veřejná sbírka na doplnění chybějící 
částky v nákladech se rozběhla velmi slibně, 
i když v cíli ještě nejsme a doufáme v další pří-
spěvky. Ale není to jen o penězích. Na podporu 
haly se konal koncert, country bál, proběhne 
ples, některé sportovní spolky uspořádají turnaj 
nebo akademii, přidá se samozřejmě i škola... 
Každý má možnost se nějak zapojit a halu jako 
dobrou věc podpořit, bude-li mít zájem. Aby 
v Černošicích byla radost žít,“ doplnil Kořínek.

Zemřel profesor Lewit
Před půlnocí ve čtvrtek 2. října zemřel ve věku 
98 let profesor MUDr. Karel Lewit, DrSc. 
Významný neurolog a specialista na myo-
-skeletální medicínu zásadním způsobem 
ovlivnil několik generací fyzioterapeutů, lékařů 
a zdravotníků. Poslední léta svého života strávil 
v Centru komplexní péče v Dobřichovicích, 
kde působil jako lékař a vedl také odborné se-
mináře. DOBNET zpravodaj zveřejnil rozhovor 
s panem profesorem před pěti lety. Setkání 
s ním bylo velmi poučné nejen po odborné 
stránce, z pana Lewita rovněž sálal velký život-
ní nadhled s potřebnou dávkou humoru.

18. ročník Karlštejnského  
vinobraní se vydařil
O tom jsme se přesvědčili na vlastní oči 
a potvrdil nám to i kastelán hradu Karlštejn 
Ing. Jaromír Kubů (na titulní straně), kterého 
jsme zastihli v čele kostýmovaného doprovo-
du císaře Karla IV., tentokrát v roli purkrabího. 
„Ano, zasloužily se o to krásné slunné dva dny 
babího léta, ale nejen ty. Letošní ročník nabídl 
návštěvníkům, kterých bylo za sobotu a neděli 
více než 17 000,  kromě tradičního průvodu 
a příchodu císaře Karla na Karlštejn, rytířských 
klání a různých dalších vystoupení skupin 
šermířů, kejklířů, hudebníků a zpěváků i další 
novinky. Byl to třeba speciální expres ve stylu 
padesátých let dvacátého století s parní 
rychlíkovou lokomotivou a s vozy osazený-
mi dřevěnými sedačkami, který za velkého 
zájmu veřejnosti v pravidelných intervalech 
přivážel z Prahy-Smíchova další stovky lidí. 
Hrad samotný přispěl ke zvýšené návštěvnosti 
mimořádným sníženým vstupným na 1. pro-
hlídkový okruh, kde se zájemci mohli v audi-
enční síni setkat se samotným císařem a jeho 
chotí. Také uvedení slavného muzikálu Noc 
na Karlštejně na louce u Berounky přilákalo 
i ve večerních hodinách stovky návštěvníků. 
Je záslužné, že dlouholetou, již předváleč-
nou tradici vinobraní v Karlštejně se podařilo 
obnovit před osmnácti lety natolik úspěšně, 
že dodnes patří k nejvyhledávanějším akcím 
tohoto druhu v zemi.“

 ! Marie Holečková

„Malý Mozart“ na vlastní oči
Královským městem se opět nesou tóny kla-
sické hudby. Sedmého října zde totiž začal již 
32. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 
Talichův Beroun. V den zahájení proběhl tra-
diční pietní akt u hrobu Václava Talicha a poté 
zazněl úvodní koncert zvaný Pocta české hud-
bě a klasikům s Jihočeskou komorní filharmonií 
pod taktovkou dirigenta Jana Talicha. Během 
října jsou pro posluchače připraveny další tři 
koncerty. Na druhém se představí smíšený pě-
vecký sbor KOS i komorní sbor KOKOS z Lito-
myšle, třetí nabídne české dechové seskupení 
špičkových instrumentalistů Afflatus Quintet. 
V den státního svátku 28. října vystoupí nej-
mladší koncertní mistr České filharmonie hous-
lista Josef Špaček, kterému mnozí předpovídají 
skvělou sólovou kariéru. Na klavír jej doprovodí 
Miroslav Sekera, jenž jako chlapec hrál malého 
Mozarta ve filmu Miloše Formana Amadeus. 
Další dva koncerty se uskuteční v listopadu. 
Po celou dobu festivalu je v předsálí České po-
jišťovny k vidění výstava výtvarných prací žáků 
berounské Základní umělecké školy V. Talicha 
s názvem Do taktu.

Vernisáž s chutí divočáka
Kavárna Modrý domeček a Myslivecké sdruže-
ní Řevnice pořádají besedu a výstavu fotografií 
Mgr. Vladimíra Douska a Mgr. Petra Šmeráka 
s názvem Toulky brdskými hvozdy. Jedná se 
o fotografickou exkurzi do tajemných a rozsáh-
lých lesů brdských Hřebenů, kde se nachází 
nejen hodně zajímavých živočichů a vzácných 
rostlin, ale i mnoho studánek, památných stro-
mů a turistických míst, z nichž některá jsou do-
dnes opředena prastarými bájemi a pověstmi. 
Vernisáž k výstavě se koná v pátek 7. listopadu 
v 18 hodin v Modrém domečku. Návštěvníci se 
přitom mohou těšit i na výtečný guláš z brd-
ského divočáka, podávaný členy MS Řevnice, 
a hudební skupinu Milana Čejky z Černošic.

Policie varuje: cizí osoby  
nesmějí přes práh
V našem regionu a blízkém okolí se znovu 
objevily případy okradení starších osob. K po-
slednímu došlo 17. září dopoledne v Malém 
Chlumci. Neznámý muž vešel do domu 
důvěřivého seniora s tím, že potřebuje rozměnit 
hotovost, využil jeho nepozornosti a okradl ho 
o 45 000 korun. Policie uvítá jakékoli informa-
ce, které by mohly pomoci k vyřešení případu. 
Zároveň varuje zejména seniory, aby do svých 
domovů nepouštěli neznámé osoby.

Miroslav Sekera  Jiří Ulrich
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I vy můžete zachránit život
V našem kraji odstartoval projekt Učte se 
od profesionálů, který pomůže zachraňovat 
lidské životy. Pilotní kurz si v krajském úřadu 
vyzkoušeli i středočeští radní. Seznámili se 
s použitím defibrilátoru i dalšími informacemi 
o první pomoci při nejčastějších situacích 
ohrožení lidského života. Kurzy první pomoci 
v délce tří hodin jsou určeny široké veřejnosti 
a měly by proběhnout v 11 středočeských 
městech. Povedou je přímo školitelé Zdravot-
nické záchranné služby Středočeského kraje. 
„Určeny jsou každému, koho zvládnutí pomoci 
druhému při ohrožení  života zajímá. Naši ško-
litelé seznámí zájemce s nejčastějšími akutními 
stavy, tedy jak pomoci při infarktu, těžkém 
úrazu, zástavě srdce. Ukážou, jak zastavit 
krvácení, a další potřebné techniky účinné 
první pomoci,“ upřesnil ředitel ZZS SČK Martin 
Houdek. Součástí kurzu bude nácvik těchto 
základních dovedností na cvičném modelu.

Radní si vyzkoušeli, jak se používá defibrilátor. 
Zleva náměstkyně Z. Moravčíková, hejtman  
M. Petera, radní K. Horčička.

Noční vandalové mají utrum
Městská policie v Černošicích se dlouhodobě 
potýkala s nedostatkem strážníků. Projevovalo 
se to zejména v nočních hodinách, kdy poli-
cisté vyjížděli po oznámení občanů  z pracovní 
pohotovosti a doba příjezdu na místo události 
se prodlužovala až o několik minut. Od prvního 
listopadu bude vše jinak. Černošičtí strážci 
pořádku budou poprvé za dobu své existence 
v dostatečném počtu, aby mohli hlídat nepřetr-
žitě. Město si od tohoto kroku slibuje zejména 
snížení reakční doby při výjezdu po oznámení 
občanů a signálech z napojených objektů, ale 
také omezení některých druhů trestné činnosti 
a vandalismu, na něž policisté v minulosti 
nemohli adekvátně reagovat.

Na vlnách blues
Jednodenní festival bluesové a z blues vychá-
zející hudby proběhne 1. listopadu v řevnickém 
„Dřeváku“ na nádražním překladišti v ulici Pod 
Lipami. Čtvrtý ročník opět nabídne to nejlepší 
z českého blues i zahraniční hosty – vrcho-
lem hudebního zážitku bude vystoupení Jana 
Kořínka & GROOVE se zpěvákem Lorenzem 
Thompsonem z Chicaga. Novinkou jazzové 
scény je trio zpěvaček Hot Sisters a jejich 
desetičlenný The Electroswing Orchestra. 
Ve svém repertoáru kombinují starý swing 
i vlastní swingové skladby, které doplňují mo-
derními tanečními groovy, to vše však naživo, 
bez připravených smyček. Elektronický podtón 
jejich zvuku dodává především beatboxer Tiny 
Beat. Festival začíná v 18 hodin, program 
najdete na webových stránkách BioBlues.cz.

Dobřichovičtí si uklidí město
V rámci celosvětové kampaně Ukliďme svět! 
proběhne v sobotu 18. října velký podzimní 
úklid Dobřichovic. Zelené Dobřichovice a ZO 
ČSOP Chrpa chtějí spolu s dobrovolníky zba-
vit město odpadků, které se po prázdninách 
„urodily“ na mnoha místech v lese, u řeky 
i ve městě. Sraz je v 10:00 hod. na některém 
ze tří míst: u lávky vedle pneuservisu, u po-
mníku v parku nebo na hřišti na Brunšově. 
Všem dobrovolníkům se budou hodit pracovní 
rukavice, přiměřená obuv a fotoaparát, jímž 
mohou zdokumentovat nejlepší „úlovky“ 
a přihlásit je do fotosoutěže ČSOP. Vítány jsou 
i rodiny s dětmi, pro nejmenší bude přichystá-
na odměna. Pomáhají přírodě i dětem

Obecní knihovna v Mořince připravila prodejní 
výstavu projektu Love for Guatemala, který 
kombinuje podporu pro mayské indiánské 
skupiny žen, vzdělávání dětí a zalesnění 
Guatemaly. Výstava potrvá až do 14. listo-
padu. Zakoupení každého výrobku Love for 
Guatemala podpoří v tomto středoamerickém 
státě vysazení dvou neovocných nebo jednoho 
ovocného stromu, podle potřeb komunit. A pe-
níze z prodeje starostlivých panenek poputují 
na vzdělání tamních dětí.
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OBEC LETY

WWW.OBECLETY.CZ

FK Lety záleží na harmonickém rozvoji mlá-
deže. K harmonii nenahraditelně patří i zdravý 
pohyb a aktivní životní styl. Letovský fotbalový 
klub chce mimo jiné přispět k eliminaci negativ-
ních faktorů, které na mladou generaci působí. 
Cílem je zapojit do sportovních aktivit co 
největší počet dětí, a to formou a způsobem, 
jenž je jim blízký.
Právě fotbal jako nejuniverzálnější sport rozší-
řený po celém světě může díky své popularitě 
a všeobecnému zájmu veřejnosti i médií sehrát 
při dosahování tohoto cíle pozitivní úlohu. Naší 
snahou je podporovat nadějné děti a nabídnout 
jim možnost smysluplně a užitečně využít svůj 
volný čas. Dlouholetá, mravenčí, poctivá práce 
s mládeží v našem klubu přináší své ovoce.
Naším cílem je udržet vysokou úroveň přípravy
našich mládežnických družstev a sportovní
růst dětí, který je v dnešní uspěchané době
velice důležitý pro komplexní rozvoj každého
mladého člověka.

FK Lety se prakticky po celý rok stará o 70–80 
dětí z Letů i blízkého okolí. Je jediným spol-
kem, který v tak masovém měřítku pečuje 
o mládež nejen v obci, ale i širokém okolí. 
Chod a provoz celého klubu zabezpečuje 
několik nadšenců, kteří obětují svůj volný čas 
i finance na zdárné zajištění celoroční činnosti.
A máme se čím chlubit! FK Lety má v probíhají-
cí sezoně sedm mužstev: tým dospělých a tým 
dorostu (U-19) v krajské 1. A třídě, starší žáky 
(U-15), mladší žáky (U-13), starší přípravku  
(U-10), mladší přípravku (U-8) a fotbalovou 
školičku (U-6) v okresních soutěžích  
Praha-západ.
Podobnou mládežnickou základnu nemají 
kluby daleko větších měst a obcí z blízkého 
i vzdálenějšího okolí.
Držte všem našim týmům palce, abychom 
mohli konstatovat, že letovský fotbal ve Stře-
dočeském kraji dobře reprezentuje nejen fotba-
lový klub, ale i celou obec! ! Jiří Kárník

 KRÁTCE 

Program Leťánku na říjen
ÚTERÝ 14. října
kurz VAŘÍME Z DÝNĚ
• Slunečná 1905, Černošice,
18:00–21:00

ÚTERÝ 21. října
přednáška OBDOBÍ VZDORU
S NADHLEDEM
• sál U Kafků, Lety, 18:00–20:00

KAŽDÉ ÚTERÝ
kurz MOZKOVÝ JOGGING 
aneb TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
• letovská knihovna, 9:00–10:00

ÚTERÝ  11. listopadu
Přednáška PEVNÉ OBJETÍ JAKO 
ŽIVOTNÍ STYL
• sál U Kafků, Lety, 18:00–20:00

Dále nabízíme každé pondělí ANGLIČ-
TINU pro děti, DIVADELNÍ SOUBOR
Leťánek, v úterý hudební kroužek 
YAMAHA, ve středu HRAVÉ TVOŘENÍ 
(dílnička pro děti 4–7 let), ve čtvrtek 
MONTESSORI PRACOVNA (1–3 roky),
kde jsou stále volná místa. Rádi vás
také uvidíme každou středu na  
BATOLATECH V AKCI (pro chodící děti 
1,5–4 roky) a od října začínají ŘÍKANKY 
A HRÁTKY PRO NEJMENŠÍ
(4–12 měsíců, pro nechodící děti).
 www.letanek.cz

Úplná uzavírka silnice 
II/115 mezi okružní 
křižovatkou a nákupním 
centrem Lidl 
Ve dnech 16. až 20. října bude pro 
všechna vozidla úplně uzavřena 
silnice II/115 z důvodu povrchové 
opravy úseku mezi okružní křižovat-
kou a prodejnou Lidl.

V následujících dnech 21. až 25. 10. 
2014 bude částečně komunikace prů-
jezdná kyvadlově za pomocí semaforů.
Pokud by počasí nebo vyšší moc
nedovolily provést plánované stavební
práce v tomto období, termín se posune
přesně o 7 dní. To by znamenalo zahá-
jení prací od 23. 10. 2014. Objížďka pro
osobní automobily bude vedena přes
karlické údolí, pro nákladní opět přes
Černošice. Silnice II/115 bude  
průjezdná v Letech od letovského 
mostu po kruhový objezd s nájezdem 
na II/116. Průjezd Lety mezi  
kruhovou křižovatkou a Dobřichovicemi 
nebude povolen ani po místních  
komunikacích. Všechny prodejny
a restaurace  v Letech budou
otevřené, přístupné pouze pro  
pěší zákazníky.

Fotbalový klub Lety

Máme za sebou krásné září, nové děti se u nás 
zabydlely a ty, které to už v Noně znají, nám 
pomáhaly.
Děti se seznámily se zázemím a s okolím, našly 
si nové kamarády. Poznaly, kde mají hračky 
a pomůcky své místo, dodržují smluvená pravi-
dla včetně správného stolování a hygienických 
návyků. Také jsme podnikli první výlet na dý-
ňovou farmu, kde nám pan majitel vyprávěl, co 
vše je zapotřebí, aby taková dýně vyrostla. Děti 
si pohrály s králíky, nakrmily kozla, berana, sle-
pice a bloudily v kukuřičném bludišti. Nakonec 
jsme všichni ochutnali dýňovou polévku a každý 
dostal na rozloučenou malou dýni. Zahájili jsme 
kroužky pro malé děti i pro ty školou povinné.
Módní tvorbu vede módní návrhářka Inka 
Valešová. Pro velký zájem jsme otevřeli další 
skupinku, a to v úterý od 17:00 hod., kam 
se mohou děti (10–15 let) hlásit v průběhu 
celého roku.
Malý kutil má také volná místa. Do kroužku 
nejen pro šikovné kluky (4–7 let) lze rovněž 
přicházet průběžně, každé úterý od 15:30 hod. 
Kutila povede fotograf a svobodný umělec 
MgA. Jan Neubert. Děti se nejprve seznámí 
s papírem a postupně se dostanou i k nároč-
nějším materiálům. Z papíru si vyrobí vlaštovky, 
letadélko, loďku, parníček, z krabiček roboty, 

z kartonů domek nebo hrad, který si pomalují. 
Udělají si vlastního draka. Setkají se s matič-
kami, hřebíky, vruty, hmoždinkami, se šroubky 
atd. Ukážou si jednotlivé nářadí a naučí se ho 
používat. Stavebnice Merkur či Lego se stanou 
jejich kamarády. Každou lekci společně zakon-
čí povídkou, kde dobro zvítězí nad zlem.

! Lenka Papáčová

Nona v záři sluníčka

FK Lety – dorost 2014  J. Kárník

Zapište si do kalendáře
Sběr nebezpečného odpadu proběhne 
v sobotu 25. října od 9 hodin na návsi 
v Letech.

Vítání občánků je naplánováno na sobotu 
1. listopadu od 10 hodin. 

Letovské posvícení společně se slav-
nostním otevřením kruhového objezdu 
proběhne 8. listopadu od 13:45. Čeká nás 
velmi bohatý program. Kromě tradičních 
koláčových soutěží a dražby svatomartin-
ské husy bude vyhlášen vítěz fotografické 
soutěže o nejzdařilejší fotografii Berounky, 
jako hudební doprovod k celé akci vystoupí 
Třehusk, Brass Band Rakovník a oblíbený 
Harry Band Honzy Drašnara.
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V našem kraji je přehršle podniků, v nichž 
můžeme popít nebo zakoupit víno k do-
mácí konzumaci. Protože přichází čas, 

kdy se mnoho z nás uchýlí před lezavou zimou 
do skrytu domovů nebo podniků, kde si dopře-
jeme sklenku dobrého vína s přáteli, rozhodli 
jsme se, že se některých místních prodejců to-
hoto lahodného nápoje zeptáme, jaká vína nám 
doporučí a zda nám prozradí nějaké zajímavosti.  
Údajně se nacházíme v kraji, kde je více milov-
níků piva než vína. Naštěstí jsou tady nadšenci, 
kteří víno znají a prodávají, a tak můžeme 
ochutnat téměř nepřeberné druhy z různých 
koutů světa. Co aktuálního a zajímavého kolem 
vína můžeme v našem regionu okusit?

K podzimu patří nejranější 
produkt z vína, burčák
Sezona burčáku je v plném proudu. Je nazý-
ván mlékem starců a u Čechů se těší velké 
oblibě. Traduje se, že daný rok jej postupně 
máme vypít tolik, kolik máme v těle krve. Důvo-
dem tohoto lidového „doporučení“ je pravdě-
podobně obsah prospěšných látek, absence 
dochucovadel a konzervantů, malé množství 
alkoholu a jeho údajný očistný účinek.   

Jak poznat kvalitní burčák?
Vinaři se shodují, že záleží na chuťových 
preferencích každého z nás. Kvalitní burčák má 
světle žlutou barvu, je trochu kalný a perlivý. 
Chuť je ovocná, sladká. Alkohol, kyselin-
ka i sladkost jsou vyvážené. Podle Jakuba 
Chromečka z vinotéky U Sousedů by „dobrý 
burčák v první řadě měl mít jasný původ hroz-
nů, spíše smetanovou barvu, ovocnou vůni 
a lehké bublinky na povrchu prokazující práci 
kvasinek“. Pavla Novotná z vinotéky Cellarius 
v Černošicích považuje za kvalitní burčák ten, 
který je „kalný, trošku perlí a voní po hroznech“. 
Lidé jej podle ní těsně před zlomením, kdy je 
skutečným burčákem, chtějí jen výjimečně, 
většinou jim chutná sladká šťáva, která je jen 
málo nakvašená. V tom se shodují také ostatní 
prodejci vína.

Jaké jídlo se hodí 
k burčáku?
„V období sklizně hroznů je burčák velmi 
oblíbený. Lidé rádi ochutnávají, co nového 
příroda dává, a tak se v tuto dobu setkáte také 
u našich sousedů např. v Německu s nápojem 
zvaným Sausser (jednou filtrovaný mošt, který 

kvasí), v Rakousku je to Sturm a na Moravě 
burčák. Každý je zvyklý ke sklenici tohoto rdí-
cího se a kvasícího nápoje konzumovat něco 
jiného. Nejde o žádnou vysokou gastronomii, 
jak by se mohlo zdát, ale nejspíš o posezení 
s přáteli a ochutnávání čerstvé vinné dobroty. 
Setkáte se při tom s plátky uzeného masa, 
špeku, vídeňským řízkem či s kuřecími řízečky 
v parmazánovém těstíčku, pečenými masy, 
např. vepřovou krkovičkou, a nakonec by 
neměl chybět jablečný závin (štrúdl),“ doporučil 
nám Tomáš Hejzlar z Vinotéky NAVE, Řevnice.
„Protože je burčák zkvašený mošt z vinné 
révy, hodí se k němu širší výběr jídel a pochu-
tin. Pro začátek bych určitě neopominul sýry, 
ideálně hermelínového až smetanového typu, 
dále např. smetanové houbové omáčky nebo 
ovocné knedlíky či povidla a k červenému bych 
se nebál ani masa a třeba i kysaného zelí. Ka-
ždopádně každý ať si dopřeje dle vlastní chuti, 
“radí nám ohledně „burčákové gastronomie“ 
Jakub Chromeček.

Zákonné povinnosti při 
prodeji burčáku 
Burčák je podle zákona letošní částečně 
zkvašený hroznový mošt, který  smí být 
nabízen ke spotřebě pod označením „burčák“, 
jestliže pochází výlučně z vinných hroznů, které 
byly sklizeny a zpracovány na území České 
republiky.
Pokud nápoj vznikl z hroznů dovezených ze 
zahraničí, pak musí být při prodeji označen 
jako částečně zkvašený hroznový mošt.
Prodávat se může jen v období od 1. srpna 
do 30. listopadu.
Musí být označen například těmito údaji: druh 
výrobku (burčák nebo částečně zkvašený hroz-
nový mošt), obsah alkoholu, název stáčírny 
nebo výrobce, provenience, číslo šarže a údaje 
o alergenu.

Víno zažene podzimní 
chmury
Z léta jsme se pomalu překulili do podzimních 
chladnějších dní. Začíná čas mladého vína, vinařských 
slavností a dalších vinných radostí. Vinařské slavnosti 
i vinobraní jsou v našem kraji již za námi, ale můžeme 
pokračovat v ochutnávání sezonních i nesezonních 
vinných dobrot a dopřát si trochu letního slunce 
ukrytého v hroznech zpracovaných do vína. 

Co je burčák?
Burčák je meziprodukt při výrobě vína. Jde o částečně zkvašený mošt, který obsahuje 
alkohol a cukr ve vyváženém poměru. To, co obecně nazýváme burčákem, mívá něco mezi 
1–7 % alkoholu. Vinaři však za skutečný burčák považují vinný mošt ve fázi bouřlivého kva-
šení. V této fázi, která trvá jen několik hodin, má kolem 4–6 % alkoholu.
Burčák má několik stadií: sladký burčák, kdy převažuje ovocná chuť (mezi konzumenty je 
nejoblíbenější), ve varu, kdy vinaři už mluví o pravém burčáku, na který tak toužebně čekají, 
při něm se poměr alkoholu a cukru vyrovnává  až do zlomení, poté nastává doba po zlome-
ní, burčák je kyselý a alkoholičtější, a přes tzv. mydliňák přechází až do mladého vína.
Ital nebo Francouz  produkt adekvátníburčáku nezná. Popíjení burčáku je oblíbené hlavně 
u nás, v Německu, Rakousku a na Slovensku.

Zeptali jsme se
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Je burčák zdravý?
 „O blahodárnosti pití vinného moštu, burčáku 
a vína není třeba mít pochyb. Mošty obsahují 
vysoké množství jednoduchého cukru, který 
posiluje organismus, a to je před zimními 
měsíci zvláště důležité, doplňuje potřebné 
vitaminy řady B, C, antioxidanty, alkohol pak 
působí blahodárně na cévní systém, kvasinky 
na zažívací ústrojí, prostě je to krásné podzimní 
období. Přeji vám, abyste si ho pěkně užili,“ 
sděluje nám Tomáš Hejzlar.
„Kromě obsahu látek příznivých pro organismus 
se o burčáku dá říci, že se dobře hodí k podzi-
mu. Období konce roku, počínaje podzimem, 
vnímám jako takovou malou retrospektivu, k níž 
patří i jistá očista, jak psychická, tak tělesná. 
Burčák k ní skvěle ladí,“ popisuje svůj pohled 
na blahodárný vliv burčáku Jakub Chromeček.

Kde a kdy u nás koupíte  
burčák?
Prodejci vína jsou zajedno, že termíny prodeje 
burčáku jsou závislé na sklizních vína, počasí 
a aktuálních nabídkách vinařů. Většinou se 
burčák prodává do poloviny či konce října, 
vše zjistíte v konkrétních prodejnách na vý-
věskách.

U Sousedů, Dobřichovice
Tato vinotéka  už devátým rokem nabízí 
burčák z vinařství Maděřič. Koupit zde můžete 
například burčák z odrůd Muškát moravský, 
Müller Thurgau, z červených odrůd Dornfelder 
a z rosé Frankovku. Jednou za čas se prý také 
podaří přemluvit vinařství a dostanou omezené 
množství např. z odrůdy Chardonnay.

Cellarius, Černošice
V nabídce mají červený i bílý burčák z vinařství 
Zborovský Velké Pavlovice.  Aktuální situaci je  
vždy potřeba ověřit.

NAVE, Řevnice
Prodává vinný mošt i burčák. Aktuálně 
nabízené odrůdy se přitom mění podle toho, 
jak hrozny dozrávají a jsou sbírány. „Větši-
nou začínáme ranými odrůdami Irsai Oliver, 
Veltlínské červené rané, Müller Thurgau, 
Veltlínské zelené, pak nastupují červená vína 
Rulandské modré až po odrůdy Cabernet 
a Merlot. Červená vína se chovají trochu 
jinak, protože obsahují více tříslovin a ta-
nin, takže kvasný proces a 'burčení' jsou 
jiné než u odrůd bílých vín,“ uvedl Tomáš 
Hejzlar.

Zeptali jsme se

 Karlštejnské vinice.  Lucie Hejbalová

Interiér a exteriér vinotéky Cellarius v Černošicích. Vinotéka U Sousedů.
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Podle aktuální nabídky můžete 
burčák zakoupit také ve vinárně 
U Karoliny, ve vinárně a maso-
vé cukrárně Malá Morava nebo 
v Karlštejně i jinde.

Těšíte se na mladé 
víno? Svatomartinské 
je většinou jistota, 
pokud jde o dobrou 
cenu a chuť

Paralelně s doprodejem burčáku 
se již od konce října můžeme těšit 
na mladé letošní víno a okusit, jak 
se tento rok otiskl do jeho chuti. 
Také možná napoví, jaké bude  
letošní víno později, až dospěje 
do fáze ke konzumaci. Karolina 
Seidlová, majitelka vinárny U Karoli-
ny v Dobřichovicích, láká na mladé 
víno slovy: „Svatomartinská vína 
jsou hezká, ovocitá, veselá až roz-
jařená, běhají hezky po puse. Jsou 
jako dítě.“ Podle ní je na mladém 
vínu poznat, jak se víno podobá 
člověku, protože vyzrává a nabírá 
zkušenosti stejně jako on.
Jako první můžeme ochutnávat 
mladé italské víno Novello, po něm 
přichází na řadu svatomartinské 
a následuje francouzské Beaujolais 
Nouveau. Jak se shodují prodejci 
v naší lokalitě, vyplatí se sáhnout 
spíše po svatomartinském než 
po nejznámějším beaujolais. Pavla 
Novotná má v oblibě víno Novello, 
které je podle ní spolu se svato-
martinským daleko chutnější než 
Beaujolais Nouveau. Dodává, že 
je to stejné jako s francouzským 
vínem, které je obecně dost drahé, 
pokud chceme dosáhnout na dob-
ré víno. V poměru ceny a kvality je 
mezi prodejci obecně nejvíc dopo-
ručováno právě svatomartinské.

Kam u nás zajít  
pro mladá vína?
Malá Morava, vinotéka 
a masová cukrárna, 
Řevnice
Akce spojená se svatomartinskou 
husou se koná 11. 11. v 11 hodin. 

Od tohoto termínu lze nakupovat 
svatomartinské také bez menu. 
Servírují k němu mastnější pokrmy. 
Můžete zde ochutnat svatomar-
tinské od pánů Mádla a Kubíka 
z Velkých Bílovic.

Vinotéka U Sousedů, 
Řevnice
Mají svatomartinské víno vždy asi 
ze 4 vinařství, a to od 11. 11. až 
do konce roku.

Cellarius, Černošice
Od 31. 10. budou mít v nabídce 
italské Novello, od 11. 11. 5–6 dru-
hů svatomartinského a od 20. 11. 
francouzské Beaujolais Nouveau. 

Vinotéka NAVE, Řevnice
Začne nabízet mladá vína přibližně 
po 10. říjnu. Jde o vína z Rakous-
ka, tzv. Junge Östereicher, svato-
martinská z Vinařství Petr Skoupil 
z Velkých Bílovic, která budou 
v prodeji v týdnu před svátkem 
Martina, a v pozdějším období 
bude následovat čas francouz-
ských vín Beaujolais Nouveau.

Co pojídat  
k mladému vínu?
 „Určitě se nabízí svatomartinská 
husa, ale co si budeme povídat,  
dost lidí ji zapije raději pivem. 
Obecně můžeme říci, že k bílým 
vínům si dáme bílé maso a ryby 
a k červeným vínům maso červe-
né. To platí i u mladého vína,“ říká 
Pavla Novotná.
„Ke svatomartinskému červenému 
vínu patří svatomartinská husa, 
to je krásný zvyk. Bývá to Modrý 
Portugal, lehké červené, svěží víno, 
případně rosé Frankovka, Zweigelt. 
V tomto spojení je vhodné bílé 
drůbeží maso. Jinak podle chuti 
každého. Z bílých vín se objevují 
veltlíny a Müller Thurgau, které 
se také výborně snoubí se saláty 
s kuřecím masem nebo čerstvou 
rybou,“ doporučuje Tomáš Hejzlar.
„Vzhledem k tomu, že svatomar-
tinská vína jsou, jako každá jiná, 
velmi individuální v chuti i vůni, 

na každém je, co mu chutná. 
Nicméně podle zákona jsou 
povoleny pouze odrůdy Müller 
Thurgau, Veltlínské červené rané, 
Muškát moravský, Modrý Portugal 
a Svatovavřinecké, což může být 
vodítkem. Avšak každý rok je asi 
nejtypičtějším pokrmem svatomar-
tinská husa, dva druhy zelí a sa-
mozřejmě knedlík,“ dozvídáme se 
od Jakuba Chromečka.  
Podle Františka Kotršala, majitele 
vinotéky Malá Morava, který se 
specializuje hlavně na moravská 
vína, se ke svatomartinskému kro-
mě husy „hodí třeba špek či slani-
na, cokoli, co promastí a připraví 
žaludek na nádherné kyseliny“.

Melancholii podzimu 
zaženete loňským 
sluncem

V našem kraji zakoupíme kromě 
sezonních vinných dobrot  také 
nepřeberné množství kvalitních 
vín z různých koutů světa. Podle 
majitelů podniků specializovaných 
na víno se buď můžete spolehnout 
na doporučení odborníků, nebo 
se poradit s prodejci s ohledem 
na vlastní chuťové preference. 
Podle nich je totiž to, zda nám víno 
chutná nebo ne, záležitost velice 
subjektivní. Existují sice objektivní 
názory, které vzejdou z řad odbor-
níků,  ty ale nezaručují, že dané 
víno je chutné pro všechny.
Místní majitelé prodejen vína se 
shodují, že prodávají takové druhy, 
které mají sami v oblibě.  Výběr 
vína je značně osobní záležitost 
a je radost navštěvovat vinoté-
ku, kde nám prodejce zkušeně 
poradí. V našem kraji máme řadu 
takových možností. Kam tedy zajít 
za dobrou chutí a fundovaným 
doporučením?
Ve Všenorech sídlí nadšenec pro 
rýnská vína Vladislav Pajdla, v je-
hož VSP – Všenory můžete zakou-
pit tento kvalitní produkt. „Tamější 
vinice, obdobně jako moravské 
a české, patří k nejsevernějším 
evropským vinařským oblastem. 
Doba od rašení až po sklizeň 
hroznů zde trvá podstatně déle 
než například na jihu Evropy. V dů-

sledku toho se do hroznů dostane 
víc minerálů z půdy, to se výrazně 
projeví na mineralitě a kyselinách 
ve víně obsažených, a tím na jeho 
zajímavosti a originalitě.“ Pořádá 
také degustace, z nichž nejbližší 
se koná ve Viničním altánu v praž-
ské Grébovce. Tato degustace 
je podle něj výjimečná v tom, že 
na ní koupíte vína za snížené ceny.
Vinárna U Karoliny v Dobřichovicích 
nabízí vína především z Českého 
archivu vín, specialitou tohoto pod-
niku je, že při posezení u dobrého 
vína můžete často zažít také dopro-
vodné „nevinařské“ akce, zaměřené 
zejména kulturně, například výstavy 
či promítání filmů (zdarma).
Jakub Chromeček doporučuje 
„vzhledem k venkovním teplo-
tám, podzimu a jisté melancholii 
samotu, červené (nebo svařák) 
a deku. Většina lidí ke konci roku 
tíhne i pocitově k červenému, které 
máme v nabídce od těch nejjed-
nodušších až po mohutné rezervy 
a archivní kousky. Stačí se u nás 
porozhlédnout nebo zeptat. Můj 
skromný osobní tip je Finca antigua 
2005 a z Moravy odrůda Dorn-
felder od Maděřiče a Frankovka 
od Trpělky a Oulehly“. Ve vinotéce 
U Sousedů pořádají pravidelné 
ochutnávky vždy poslední čtvrtek 
v měsíci od 19:00 hod.
Vinotéka Cellarius byla založena 
před více než dvaceti lety jako jed-
na z prvních v Praze. Nyní má dvě 
pražské pobočky a před zhruba 
třemi lety otevřeli majitelé prodejnu 
také v Černošicích. Podle Pavly 
Novotné tu v porovnání s pražský-
mi pobočkami nejsou degustace 
tolik oblíbené. V Praze pravidelně 
nabízejí ochutnávky nebo řízené 
degustace se sommeliérem. 
A po jakém víně máme podle její 
rady sáhnout? „Obecně se dá říci, 
že bílá vína jsou dobrá  z Moravy 
a třeba z Argentiny nebo Chile 
pocházejí výborná vína červe-
ná. Vyznačují se přitom dobrým 
poměrem cena–kvalita. Například 
francouzská vína jsou proslulá tím, 
že kvalitu musíme hledat až u vyš-
ších cenových kategorií,“ shrnuje.
Vinotéka NAVE prodává podle 
sezony vína ze Španělska, z Itálie, 
Francie, Rakouska, Německa 

Zeptali jsme se

Nová technika a historie výroby vína ve Výzkumné stanici Karlštejn.  Lucie Hejbalová
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a Moravy. Tomáš Hejzlar radí sáh-
nout v tomto období, „kdy doznívá 
letní kuchyně, určitě po vínech 
odrůd Silvaner, Ryzlink, Char-
donnay, Sauvignon Blanc nebo 
po rulandských či rosé“.
Vinotéka Malá Morava nabízí z 90 % 
vína z Moravy, například od Mádla 
a Kubíka, ale i z dalších lokalit.
V našem regionu je  nabídka 
vín a prodejců jistě daleko širší, 
než uvádíme, inspiraci ohledně 
příjemných chvil strávených nad 
nápojem bohů se meze nekladou.
Poznámka: Pozor, účast na degus-
tacích je nutné předem rezervovat.

Prodejci vína se shodují v tom, že 
co člověk, to individuální chuťový 
názor. Rovněž je podle nich jasné, 
že lidé hodně dají na cenu. Ne 
vždy však dražší znamená lepší. 
Za nižší cenu  můžeme často 
koupit dobré víno, záleží na štěstí 
nebo konkrétním doporučení. Víno 
za dva tisíce už je spíš otázkou 
demonstrace majetnosti a prestiže 
než skutečné chuti.
Také se stává, že vinaři zdraží 
víno, které dostalo nějaké ocenění, 
a to se pak stane hůře dostupným 
pro lidi zvyklé na určitou (adekvát-
ní) cenu. Vladislav Pajdla, který 
dováží hlavně rýnská vína, uvádí 
cenu jako jednu ze základních 
kategorií při výběru. „Samozřejmě 
můžete koupit slušné víno za stov-
ku, ale přiměřená cena pro dobré 
víno, které je zároveň kvalitní, se 
pohybuje mezi 200–300 Kč. Je 
dobré vědět, že chuť vína značně 
ovlivňuje naše nálada nebo to, 
co jsme jedli předtím. Pokud vám 
v Itálii naservírují k obědu stolní 
víno, bude vám pravděpodobně 
vyhovovat a je to v pořádku, ale 
pokud si chcete vychutnat sklenku 
vína v dobré náladě s přáteli, pak 
sáhnete po kvalitnějším. Budete 
ho pít v dobrém rozmaru a po jíd-
le, které vám chutnalo. Když 
přijdete večer domů a budete 
naštvaní, stejné víno vyzní úplně 
jinak. V takové situaci se většinou 
pije kvůli alkoholu, ne kvůli požit-
ku.“  Vždy je podle něj důležité 
volit správné víno ke správnému 
účelu a ve správném prostředí.

Výzkumná stanice vi-
nařská Karlštejn pro-
dukuje vlastní víno
Trendem moderní doby je používat 
potraviny, jež jsou nám lokálně 
blízké. Pokud bychom chtěli 
ochutnat víno, které máme nejblíž, 
můžeme zavítat hned za humna, 
a to do Karlštejna, kde sídlí Vý-
zkumná stanice vinařská Karlštejn. 
Mimo své poslání, jímž je udržování 
genofondu 270 odrůd, produkuje 
vlastní vína.  V Čechách sice pod-
mínky pro pěstování vinné révy ne-
jsou zcela ideální, ale není od věci 
karlštejnské víno ochutnat jako 
lokální produkt. Detaily o karlštejn-
ském víně i výzkumu nám prozradil 
vedoucí stanice Zdeněk Beneš.

Jaká je historie karlštejnské 
vinařské stanice?
Byla založena roku 1919 kvůli 
zkoušení vhodnosti nových odrůd 
pro celou českou vinařskou oblast. 
V Karlštejně byla umístěna proto, 
že je oddělená od ostatních vinař-
ských obcí, nejblíž je Praha a Měl-
ník. Umístění ale bylo zvoleno také 
kvůli zdejší historické tradici vinic.

Jaké jsou u nás dějiny pěs-
tování vinné révy z pohledu 
výzkumné stanice?
Do poloviny 19. století se réva pěs-
tovala v Evropě jako pravokořenná, 
neštěpovala se a neměla žádné 
významné choroby.  
V 19. století nastal boom introduk-
ce dřevin a spolu s nimi se k nám 
dovezly houbové choroby a škůdci, 
mšička révokaz zdecimovala celé 
evropské vinařství. Obranou před 
tímto škůdcem je to, že se původní 
evropská réva štěpuje na americké 
podnože. Tyto americké druhy 
rév jsou rodem příbuzné, ale mají 
silnou kořenovou kůru, a proto 
na nich révokaz neškodí. Obranou 
proti houbovým chorobám jsou 
chemické postřiky, které se musí 
provádět až osmkrát za vegetaci.

A historie karlštejnského vína?
Podle kronik můžeme révu datovat 
od dob Karla IV. Ten ji také nařídil 
vysadit pod Karlštejnem. Největší 
její rozkvět nastal ve 14. a 15. sto-
letí, pak došlo k úpadku a zániku 
v 17. století. Vinice byly obnoveny 
až roku 1919. Na Plešivci byly 
při terasování svahu nad stanicí  
v roce 1920 nalezeny staré kořeny 
révy, které jsou pravděpodobně 
pozůstatkem vinic z dob Karla IV.

A jaká je současnost ve vaší 
výzkumné stanici?
V minulosti převažoval výzkum, 
do budoucna chceme zvyšovat 
produkci vína. Od loňského roku 
jsme na to vybaveni novou sklepní 
technologií.

Produkujete také burčák?
Ano, bude k dispozici asi do polo-
viny října. Vždy je potřeba zavolat 
nebo sledovat cedule venku. 
Burčák se vyrábí z místního vína, 
ale také z koupených hroznů 
z dalších lokalit. Jako ostatní vinaři 
necháváme samozřejmě ty nejlep-
ší hrozny na víno.

Z jakých odrůd?
Nejčastěji děláme burčák z odrůd 
Müller Thurgau, Modrý Portu-
gal, Svatovavřinecké, Sylvánské 
zelené, Rulandské bílé, Rulandské 
modré nebo Ryzlink.

Co  z vaší produkce byste nám 
dále doporučil k ochutnání?
Poslední tři roky byly pro čes-
ké vinaře nepříznivé především 
z důvodu výskytu jarních mrazíků, 
během těchto let se skoro žádné 
víno nevyrobilo. Dobré víno bylo 
naposledy z ročníku  2010. Do-
prodáváme ale už jen posledních 
pár kusů. Uvidíme, jestli se počasí 
umoudří a letošní rok bude lepší. 
V minulých letech bylo naše víno 
i oceňováno, například v roce 
2008 za Modrý Portugal.

! Lucie Hejbalová

VÍNO K VÁM 
DOMŮ
www.southmoravia.cz 
tel.: 602 255 925

Nabízíme vína z našeho vinařství a od prověřených vinařů z jižní Moravy.

Upřednostňujeme osobní přístup s dovozem kvalitního vína  
až k vám do domu.

Sestavíme pro vás degustační bedýnky vína, vybereme  
pro vás víno nejen pro každý den.

 Vinařské bedýnky doručíme až k vám domů  
s dopravou za pouhých 50 Kč.

Čeká vás rodinná oslava, svatba, či firemní večírek... 
...vybereme pro vás to správné víno.

Uspořádáme pro vás privátní degustaci  
vína nejlepších vín z jižní Moravy.

Vyrobíme pro vás dárkové víno s firemním logem  
jako daňově uznatelný náklad.

Založíme vaši soukromou vinotéku.

inzerce

Jak
poznat 
kvalitní 
víno?

TIP Zdeněk Beneš na vinici v Karlštejně.  Lucie Hejbalová
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Zařízení, jehož jste ředitelkou, 
má za sebou náročné období, 
v němž prošlo hned několika 
bouřlivými změnami. Zhruba 
před dvěma lety stála v jeho 
čele Mgr. Hrbková Hrudková, 
jejíž kontroverzní ředitelování 
se stalo námětem několika 
článků a reportáží (psali jsme 
mj. i na stránkách DOBNET 
zpravodaje). K 8. 11. 2013 ji na-

konec odvolal ministr školství. 
Další zásadní změnou je fakt, 
že diagnostický ústav, který 
jste až donedávna vedla, nahra-
dilo dnes tzv. středisko výchov-
né péče. S trochou nadsázky 
by se dalo říci, že zařízení teď 
stojí na prahu nového období. 
Co v současné době považuje-
te za nejdůležitější pro to, aby 
mohlo dobře fungovat?

Za nejpodstatnější teď pova-
žuji stabilizaci celé situace. Je 
zásadní, aby se usadily a zklidnily 
emoce, jež stále ještě doznívají, 
a narovnaly se vztahy mezi lidmi, 
kteří tu pracují. Uplynulé období 
bylo náročné hlavně tím, že došlo 
k velkým personálním změnám 
– řada zaměstnanců podala 
výpověď, mnoho jich odešlo 
nedobrovolně, na jejich místo 
nastoupili noví lidé… Je potře-
ba, aby zaměstnanci, kteří jsou 
součástí jednotlivých pracovních 
týmů, měli konečně na svoji 
práci klid, cítili podporu vedení, 
mohli se dál vzdělávat a rozvíjet. 
A to všechno proto, abychom 
poskytovali kvalitní a profesionál-
ní služby těm, kteří jsou našimi 
klienty, tedy dětem, jejich rodinám 
a dalším lidem z jejich sociálního 
prostředí.

Myslíte si, že tohle náročné 
období mělo nějaký dopad 
na děti, které tvoří většinu vaší 
klientely, ať už jde o dětské 
domovy nebo o střediska 
výchovné péče?
Děti bývají velmi vnímavé a často 
registrují i věci, o nichž si my 
dospělí myslíme, že na nás vůbec 
nemohou být vidět. Zaměstnanci 
se i v době nesystémových perso-
nálních kroků snažili chovat jako 
profesionálové. Ve chvíli, kdy „byli 
odcházeni“ dlouholetí vychovatelé 
a ostatní pracovníci, ke kterým si 
děti vytvořily vztah, to určitě poci-
ťovaly jako velkou ztrátu. Proto je 

i pro ně důležité, aby se situace 
zklidnila a stabilizovala.

Diagnostický ústav byl v Do-
břichovicích  zrušen a od ledna 
ho nahradilo středisko výchov-
né péče (dále SVP). Co tahle 
změna znamená v praxi?
Za touto změnou stojí snaha od-
klonit se od ústavní výchovy a pod-
porovat děti i jejich rodiny v přebí-
rání větší zodpovědnosti za to, jak 
se svým životem naloží. Na rozdíl 
od diagnostického ústavu je péče 
v SVP založena na dobrovolnosti. 
To znamená, že s pobytem dětí 
a péčí o ně by měli, vyjma nařízené 
pobyty, souhlasit jejich zákonní 
zástupci. SVP se také daleko více 
otevřelo práci s členy sociálního 
okolí dětí, tedy s jejich rodinou, se 
školou, sociálními pracovníky, kteří 
o ně pečují apod. Můžeme se totiž 
sebevíc snažit, aby dítě zlepšilo 
své chování, prospěch ve škole, 
fungovalo a bylo „hodné“, když 
se ale vrací do rodiny, kde není 
vše tak, jak by mělo být, je šance 
na úspěch mizivá. Podstatou práce 
s našimi klienty je snaha vést je 
k vlastní zodpovědnosti za své 
chování a jednání, podporovat je 
v tom, v čem se jim daří a v čem 
jsou dobří, a pomáhat jim zlepšit 
to, co třeba tak úplně nejde.

Klade tato transformace něja-
ké zvláštní nároky i na zaměst-
nance SVP?
Myslím, že určitě ano. Práce v za-
řízeních tohoto typu je obecně 

Práce s dětmi má
pro mě smysl
Mgr. Věra Nájemníková je od srpna tohoto 
roku ředitelkou organizace, pod jejíž střechou 
najdeme hned několik zařízení určených 
především dětem, mládeži a jejich nejbližšímu 
okolí. Mezi subjekty této organizace patří 
Dětský domov Lety, Středisko výchovné péče 
Dobřichovice, Dětský domov se školou Slaný, 
Středisko výchovné péče Slaný a ZŠ při SVP 
Dobřichovice. S Mgr. Nájemníkovou jsme se 
k rozhovoru sešly v době, kdy – jak se zdá – se 
organizaci blýská na lepší časy.

Mgr. Věra Nájemníková

 Narodila se v roce 1962 v severozápadních Čechách.

 Je magistrou v oboru speciální pedagogika a učitelství.

 Má 30 let praxe v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže a pracovala 
s dětmi všech věkových kategorií.

 Před nástupem na pozici ředitelky sítě školských zařízení působila mimo 
jiné jako vedoucí Střediska výchovné péče a vedoucí ZŠ při Diagnostickém 
ústavu Dobřichovice.

 Aktuálně absolvuje pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové 
psychoterapii.

 Volný čas tráví se svou rodinou, relaxuje ve společnosti přátel a sportem.

Jeden z programů v SVP Dobřichovice.  M. Veselá

  K. Stránská
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velmi náročná a s přerodem diagnostického 
ústavu ve středisko výchovné péče se pra-
covní „záběr“ zaměstnanců ještě více rozšířil. 
Daleko častěji než dřív se zde pracuje s ro-
dinou a dalšími členy z okolí našich klientů, 
narostl také objem terénní práce – ve školách, 
na sociálních odborech, přímo v rodinách. 
A přibývá i ambulantních klientů, tedy těch, 
kteří neabsolvují pobyt, ale více či méně 
pravidelně docházejí. Je potřeba, aby se tým 
neustále odborně vzdělával, aby jednotliví jeho 
členové zvyšovali svoji kvalifikaci, pracovali 
pod odbornou supervizí a metodickým vede-
ním. Všechny informace, které nám o sobě 
klienti sdělí nebo jež získáme, podléhají samo-
zřejmě zákonu na ochranu osobních údajů. 
Snažíme se vytvořit maximálně bezpečné 
prostředí, jež je podmínkou toho, aby nám 
klienti důvěřovali.

Jakým klientům jsou vaše služby určeny?
Našich služeb může využít v podstatě kdokoli. 
Nejčastěji se na nás obracejí zákonní zástupci 
dětí, školy, školská zřízení, orgány sociálně 
právní ochrany dětí. Péče v dětských domo-
vech je určena v tom nejširším slova smyslu 
dětem od věku 3 let do období ukončení pří-
pravy na zaměstnání. Na pobyt do SVP nastu-
pují většinou děti od 7 do 18 let. V ambulanci 
pak pečujeme o klienty bez rozdílu věku.

Co pro vás osobně znamená práce,  
kterou děláte?
Výchova a vzdělávání dětí – to je prostředí, 
ve kterém se pohybuji už mnoho let. A i když 

teď do náplně přibylo vedení lidí a péče 
o zaměstnance, pořád vidím hlavní smysl mé 
práce v pomoci dětem. Chci jim být nápomoc-
ná k tomu, aby žily plnohodnotný život, vážily 
si lidí, věcí a hlavně samy sebe. Aby vyrůstaly 
tam, kde se budou moci rozvíjet a pak i dospět 
v samostatné a zralé osobnosti.

Z čeho čerpáte energii a kde obnovujete síly?
Snažím se ve volném čase relaxovat s rodinou 

a s přáteli. A učím se udělat si čas i sama 
na sebe, na své koníčky a věci, které mi dělají 
radost – jako je dobré jídlo, kultura, sport...
Ale hlavně mě posiluje vědomí, že práce, kte-
rou dělám, má smysl a je užitečná.

V příštím čísle vám přineseme zajímavé infor-
mace z jednotlivých zařízení, o nichž jsme se 
zmínili v tomto rozhovoru.

! Lenka Papáčová

  K. Stránská

Jak vidím z vašich dotazů, je 
třeba se občas zabývat i těmi 
méně veselými součástmi lid-
ského života, nebo, jak v po-
psaném případě, toho, co se 
stane po něm. Blíží se svátky 

Všech svatých (to pojmenování Dušičky je 
takové neuctivé), atak se občas zabýváme 
i tím, jestli, až tu jednou nebude, nám umyje 
hrob a položí na něj věneček. Anebo se může 
stát, že se nám příbuzní o tuto zvláštní čest 
pohádají. Obrátil se na mě pán, jemuž ze-
mřela před nedávnem maminka s dotazem, 
komu vlastně náleží její tělo, kdo je povinen 
jí vypravit pohřeb a komu patří rodinný hrob; 
o pohřeb se postaral partner maminky, a nyní 
mu její popel nechce vydat k pohřbení. 

Není úplně jednoduché odpovědět, pohled práva 
je zde zřetelně jiný než pohled praxe. Předně je 
třeba upozornit, že lidské tělo není věcí, která by 
mohla někomu patřit, ani v případě smrti. Výjimku 
tvoří situace, kdy se sám jeho obyvatel ještě před 
svou smrtí rozhodne, že po smrti jeho tělo bude 
náležet vědě a „odkáže jej“ příslušné vědecké 
nebo lékařské instituci (nejčastěji lékařské fakultě 
nebo některému vědeckému ústavu), tito pak 
s tělem nakládají za svým vlastním účelem (k ode-
brání tkání, k výuce a dalším). Za svého života má 
člověk právo rozhodnout se, jaký má mít pohřeb, 
takové rozhodnutí s příslušným popisem by mělo 
být součástí závěti  nebo by mělo být uloženo tak, 
aby je bylo možné po jeho smrti nalézt. Pohřeb se 
pak platí z pozůstalosti. Pokud takové rozhodnutí 

člověk před svým skonem neučiní, rozhoduje 
manžel zemřelého a není-li ho, děti zemřelého 
(zákon stanoví i další pořadí, posledním, kdo tak 
může rozhodnout, je obec, na jejím ž území člo-
věk zemřel). Pokud však již rozhodl jiný z příbuz-
ných a pohřeb již proběhl, je takové zákonné pra-
vidlo jen obtížně vymahatelné. Je spíše otázkou, 
zda jde o náklady hraditelné z pozůstalosti, pokud 
proběhl pohřeb jinak než si přál zůstavitel. 
Poté, co proběhne pohřeb a ve většině pří-
padů kremace, je urna s popelem zemřelého 
vydávána tomu, kdo obstaral pohřeb (kdo 
jej zaplatil), pohřební služby nezkoumají příliš 
rodové svazky. Domnívám se však, že pokud 
by o popel zemřelého požádal příbuzný, který 
je z hlediska ust. § 114 NOZ bližším zemřelé-
mu příbuzným než vypravitel pohřbu, pohřební 
služba by popel vydat musela (ale samozřejmě 
by musel uhradit svou urnu). Samozřejmě ten, 
kdo je oprávněn rozhodnout o pohřbu zemře-
lého, je oprávněn rozhodnout i o tom, kam 
budou ostatky zemřelého uloženy. Tím spíše, 
je-li zde rodinný hrob nebo hrobka. 
Ani zde to však není jednoduché. Rodinný 
hrob je pouze náhrobek a těch několik kamenů 
(někdy velmi umělecky zpracovaných, uzná-
vám) kolem hrobového místa. Hrobové místo je 
ve vlastnictví provozovatele hřbitova a hrob je 
na něm postaven na základě nájemní smlouvy 
(tato je vždy písemná). Hrob jako takový je 
předmětem dědického práva, pokud patřil ze-
mřelému, musí být vypořádán v rámci dědictví. 
Nájem hrobového místa následně přechází 
na toho z dědiců, který z dědictví nabyl hrob. 

Nepatřil-li hrob zemřelému (resp. zemřelé), musí 
nájemce hrobového místa a vlastník hrobu 
v jedné osobě dát souhlas s tím, aby do tohoto 
hrobu byl zemřelý nebo jeho popel uloženy. 
V praxi to nečiní žádný významný problém, 
v zásadě se příbuzní dohodnou. Jedinou 
překážkou je situace, kdy ještě u ostatků, které 
již byly do hrobu uloženy, neskončila tzv. tlecí 
doba, což je doba, kdy v ostatcích probíhají 
všechny ty hnicí a tlecí procesy směřující k úpl-
nému rozkladu tkání. Po tu dobu se hrob nesmí 
otvírat, a to ani pro nový pohřeb. Tlecí doba je 
ze zákona nejméně desetiletá, ale bývá v řadě 
případů delší, neboť se odvíjí od místních pod-
mínek hřbitova (zejména od charakteru podloží). 
V některých případech lze udělit výjimku, o této 
výjimce rozhoduje provozovatel pohřebiště. 
Pokud byl Váš příbuzný uložen jinde než by 
uložen měl být, ať již podle svého přání nebo 
rozhodnutí jeho nejbližších příbuzných, pravděpo-
dobně by bylo možné změnu místa jeho uložení 
vymáhat právě s odkazem na ust. § 114 NOZ, 
neboť o výběru uložení rozhodla jiná osoba než ta, 
které to zákon svěřuje.  Spory před soudem bývají 
smutné, takovýto spor by mi však přišel skoro 
trapný. Dala bych přednost rozumné domluvně 
mezi rozumný mi lidmi, možná by zde byl prostor 
i pro účinnou pomoc mediátora. Ve vztahu k pá-
novi, jež mi svůj dotaz zaslal, doufám ve vstřícnost 
obou stran a jejich schopnost se domluvit.

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

Mgr. Petra Vrábliková, advokátka, Lety, odpovídá na vaše dotazy: 
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Narozeninové „turné“ odstartovalo 
13. září zahajovacím koncertem. 
Na něm vystoupily hlavně soubory 
a  tělesa působící při ZUŠ i úspěš-
ní hráči komorní hudby. Druhý 
koncert se koná 11. října od 18:00 
v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Černošicích a je věnován 
Roku české hudby. Prostorem se 
proto ponesou melodie  
J. Černohorského, J. D. Zelenky, 
A. Dvořáka, M. Troupy  
a L. Janáčka. Zahrají a zazpívají 
smíšený pěvecký sbor Pražští 

pěvci a Černošická komorní 
filharmonie pod vedením pedago-
ga ZUŠ Černošice Václava Polívky 
a pod taktovkou Stanislava Mistra.
Další kulturní zážitek proběhne  
8. listopadu od 18 hodin v kultur-
ním sále na Vráži v Černošicích. 
Tento koncert je věnován žákům, 
učitelům a absolventům ZUŠ 
Černošice. Pozvánku přijali bývalí 
žáci, kteří se v daném oboru na-
dále pohybují a pro něž byla čer-
nošická umělecká škola startovní 
čárou. Představí se také současní 
studenti se svými pedagogy.
Festival ukončí 13. prosince velký 
vánoční koncert od 15:30 v Club 
Kině Černošice. Zde se opět před-
staví soubory při ZUŠ s programy, 
které všechny diváky příjemně 
naladí na vánoční svátky. O jed-
notlivých koncertech vás budeme 
průběžně informovat na webu 
iDOBNET.cz, podrobnosti najdete 
i na www.ZUSCernosice.cz/60.
 (lib)

Kramerius putuje do Všenor
Třetí ročník soutěže 
Středočeský 
Kramerius zná pět 
nejlepších knihovníků. 
Je mezi nimi 
i Alena Sahánková, 
která se již 25 let 
stará o knihovnu 
ve Všenorech 
a Informační centrum 
Berounka. Cenu 
převzala devátého 
října v Kladně.

Ocenění Středočeský Kramerius 
získávají neprofesionální knihov-
níci, kteří zajišťují chod knihoven 
bez nároku na pravidelnou mzdu. 
Paní Sahánková si ho velmi váží, 
i když byla překvapená a pozna-
menala, že by ji to nenapadlo „ani 
ve snu“. Dobrovolná práce jí sice 
bere hodně času, ale zároveň je 

jejím velkým koníčkem: „Vystudo-
vala jsem knihovnictví a odborné 
informace na filozofické fakultě 
a mám to štěstí, že jsem se tomu 
mohla plně věnovat profesionálně 
v Praze a jako dobrovolná knihov-
nice ve Všenorech.“
Počátek jejího působení ve vše-
norské knihovně byl před čtvrt-
stoletím ve znamení shromažďo-
vání knih ze zrušených knihoven 
a z domácností, aby bylo vůbec 
co půjčovat. Knihovna totiž v té 
době měla jen dva a půl tisíce 
svazků. S vybalováním a tříděním 
jednotlivých titulů často pomá-
hala celá rodina paní Sahánkové. 
Knihovna s léty rostla, až dosáhla 
současných dvanácti tisíc převza-
tých, ale i nových knih. A rozšířil 
se i kolektiv. „Od roku 2011 jsem 
přestala být ‚vlkem samotářem‘. 
Mám prima kolegyni Jitku Šte-
chovou a prima kolegu z kulturní 
komise Ing. Bohdana Šmilauera, 
který uvedl v život online katalog,“ 
říká spokojeně Alena Sahánková. 
Kromě online katalogu má knihov-

na za sebou několik úspěšných 
projektů a neusíná na vavřínech 
ani do budoucna.
Další povídání o strachu, který se 
dá zažít při zařizování knihovny, 
lámání si hlavy, jak přitáhnout 

čtenáře, mravenčí práci, jež nese 
výsledky, o projektech s ohledem 
na minulost i nároky moderní doby 
a důvodu, proč to všechno člověk 
vlastně dělá, najdete na www.
iDobnet.cz v rubrice Události. (lib)

Povídání v čítárně všenorské knihovny po úspěšném komponovaném večeru 
věnovaném ruské básnířce Marině Cvetajevové (zprava knihovnice Alena 
Sahánková, sochař Jaroslav Bím a recitátorka Monika Černošková).

Od 1. do 31. října bude na hradě 
Karlštejn otevřena takzvaná  
13. komnata. Jedná se o prostor 
třetího patra Císařského paláce, 
ve kterém návštěvníci uvidí tři mo-
dely. Ty ukazují tři historické interié-
ry tak, jak vypadaly ve středověku 
v době vlády Karla IV. Tyto interiéry 
si příchozí mohou prohlédnout 
již v prvním a ve druhém patře 
Císařského paláce. A ve chvíli, kdy 
vstoupí do 13. komnaty, mohou 
makety porovnávat s tím, co již 
viděli, a zjišťovat, jak se místnosti 
změnily. V rámci prohlídky 13. 
komnaty lze zhlédnout i obrovský 
dřevěný střešní krov, který nese 
celou střechu Císařského paláce. 

Jde o unikátní technickou památ-
ku z přelomu 19. a 20. století, tedy 
z období, kdy na Karlštejně probí-
haly velké restaurátorské úpravy 
ve stylu novogotiky a purismu 
pod vedením profesora Schmidta 
a architekta Josefa Mockera.

Pro milovníky Orientu
Speciální výstava orientálních 
koberců z hradů a zámků České 
republiky, která představuje poprvé 
na jednom místě unikátní kober-
ce z nejrůznějších koutů Orientu, 
je prodloužena do konce října. 
Probíhá také v Císařském paláci, 
přesněji v jeho konírně. Ještě než 
se vydáte prohlédnout orientální 
krásu, doporučujeme navštívit 
webové stránky hradkarlstejn.cz, 
kde si můžete stáhnout pracovní 
sešit pro sebe či své děti, určený 
výhradně pro tuto výstavu. A sa-
mozřejmě zde najdete i podrob-
nosti ke vstupnému. Hrad Karlštejn 
je otevřen denně kromě pondělí 
od 9:30 do 16:30 hodin. (lp)

Narozeniny 
pojali 
festivalově

Karlštejn dvakrát jinak
Pokud jste odkládali 
návštěvu Karlštejna 
až na dobu, kdy se 
nebudete muset 
prodírat davy turistů, 
pak právě teď je ten 
správný čas.

 Ivan Látal

 Ivan Látal
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inzerce

Oslavy, večírky, svatby, rauty

rOdinné víkendOvé menu pro 2 dospělé a 1 až 3 děti 
za 300,- (2+1), 400,- (2+2) nebo 500,- (2+3) - z denní na-
bídky pro každého polévka, hlavní jídlo (i pro děti velké porce) a nápoj 0,3 l  
(pivo MMX 10, malinovka nebo Kofola)

MEANDRY restaurace,  
U Břehu 473/47 

Praha 10, Hostivař

telefon: 277 00 11 99 
e-mail: info@meandry.eu

otevírací doba: 
PO-NE 11-22 hodinwww.meandry.eu

rodinné
víkendové menu

restaurace 52 míst

venkovní celoroční zahrádka 52 míst

salónek 14 míst

restaurace je plně nekuřácká, 
ze salónku přímý vstup na terasu, 
kde je kouření povoleno

Dýňová polévka 
s kokosovým mlékem

Dýně se na nás smějí ze všech 
stran. A dají se z nich připravit 
skvělá a jednoduchá jídla. 
Talentovaný kuchař Martin 
Škoda, přezdívaný český 
Jamie Oliver, 
z nich uvařil 
výtečnou 
polévku, jež 
patří mezi jeho 
nejoblíbenější.

Na polévku
 1 kg dýně (např. hokkaidó)

 2 šalotky nebo menší cibule

 65 g čerstvého zázvoru

 1 lžička sušeného chilli

 120 ml kokosového mléka (dá se použít 
i smetana ke šlehání, ale jídlo nebude mít 
tak autentickou chuť)

 1 l zeleninového vývaru

 2 lžíce extra panenského olivového oleje

 mořská sůl a čerstvě umletý pepř

Na servírování
 kousek čerstvého zázvoru

 malé množství kokosového mléka

Dýni a šalotku nakrájejte na menší kousky 
a nastrouhejte zázvor. V hrnci nechte roze-
hřát olej, pak přidejte dýni, kterou budete 
pomalu restovat, po chvíli i zázvor a šalot-
ku. Vše smažte, dokud nebude zelenina 
měkká, tedy asi 8–10 minut. Změklou ze-
leninu okořeňte a přidejte chilli. Přilijte vývar 

a většinu mléka, zbytek si nechte na závěr. 
Počkejte, až se polévka začne vařit, pak ji 
přiklopte a na mírném ohni vařte asi 45 mi-
nut. Potom vše najemno rozmixujte a podle 
potřeby dochuťte. Polévku servírujte s ten-
kými zázvorovými hranolky orestovanými 
na oleji a kapkou kokosového mléka.

Více o Martinovi i kuchařce Škoda nevařit najdete na webu www.martinskoda.com.
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Karlická 456, LETY
 tel.: 240 201 151
e-mail: lety@hecht.cz

Karlická 456, LETY
 tel.: 240 201 151
e-mail: lety@hecht.cz

Prodáváme za ceny e-shopuProdáváme za ceny e-shopu

Sekačky, pily, zahradní nábytek, 
    ruční nářadí a další potřebné stroje 
  pro Váš DŮM, DÍLNU A ZAHRADU.

Sekačky, pily, zahradní nábytek, 
    ruční nářadí a další potřebné stroje 
  pro Váš DŮM, DÍLNU A ZAHRADU.

     Zahradní substráty, 
  mulčovací kůry, hnojiva a travní 
          semena za příznivé ceny.

     Zahradní substráty, 
  mulčovací kůry, hnojiva a travní 
          semena za příznivé ceny.

Od srpna v nabídce i barvy, 

laky, lazury a míchání barev

inzerce_Hecht_210x148.indd   1 31.7.14   20:05

Víno a lahůdky
od sousedů

Vše co jste kdy chtěli ochutnat 
     a neměli jste kde

Víno stáčené i lahvové, lahůdky z farem
a statků, bio vyzrálé hovězí, vepřové
a kuřata a husy a kachny a...
...každý měsíc ochutnávky, dárkové koše 
pro Vaše nejdražší...  prostě jsme dobří...

Vítova 8, Dobřichovice
tel.: 722 615 032

info@vinoalahudky.cz 
www.vinoalahudky.cz

facebook.com/vinoalahudky

s tímto poukazem ochutnávka
stáčených Vín zDarma
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Řevničtí sokolové oslavili  
kulaté jubileum
První říjnový víkend se konaly oslavy TJ Sokol 
Řevnice. Užili si ho všichni návštěvníci bez rozdílu 
věku. Město zaplavili v nových tričkách s ilustrací 
Lukáše Urbánka a řevnickým logem Sokola.

Ještě před slavnostním víkendem 
proběhl turnaj žákyň, žáků a kade-
tů ve volejbale, v sobotu návštěvní-
ci zhlédli exhibici beach volejbalu, 
po níž změřili síly dospělí. Řevnická 
tělocvična se mezitím plnila rodiči, 
kteří se přišli podívat na cvičení 
všestrannosti svých dětí. Před-
školáci se předvedli na nářadí, 
mladší žáci dokonce na kruzích 
a mladší a starší žákyně ukázaly 
své dovednosti i na hrazdě. Ti 
úplně nejmenší si s radostí zacvičili 
se svými rodiči. Zasloužený od-
počinek poté strávili na pohádce 
v kině. A na dálku fandili svým 
tatínkům, kteří vedli za domácí 
tým vyrovnaný florbalový turnaj 

proti K.K.T. Zadní Třebaň. Večer se 
všichni sešli na výstavě fotografií 
Sokol byl, je a bude. V jejím závěru 
vzpomínali pamětníci a v rytmech 
sokolských pochodů byla na pra-
por jednoty slavnostně uvázána 
pamětní stuha. Ti, kdo měli ještě 
sílu, se podívali na film Fair play.
Neděli odstartoval orientační 
závod, ve kterém účastníci během 
či chůzí poznávali řevnický les 
tak, jak ho dosud neznali. Mezitím 
v tělocvičně bojovali žáci i dospělí 
v badmintonovém turnaji. Závě-
rem velice povedených oslav byl 
famózní koncert Jiřího Stivína.
Připomeňme, že Sokol Řevnice 
byl založen na jaře 1894 a první 

vystoupení proběhlo ve Všeno-
rech, o rok později také v Řevni-
cích. Výrazné přerušení činnosti 
způsobila první světová válka. 
Výbor jednoty využíval prosperující 
„činnost biografní“ a za podpory 
některých podnikatelů výhodně 
zakoupil dům Na Kopečku, který 
patřil „lihové společnosti“. Další 

průběh byl shodný s osudem 
celé České obce sokolské v naší 
republice za okupace nacistů 
i vlády komunistické strany. 
Majetek se vrátil až po sametové 
revoluci. V současné době má TJ 
Sokol Řevnice okolo 300 členů 
a nabízí sport pro všechny věkové 
kategorie. (mv, red)

Zleva za ČOS doc. RNDr. Zdeněk Mička, za župu Jungmannovu Ing. Josef 
Cmíral vedle starosty TJ Ing. Petra Kozáka.   Sokol Řevnice

Ti byli přihlášeni do kategorie star-
ších žáků. Každých čtrnáct dní ab-
solvují celodenní mistrovské turnaje 
v různých částech Středočeského 
kraje. „Po prvních absolvovaných 
zápasech je jasné, že velký věkový 
rozdíl mezi nimi a staršími soupeři 
budou muset dohnat maximální 
zimní přípravou. Tréninky probíhají 
v Dobřichovicích v hale Bios a druž-

stvo mohou posílit všichni podobně 
staří hráči,“ vyzývá Richard Feglar, 
prezident HC Všenory.
Po letní přípravě se do mistrov-
ských utkání podzimní části 
sezony 2014/2015 zařadil i A tým 
dospělých. Soutěž letos získala 
na kvalitě zejména díky novým 
družstvům Slavia junioři a Slavia 
B. Do této doby má „všenorské 
áčko“ odehráno několik zápasů 
s drobnými výkyvy, ale po vítězství 
nad nejsilnějším soupeřem ze 
Slavie si celé mužstvo věří a plá-
nuje přezimování do třetího místa. 
A doufá, že se mu vyhnou zranění.
Nezahálí ani třetí mužstvo pod kří-
dly HC Všenory. Sdružuje neaktivní 
hráče ze sportovního „důchodu“, 
kteří se pravidelně zúčastňují 
sobotních tréninků. (lib)

Sází na zimní přípravu

Oddíl vznikl na konci srpna tohoto 
roku. Tou dobou v něm bylo již  
25 dospělých hráčů, kteří aktu-
álně působí v 9. lize. Přibylo i 12 
dětí, jež soutěží mezi staršími 
žáky. Všichni jsou letos na star-
tovní čáře s cílem dostat se 
v tabulce co nejvýše. Dosavadní 
výsledky zápasů zatím hovoří 
spíše o sehrávání týmu a hledání 
správného rytmu. Muži hned 
první utkání absolvovali s týmem 
hluchoněmých hráčů, s nimiž 
prohráli 3:2. Zápas byl vzhledem 
k handicapu soupeře náročný 
a zdlouhavý. Z druhého utkání 
s TJ Sokol Dobříš B si odnesli 
remízu 5:5. Ve druhém kole, které 
proběhlo v sobotu 4. října, si 
zapsali dvě prohry, jednu s Ježky 
Rožmitál (4:8) a druhou s Gladiá-
tor Teamem Beroun B.
„S výsledkem prvního zápasu 
jsme nespokojeni, byla v něm 
spousta chyb hlavně našeho 
gólmana. Ale druhý zápas dopadl 
výborně, i když jsme prohráli, pro-

tože naším soupeřem bylo nejlepší 
mužstvo soutěže. Velmi dobře 
nám fungovala obrana a vůbec 
souhra celého týmu,“ zhodnotil 
Michal Janouš, kapitán a vedoucí 
SK Alien Nation.
Starší žáci odehráli formou tzv. 
košů první zápasy. Zatím bez vel-
kého úspěchu, ale všichni věří, že 
pravidelným tréninkem najdou klíč 
k vítězství. Tým SK Alien Nation 
stále posiluje své řady včetně dět-
ských hráčů. Zájemci se mohou 
ozvat na e-mail michal.janous@
seznam.cz. (jh, lib)

Florbalisté posilují své řady
Nově založené 
dobřichovické 
florbalové družstvo  
s názvem SK Alien 
Nation má za sebou 
první zápasy.

A tým dospělých HC 
Všenory se po letní 
přípravě zařadil 
do podzimní části 
sezony 2014/2015. 
V kole mistrovských 
zápasů jsou i junioři.
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Záměr města Dobřichovice  
prodat nemovitosti

Město Dobřichovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat následující nemovitosti – pozemky v jeho vlastnictví. 

Všechny nemovitosti jsou zapsány na LV č. 10001pro obec a k.ú. Dobřichovice u Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ :

1) Soubor stavebních pozemků p. č. 2503/1 o výměře 2.352 m2 - zahrada  
a p.č. 2503/5 o výměře 425 m2 – ostatní plocha
1. Jedná se o  atraktivní soubor stavebního pozemku a  pozemku vyhrazeného jako přístupová komunikace v  pravobřežní lokalitě Brunšov 
na vnějším okraji (bezprostředně sousedící s lesem, jehož ochranné pásmo do pozemku částečně zasahuje) staré zástavby na křižovatce ulici 
K tenisu a Generála Pellé, určený pro výstavbu jednoho rodinného domu, na kterou bylo Stavebním úřadem v Dobřichovicích vydáno Územní 
rozhodnutí o umístění stavby č. 394/13/AJu ze dne 25. února 2014 (dále jen „ÚR“). Na hranici pozemku je zavedena elektřina, ostatní sítě (plyn, 
voda, kanalizace) se nacházejí v ulici Generála Pellé a napojení na ně je možno realizovat dle existujícího projektu na základě ÚR. V oplocení 
budoucího vjezdu na příjezdovou cestu (pozemek 2503/5) jsou umístěny hlavní uzávěry plynu (HUP), pozemek je nezpevněný a jsou na něm 
vzrostlé stromy – veškeré úpravy tohoto pozemku na příjezdovou komunikaci budou k tíži nového vlastníka. Předpokládaná minimální prodejní 
cena je 2.990 Kč/m2 u pozemku p.č. 2503/1 a 690 Kč/m2 u pozemku p.č. 2503/5. Pozemek tvoří jeden logický celek se sousedním prodávaným 
pozemkem parc.č. 2503/2. Celková výměra souboru pozemků činí 2.777 m2 (případně spolu s pozemkem 2503/2 3.921 m2). 

2) Stavební pozemek p. č. 2503/2 o výměře 1.144 m2 - zahrada
2. Jedná se o  atraktivní pozemek v pravobřežní lokalitě Brunšov na  vnějším okraji 
staré zástavby (bezprostředně sousedící s lesem, jehož ochranné pásmo do pozem-
ku významně zasahuje a znemožnilo v současné době vydání územního rozhodnutí 
o umístění stavby) v ulici K tenisu. Pozemek je plánován (zahrnut v platném územním 
plánu) pro výstavbu jednoho rodinného domu, avšak díky výše uvedenému v  sou-
časné době bez územního rozhodnutí pro výstavbu. Na hranici pozemku je zavedena 
elektřina, ostatní sítě (plyn, voda, kanalizace) se nacházejí v ulici K Tenisu a napojení 
na ně je možno realizovat dle existujícího projektu. Předpokládaná minimální prodejní 
cena je 2.990 Kč/m2. Pozemek tvoří jeden logický celek se sousedním prodávaným 
pozemkem parc. č. 2503/1. Celková výměra pozemku činí 1.144 m2 (případně spolu 
s pozemky 2503/1 a 2503/5   3.921 m2).

3) Soubor stavebních pozemků p. č. 2503/24 o výměře 1.178 m2 – zahrada  
a p.č. 2503/25 o výměře 157 m2 - zahrada

3. Jedná se o atraktivní soubor stavebních pozemků v pravobřežní lokalitě 
Brunšov na vnějším okraji (bezprostředně sousedící s lesem, jehož ochran-
né pásmo do  pozemku částečně zasahuje) staré zástavby v  ulici Gene-
rála Pellé, určený pro výstavbu jednoho rodinného domu, na kterou bylo 
Stavebním úřadem v Dobřichovicích vydáno Územní rozhodnutí o umístění 
stavby č. 0389/13/AJu ze dne 25. února 2014 (dále jen „ÚR“). Na hranici 
pozemku je zavedena elektřina, ostatní sítě (plyn, voda, kanalizace) se na-
cházejí v ulici Generála Pellé a napojení na ně je možno realizovat dle exis-
tujícího projektu na základě ÚR. Předpokládaná minimální prodejní cena je 
2.990 Kč/m2. Celková výměra pozemků činí 1.335 m2.

Výše uvedené pozemky, resp. jejich soubory, lze prodat buď samostatně dle uvedeného členění, nebo jako celek, nebo jako kombinaci obou 
způsobů, přičemž Město Dobřichovice si vyhrazuje právo předložené nabídky posuzovat v celém kontextu nejvýhodnějšího prodeje nabízených 

nemovitostí – tedy ve výběru takové kombinace nabídek, která bude pro Město Dobřichovice tvořit celkově nejvýhodnější nabízenou cenu.  
Město Dobřichovice si rovněž vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a to bez udání důvodu.

Připomínky k záměru prodeje a nabídky na odkoupení pozemků včetně uvedení nabídkové ceny předkládejte poštou  
nebo osobně k rukám starosty na Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice nejpozději do pátku  
14. listopadu 2014 do 11:00 hod. a to v uzavřené obálce nadepsané: PRODEJ POZEMKŮ BRUNŠOV – NEOTEVÍRAT.

Snížená minimální cena

2990 Kč/m2

Snížená minimální cena

2990 Kč/m2
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DOBNETTIP   •   Mirákulum Milovice

Mirakulum o sobě tvrdí, že 
je největší zábavní a na-
učný park v České repub-

lice. Přináší možnost strávit celý 
den na nejrůznějších atrakcích. Je 
to takové dětské hřiště nejen pro 
děti ve velkém. V hodně velkém.

 Po vstupu do areálu získáte do-
jem, že se celý svět nějak zvětšil.
Jeho dominantou je několikapat-
rový hrad s podzemními chodba-
mi a bludištěm potmě.
Prolézačky a labyrinty jsou to nej-
menší, co se tu dá najít. Obyčejná 
trampolína je totiž dlouhá pětadva-
cet metrů. Houpačka vás rozkývá 
do několikametrové výšky. Zatímco 
na běžném dětském hřišti bývá 
maximálně jedna lanovka, na niž 
je obvykle fronta, tady jich najdete 
vždy hned několik pohromadě.
Děti tu nenáročnou formou procvi-
čí i svou motoriku. Opičí dráhy se 
vyskytují na každém kroku. Ten, 
kdo netrpí závratěmi, se může vy-
dat do lanového centra vyrobené-

ho z akátového dřeva a vyšplhat 
až do šesti metrů.
Zabloudit nemusíte jen v podzem-
ních prostorách dřevěného hradu. 
V Mirakulu objevíte řadu labyrintů 
a bludišť. To největší tvoří vzrostlé 
habry a  jeho návštěvu nedopo-
ručujeme těsně před odchodem. 
Najít z něj cestu ven totiž může 
zabrat pěkně dlouhou dobu.
A když už hřiště a prolézačky 

omrzí, jsou pro děti připraveny 
umělecké dílničky. Součástí areálu 
je i malá kontaktní zoologická 
zahrada. Namísto pozorování 
mohou děti přímo mezi zvířata.
Návštěvu parku Mirakulum je vhod-
né naplánovat na celý den. Děti zde 
budou jako u vytržení a dospělí se 
na chvilku neubrání vzpomínkám, 
„jaké to bylo, když…“.

 ! Jaroslav Mareš

Celé město jen pro děti
Milovice jsou známé především díky bývalému 
vojenskému prostoru se spoustou opuštěných 
míst. Bílá místa na mapě ale začínají zaplňovat 
nejrůznější zábavní areály. Vedle nového 
tankodromu, který ocení hlavně dospělí, 
nedávno vyrostlo území určené hlavně dětem.
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Mirakulum je vybudováno v Milovicích nad Labem, při ulici Topolová 

v části Mladá. Provozní doba je do 19. 10. úterý až neděle, od 20. 10. 

pouze víkendy a podzimní prázdniny (27. – 29. 10.). Poslední víkend le-

tošní sezony je 1. – 2. 11. Vždy od 10:00 do 17:00 hod. Za vstupné pro 

osoby nad 90 cm výšky zaplatíte od úterý do pátku 100 Kč, o víkendech 

a svátcích 150 Kč. Senioři nad 60 let mají v pátek vstup zdarma.
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DOBNETVOLNÝ ČAS   •   Soutěž o ceny 

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o dárkový koš v ceně 1 500 Kč od Vinařství Cibulka

PRO CHYTRÉ HLAVY

 OTEC A SYN

Otec řekl synovi: Před deseti lety jsem byl desetkrát starší než ty a za 22 let 
budu jen dvakrát starší než ty. Kolik let je dnes otci a kolik  synovi?

Řešení kvízu z minulého čísla: 14, 15, 19

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Kabelky a doplňky z exotických kůží
Vylosovaný luštitel křížovky a kvízu ze zářijového čísla:
Jaroslav Dlouhý, Skuhrov Gratulujeme.

SOUTĚŽ O DÁRKOVÝ KOŠ

Vyluštěnou tajenku a výsledky kvízu zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo na adresu DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to 
nejpozději do 25. 10. 2014. Do slosování o cenu budou zařazeni luštitelé 
se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Vylosovaný výherce obdrží dárkový koš v ceně 1 500 Kč 
od Vinařství Cibulka.

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou 
poštovní adresu. Děkujeme.

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník VIII, číslo 10/2014, datum vydání 10. října 2014 • VYDAVATEL: DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice IČ: 266 30 214, 
e-mail: redakce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111, www.dobnet.cz, e-archiv: www.dobnet-zpravodaj.cz • REDAKCE: e-mail: jmeno.prijmeni@dobnet.cz, šéfredaktorka Liběna Nová, 
libena.nova@dobnet.cz • INZERCE: inzerce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR  
E 17623 • Náklad: 5500 výtisků • Tištěná verze zpravodaje rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsa-
ných externími dopisovateli • Redakce si vyhrazuje právo upravit dodané texty • Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce  
• Nevyžádané rukopisy se nevracejí • Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno
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Každý čt do 20 hod.
po-pá 8-18 / čt 8-20 / so 8-12

www.kola-sport.cz

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•koloběžky

Kvalitní servis
perfektní předprodejní

příprava kol

VELKÉVELKÉVELKÉVELKÉVELKÉVELKÉVELKÉVELKÉVELKÉVELKÉVELKÉVELKÉ
SLEVY KOL
SLEVY KOL
SLEVY KOL

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

y sešity vní sracovnPra
našich dětípro rozvoj ny a inspirace praktivity 

» pro předškoláky
» pro školáky
»  pro děti se 

speciálními potřebami

Knihkupectví LeAmos

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30 Řevnice
e-mail: info@knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.czmos

Náměstí Krá
252 30 Řevn
e-mail: info@
www.knihyr

našich dětíozvoj n

i

NOVINKA 
v knihkupectví 
LeAmos 

Řevnice!

inz KLF_LeAmos_A6.indd   1 21.8.2014   10:29:19

www.kominictvi-radotin.cz
Ing. Zdeněk Hradecký – vyučený kominík a kamnář

Živcová 990/22 Praha 5 – Radotín

kamna na dřevo + komín + instalace + revize = teplo s úsporou

Roční čištění (fyzické vyčištění komínu a kouřovodu) 
a kontrola SC s vystavením zprávy od vyučeného kominíka. 

Sleva na druhou SC ve stavbě RD.
Cena: Plynový kotel „B“ 400 Kč l Pevné palivo (kotel, krb, kamna) 500 Kč

Kondenzační a turbo kotel 200 Kč + cestovné 50 Kč   Ceny bez DPH

Revize spalinové cesty pro kolaudaci,  
vložkování a opravy komínů

www.kominy-krby-kamna.cz
Objednávky: info@kominictvi-radotin.cz | MT 721 345 346 VOLÁME ZPĚT

Skvělý servis a férové jednání.

Power
RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

603 24 77 33

Mgr. Iva Suchá
iva.sucha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní specialista 
pro tuto oblast

Váš dodavatel dřevěných briket

prodejpalivovehodreva.eu

Pavel KISLING, Podbrdy 68

777 264 266
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Informace z regionu
 měsíčník DOBNET Zpravodaj 

zdarma do 5500 
schránek

 regionální  
informační  
portál  
www.idobnet.cz

Bližší informace na www.dobnet.cz, na infolince 277 001 111, nebo na info@dobnet.cz
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ZDARMA
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Čapí
hnízdo

Jarda
Samson 
Lenk

Koupání
na zahradě

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


