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DOBNETINZERCE 

Další informace naleznete:
 K Třešňovce 64, Karlík 252 29 či na tel.: +420 777 009 945

www.montessoriskolka.cz

ČESKO – ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK 
Vás srdečně zve na přednášku

NOHY NA BOSO 
s lektorkou Jankou Tóthovou

KDY: 20.11    ČAS: 16:00    CENA: 120Kč

Kapacita omezena, je potřeba se předem nahlásit na info@letanek.cz. 
Více informací naleznete zde www.nohynaboso.cz.

777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

Karlštějnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

PALIVOVÉ
KRBOVÉ

STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

...metry, naštípaná polínka nebo
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!

...trámy, fošny, prkna, latě 
z vlastní pily

NEUSPOKOJUJE VÁS SOUČASNÁ PRÁCE? 

CHCETE ZKUSIT 
NĚCO NOVÉHO?

TŘEBA NA PÁR HODIN TÝDNĚ?

Hledáme kolegu, který s námi bude spolupracovat 
na propagaci sdružení DOBNET, o.s., jeho produktů a služeb, 

a svými nápady pomůže k oživení obchodního týmu.

Nehledáme profesionála, hledáme nadšence!

Bližší informace na 277 001 111, nebo na info@dobnet.cz
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Drumben je buben, který je zároveň židličkou 
i stolkem. Jde o válec vyrobený z recyklova-
ného papíru a překližky. Škola jich má celkem 
15 v pěti sadách – vždy tři bubny se skládají 
do sebe podobně jako panenky matrjošky. 
Zakoupila je od českého výrobce díky grantu, 
který získala prostřednictvím nadace Pangea, 
podporující projekty, jež přispívají k porozumění 
mezi lidmi.
Všechny učitelky prvního stupně absolvovaly 
školení, jak s  drumbeny pracovat. Netradiční 
pomůcku, kterou si děti samy nebo s po-

mocí rodičů vyzdobily, využívají při hodinách 
tělocviku a výtvarné výchovy. Bubnováním 
chlapci a děvčata prohlubují vzájemný respekt 
a spolupráci, zbavují se stresu, učí se společ-
nému překonávání překážek a rozvíjejí rytmický 
i pohybový talent.
Třída 4. A dokonce dostala šanci ukázat své 
umění na vlnách Českého rozhlasu. Spolu 

s paní učitelkou Andreou Venclíkovou, která 
s nimi poctivě bubnuje již rok, si chlapci i děv-
čata  návštěvu rozhlasového štábu pořádně 
užili. V plné síle předvedli, jaké to je, když to 
celá třída rozjede na bubíncích naplno. Ukázka 
je k dispozici i online na stránkách Českého 
rozhlasu ve zpravodajské části regionální stani-
ce pro střední Čechy. (lib)

Bubínky z Řevnic školáky baví a slaví velký úspěch

Při natáčení rozhlasové reportáže bylo veselo.  Eva Slavíková

Děti navštěvující řevnickou 
základní školu používají při 
své výuce bubínky zvané 
drumbeny. Zbavují se tak 
napětí, uvědomují si sebe 
sama a rozvíjejí svůj cit pro 
kolegialitu a spolupráci. 
Netradiční výuka zaujala 
i Český rozhlas, který nedávno 
natočil, co se školáci za rok 
bubnování naučili.

Listopad 1989 připomenou 
dobové snímky
Vzpomínková akce k 25. výročí znovunabytí 
české demokracie proběhne v berounském 
kině. Pořádá ji místní městské kulturní cen-
trum od 17. do 24. listopadu. Před hlavními 
filmy budou každý den promítány autentické 
týdeníky z doby před čtvrtstoletím. V Den 
boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 
diváci zhlédnou film Jiřího Vejdělka Něžné 
vlny, jehož finále všechny zanese právě 
na Národní třídu 1989. Do programu jsou 
zařazeny tyto dokumentární snímky:  
17. listopad – vláda moci končí, 10 dnů 
1989, které změnily naši zemi, Svědomí proti 
násilí – 17. listopad a studenti, Reflexe – dra-
matické momenty roku 1989, Odsun – so-
větská vojska se stěhují, Po roce – rozhovory 
se sedmi z těch, co byli před rokem při tom.

Strom splněných přání
Od první listopadové soboty se již podeváté 
otevírá možnost udělat radost dětem, které ne-
mají fungující rodinu – prostřednictvím Stromu 
splněných přání v prostoru dobřichovického 
zámku. V restauraci Zámecký had jsou připra-
veny obálky s přáními dětí z Dětského domova 
Lety a také těch, které zastřešuje organizace 
Závislí na závislých, tedy chlapců a děvčat 
žijících v nefunkčních rodinách. Zájemci mohou 
nahlédnout do seznamu jednotlivých přání 
v různých cenových relacích a vybrat si podle 
svých možností. Zabalené dárky pak přinesou 
do 22. prosince zpět do restaurace. Ještě 
v tento den poputují směrem k dětem, aby jim 
na Štědrý den rozsvítily oči. Každý rok jich je 
více než osmdesát.

Dobrovolník roku 2014
Anketu Dobrovolník Středočeského kraje vy-
hlásil krajský úřad již počtvrté. Jejím smyslem 
je zviditelnit neziskový sektor v kraji a ocenit 
dobrovolníky, kteří pomáhají tam, kde je 
třeba. Ocenění bude uděleno Středočechům 
za pravidelnou a dlouhodobou dobrovolnic-
kou činnost či za počin při mimořádné situaci 
nebo jinak výjimečnou aktivitu v dobrovolnic-
ké práci. Osobnost mohou nominovat před-
stavitelé kraje a obcí, občanská sdružení, ne-
státní neziskové organizace, školy a školská 
zařízení ve Středočeském kraji. Navrhovaní 
dobrovolníci mají působit v sociální, zdravot-
ní, kulturní nebo sportovní oblasti, v ochraně 
životního prostředí, ve výchově a vzdělávání 
anebo se měli účastnit mimořádné událos-
ti, například humanitární pomoci při živelní 
katastrofě. Bližší informace jsou na webu 
Středočeského kraje.

Slaví mistrovský titul
Výběr Okresního fotbalového svazu Beroun 
U13 naprosto suverénně zvítězil v republiko-
vém finále. Během 28. a 29. října sehrál tým 
pět zápasů na Stadionu Evžena Rošického 
v Praze. Získal v nich 15 bodů a všechny sou-
peře nechal z hřiště odejít s nulovým kontem  
s výjimkou OFK Budějovice, který porazil 3:1. 
Při dalších dvou úterních zápasech s MěFS 
Brno a OFS Rychnov nad Kněžnou skóroval 
2:0. Do středečních utkání pak nastupoval 
s ještě větší vervou a jistotou v sehraný tým. 
První FS Praha porazil 3:0 a následující Opavu 
dokonce deklasoval 8:0. Berounský tým se do-
stal na úplnou špici tabulky čítající 80 okresů. 
A fanoušci mladých fotbalistů od Berounky 
skandují: „Hoši, děkujem!“

Halloween v Modrém
domečku
Dušičková atmosféra první listopadové neděle 
se v Modrém domečku v Řevnicích nesla 
v duchu halloweenského dlabání dýní (viz titulní 
strana). Krásné počasí přálo a dospělí i děti se 
předháněli ve svých kreativních schopnostech 
a dovednostech. Dlabalo se uvnitř v dětském 
koutku i venku před domečkem. Celkem 
43 dýní! Na místě byla i odborná strašidelná 
komise, která náležitě ocenila tvůrce nej-
krásněji vydlabané dýně. Gurmánský zážitek 
umocňovaly dobroty připravené zvláště z dýní. 
Největší pochoutkou hlavně pro děti však byly 
„žížaly v bahně” (čokoládový pudink s kyselými 
želatinovými žížalkami). Strašidelné i roztomilé 
tvary dýní nakonec v podvečer rozzářily okolí 
oblíbené kavárny. Své výtvory si všichni mohli 
odnést domů. A při odchodu se již těšili na dal-
ší akci v Modrém domečku.

Jeden z výtvorů.  Petra Stehlíková
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Tradiční podzimní úklid Dobřichovic se odehrál 
v sobotu 18. října. Mnoho dobrovolníků vyba-
vených pytli, rukavicemi či hráběmi a lopatami 
se vydalo očistit místní podzimní krajinu od od-
padků, které se zde přes léto nastřádaly. A je-
jich „mise“ byla úspěšná. Při akci se nasbíralo 
celkem 20 pytlů odpadků, 20 pytlů bioodpadu 
na kompostování a takové zajímavosti jako 
peřiny, pneumatiky, stavební materiál, oblečení, 
molitan či dokonce rozložený vozík. Nasbíraný 
odpad odvezli dobrovolníci nebo technické 
služby do sběrného dvora a například sklo či 
bioodpad se podařilo roztřídit.
Největší problém s odpadem je podle organizá-
torů kolem nádraží a trati, v lese pak nechávají 
nepořádek turisté, bezdomovci nebo sem lidé 
odvážejí „smetí“ a nepotřebné věci z domác-
ností. Našla se zde ale třeba i mrtvá zvířata 

v pytlích. Rozsáhlé černé skládky se Dobřicho-
vic naštěstí netýkají. Hodně odpadu bývá po tu-
ristické sezoně u řeky, kromě PET lahví, skla 
či polystyrenu se tam jako kuriozita našly i dvě 
peřiny. Dále se dělal pořádek kolem sokolovny 
a směrem na Karlík. Do úklidu se zapojily spolu 
s rodiči i malé děti, a to zejména u dětského 
hřiště na Brunšově, ale i jinde v okolí.
Podobné akce mají v Dobřichovicích již ně-
kolikaletou tradici a konají se dvakrát ročně. 
Koordinátorem kampaně je ČSOP, podzimní 
akci organizovali dobřichovičtí zelení a ČSOP 
Chrpa. Určitě nebyla, vzhledem k nashromáž-
děnému množství odpadu, marná. Dlužno říci, 
že mnoho dobrovolníků uklízí krajinu i mimo 
podobné akce, příkladem mohou být třeba 
pravidelné očisty hřiště na Brunšově či aktivity 
dalších místních. (lh)

Dobřichovičtí odklidili „poklady“ po létě

  Zuzana Paulová

V Černošicích mají  
senior bus
V Černošicích nově funguje mikrobusová do-
prava pro seniory a handicapované. Linka vede 
z Masopustního náměstí k Penny marketu 
a zpět přes zastávky Centrum Vráž, Billa, ulice 
V Horce a U Kostela. Jezdí každé pondělí, 
jednosměrné jízdné stojí 20 korun, přičemž 22 
korun dotuje město. V průběhu trasy je možné 
vystupovat na znamení, v oblasti Horky i nastu-
povat. Maximální kapacita vozidla je 8 osob, 
pevně dané časy odjezdů jsou v 9:30  z Maso-
pustního náměstí a v 10:30 od Penny marketu. 
Ostatní jsou orientační. Protože jde o nově 
zavedenou službu, její nastavení se může 
v průběhu času měnit. Jízdní řád je ke stažení 
na webových stránkách města.

Festival ZUŠ Černošice 
pokračuje
V sobotu 8. listopadu se od 18 hodin koná 
v kulturním sále na Vráži již třetí koncert pořá-
daný v rámci festivalu 60 let Základní umělecké 
školy Černošice.
Tentokrát bude věnován žákům, učitelům 
a absolventům této školy hudebního nebo 
tanečního oboru. Návštěvníci budou svědky 
jedinečného setkání generací, které škola pro-
pojila a propojuje. Vstupné je dobrovolné.

Zámek otevře brány pekelné 
i nebeské
V neděli 30. listopadu se na zámku v Mníšku 
pod Brdy budou prohánět čerti i andělé. Od-
poledne v 15:30 hodin se zabydlí v zámeckém 
sklepení, aby je mohly navštívit děti. Zvány 
jsou hodné i ty trochu zlobivé, a když přijdou 
s písničkou nebo básničkou, čeká na ně i ně-
jaké překvapení. Zasloužit se o to mohou také 
rodiče s podepsaným balíčkem nebo konkrét-
ním zápisem do knihy hříchů. Délka návštěvy 
zámeckého pekla i nebe je 15 minut.

Adventní čas se blíží
Na vlnu Vánoc se mezi prvními naladí v Dobři-
chovicích. I letos se zde před první adventní 
nedělí, v sobotu 29. listopadu, koná tradiční 
adventní trh zakončený ohňostrojem. Vskutku 
královský advent se odehraje o den později, 
v neděli 30. listopadu, na náměstí pod hradem 
Karlštejn. Začátek je v 10 hodin. Na návštěv-
níky čeká nejen pravá předvánoční atmosféra, 
ale také vystoupení tanečních, pěveckých 
a hudebních souborů. Vstup je zdarma.

Benefiční odpoledne  
na pomoc škole
V sobotu 22. listopadu od 14 hodin se 
v prostorách ZŠ a MŠ J. Kubálka ve Všeno-
rech koná Zábavné benefiční odpoledne. Jde 
o dobročinné setkání rodičů, dětí, pedagogů 
a přátel zmiňovaného institutu. Na všechny 
přítomné čekají mimo jiné výtvarné dílničky, 
soutěže, občerstvení, nákup dárků na Vánoce, 
možnost získat hodnotné ceny v tiché aukci či 
tombole. Získané peněžní prostředky budou 
využity na další rozvoj školy – hlavně pomůcky, 
které škole chybějí, například dataprojektory, 
stavebnice v MŠ, mapy, didaktické hry, che-
mické pomůcky, mikroskopy a podobně. Více 
informací se dočtete na webu skolavsenory.cz.

Vykradači chat skončili  
v poutech
Policisté dopadli dlouho hledané zloděje, kteří 
od června vykrádali chaty, stavební buňky, 
mateřské školy a další objekty na různých 
místech v regionu a  okolí. Jde o 21letého 
a o rok staršího muže, kteří brali vše, co se 
dalo zpeněžit nebo použít – stavební nářadí, 
jízdní kola, elektroniku a další drobné předmě-
ty. V některých objektech také přespávali, a to 
dokonce i několik dní. Za sebou přitom nechá-
vali spoustu stop. Na jejich základě berounští 
policisté sledovali podobné stavby a pachatele 
dopadli takřka při činu, krátce po vloupání 
do prostor tělovýchovné jednoty. U sebe ještě 
měli část odcizených věcí, které se podařilo 
vrátit majiteli. Dvojice mladíků si během svých 
výprav přišla na bezmála sto tisíc korun. Výčet 
škod ale ještě není konečný.

  Zuzana Paulová
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Aktuality z obce Lety
• Stavba kruhového objezdu na křižovatce silnic 
II/115 a II/116 byla dokončena. Věříme, že poziti-
va, která s sebou jeho otevření přineslo, bohatě 
vyváží komplikace související s jeho výstavbou.
• Upozorňujeme občany, že svoz bioodpadu 
končí poslední lichý týden v listopadu 2014.

Aktuálně ze zastupitelstva
Dne 5. 11. proběhlo ustavující veřejné zasedání 
zastupitelstva obce. Starostkou na další volební 
období byla zvolena Ing. Barbora Tesařová, 
místostarosty budou pan Jaroslav Bolart, jenž 
je rovněž pověřeným zastupitelem pro tvorbu 
územního plánu, a Ing. Jiří David, který bude 
mít na starosti stavební komisi a technickou 
stránku chodu obce. Přestupkové komisi obce 
bude nově předsedat JUDr. Eva Mládková, ve-
dení finančního výboru se ujme Ing. Iva Kuklová 
a kontrolní výbor povede Bc. Lukáš Slavík.

Listopad v Leťánku
 sál U Kafků, V Chaloupkách 36, Lety
• PEVNÉ OBJETÍ JAKO ŽIVOTNÍ STYL  
A TERAPIE PEVNÉHO OBJETÍ, přednáška
úterý 11. 11., 18:00–20:00
• HRNKY, MISKY, TALÍŘKY, tvůrčí dílna pro 
dospělé i děti, středa 12. 11., od 16:00
• PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ BEZ CHEMIE 
s MUDr. Ludmilou Elekovou, přednáška
středa 19. 11., 18:00–20:00
• VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ A VÁ-
NOČNÍ DEKORACE, středa 26. 11., 
17:00–19:00
• DUŠEVNĚ FIT AŽ DO STOVKY s J. 
Mandžukovou, přednáška, pátek 28. 11., 
od 18:00
• MÓDNÍ PROHOZ ANEB PROVĚTREJTE 
VAŠE ŠATNÍKY, sobota 6. 12., 9:00–12:00
 Pivotel MMX v Letech
• NETRADIČNÍ TVOŘIVÝ JARMARK
sobota 22. 11., 10:00–15:00
• MIKULÁŠSKÁ VESELICE
neděle 30. 11., od 15:00
 Montessori MŠ Zvoneček
K Třešňovce 64, Karlík
• NOHY NA BOSO, přednáška,
čtvrtek 20. 11., 16:00–18:00 www.letanek.cz

Říjen plný zážitků v Noně
Nonu navštívili hasiči a sanitka. Děti se sezná-
mily s vnitřním vybavením sanitky, paní doktor-
ka jim vše ukázala a vysvětlila, že se nemají 
čeho bát. Hasiči pak předvedli, co všechno 
mají ve velkém autě. Děti si sedly do kabiny 
hasičského auta a odvážlivci si vyzkoušeli ha-
sičskou helmu. Se svým pánem nás navštívil 
pes Sorbon, který v Letech vypomáhal během 
povodní v roce 2002. Ukázal dětem, jak se 
mají k pejskům chovat a jak po nich uklízet.
Děti pracovaly a tvořily s podzimním materiálem. 
Udělaly ptačí krmítko, jež máme na okně školin-
ky, a už začínáme pozorovat ptáčky, kteří přilétají 
zobat. Vyrobili jsme si také krásný podzimní 
věnec, který zdobí vchodové dveře do Nony.
Poslední týden byl věnován strachům. Děti 
se prostřednictvím pohádky naučily, jak nad 
nimi vyzrát. Dlabaly dýně, vyráběly strašidél-
ka a netopýry. Poslední den proběhl v Noně 
halloweenský rej v maskách čarodějů, děti 
zkoušely čarovat, zpívaly a tancovaly. 

! Michaela Kotěrová

V sobotu 18. 10. 2014 dopoledne proběhla první 
brigáda v historii naší školky. Jejím cílem bylo 
založit pěstební záhonky, vyhrabat listí, odplevelit 
živé ploty, ale hlavně sejít se pěkně pospolu, 
neformálně probrat, co nás tíží, přiložit ruku k dílu 
pro zlepšení prostředí našich dětí. Přišlo nás 
opravdu hodně, pracovali malí, velcí a ti nejmenší 
jen pozorovali. K tomu jsme se smáli a dobrou vůli 
spolu měli… A po dobré práci nejen legraci, ale 
také přísun vydaných kalorií, u občerstvovacího 
„stolečku, prostři se“ se nám také líbilo. Některé 
prozíravé maminky nám spolu s tatínky brigádníky 
poslaly i sladké pohoštění. Nápoje na zahřátí a vý-
bornou zelnou polévku podávala jako odměnu 
za dobře vykonanou práci paní Vejvodová. Zá-
honky jsou založeny, zahrádka uklizena a uvidíme, 
kdy se pustíme do sázení. Pokud bude babí léto 
pokračovat, možná něco stačíme ještě letos.
Ještě jednou velké díky všem: rodičům, firmě 
pana Flasara, zaměstnancům školky, obci Lety.
Zaregistrovali jsme se v celostátním projektu 
Celé Česko čte dětem. To znamená, že kromě 
každodenního předčítání knížek v době odpo-
činku a pravidelných návštěv letovské knihovny 
budeme zvát zajímavé osobnosti z regionu, spi-
sovatele nebo ilustrátory, ale také třeba babičky 
nebo dědečky, kteří mají chuť strávit s námi 

společné chvilky nad dětskou knížkou. První 
takové setkání se uskutečnilo ve středu 22. 10. 
2014 dopoledne. Naše pozvání k předčítání 
přijal pan Josef Klíma. Jako „kouzelný dědeček“ 
přečetl všem dětem dvě kapitoly z knihy Vác-
lava Čtvrtka Jak si Slávek načaroval dubového 
mužíčka. S velkým dubem v pozadí za plotem 
naší zahrady to byl příjemný podzimní zážitek 
pro nás všechny. Panu Klímovi moc děkujeme.

Ustavující schůze Spolku 
přátel MŠ Lety
Dne 9. 10. 2014 ve večerních hodinách pro-
běhla ustavující schůze Spolku přátel MŠ Lety. 
V současné době se nacházíme ve schvalovací 
fázi, kdy potřebné dokumenty byly podány 
k rejstříkovému soudu. Do konce příštího týdne 
se očekává zápis do registru, poté může být 
zřízen účet nově založeného spolku. Cílem 
tohoto občanského sdružení bude aktivní 
podpora a pomoc mateřské škole, společné 
pořádání kulturních i jiných neformálních akcí. 
Děkujeme paní Kateřině Kabilkové za to, že se 
ujala nelehké funkce předsedkyně, a těšíme se 
na spolupráci. Více na www.mslety.cz.

! Jana Šalková Rozsypalová, MŠ Lety

Vítání občánků

Chvíle věnované této akci jsou pro obec důle-
žité především proto, abychom se navzájem 
seznámili. Mnoho našich mladých obyvatel 
totiž pochází z různých koutů republiky.
Nyní nás spojuje lokalita, kterou jsme si vy-
brali pro život a v níž budujeme své domovy 
a vytváříme nové vztahy a vazby. Láska a úcta 
k místu a jeho lidem jsou dva klíče k tomu, aby 
obec mohla žít spokojeným životem. A tyto dva 
klíče naštěstí máme v obecním znaku. Proto 

noví letovští občánci dostali pamětní mince 
s letovským znakem a charakteristickou kaplič-
kou na návsi. Maminky si odnášely kytici květů 
a tatínkové láhev výborného vína s letovským 
znakem. Děti z mateřské školy měly připraveny 
básničky i ukolébavky a předaly rodičům přání 
s gratulací k narození jejich děťátka.
Příjemnou atmosféru celé akce vykouzlily dvě 
instrumentalistky, na altovou flétnu hrála Iva 
Lokajíčková a na theorbu, basovou barokní 
čtrnáctistrunnou loutnu, Cataline Šafařík.
Letos obec Lety pozvala na vítání občánků 
celkem 30 dětí narozených od 1. 11. 2013 
do 31. 8. 2014. 
Děkuji všem, kteří se na naší slavnosti pro 
nejmenší podílejí. (bt)

V sobotu 1. 11. 2014 proběhlo 
v Letech další vítání občánků. 
Obec tentokrát přivítala osm 
nejmenších dětí.

Co nového v MŠ Lety?

 Jiří Tesař
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Když stoná 
duše
Podzim už se naplno ujal vlády, 
ubylo slunečných dní, den se zkrátil 
a my častěji vstáváme do tmavých 
mlhavých rán. Pro někoho takové 
„zpomalení a zachmuření“ může 
být příjemnou změnou po aktivním 
a sluncem zalitém létě. Jsou ale lidé, 
kteří s příchodem podzimu pravidelně 
mluví o „podzimních depresích“. 
Většinou tímto termínem označují 
pocity smutku, nostalgie nebo jakousi 
melancholii, jež se s odchodem 
léta nepozorovaně vplíží mezi jejich 
emoce. Nejpozději s prvními jarními 
dny se podzimní deprese většinou  
odporoučí. Někdy se ale pocity 
smutku objeví bez ohledu na situaci či 
roční období. Postupně se přidá ztráta 
schopnosti radovat se z běžných 
věcí, nesoustředěnost, únava, která 
neodpovídá vynaloženému výkonu, 
poruchy spánku, pocity zmaru 
a beznaděje… Psycholog při práci s klientem  Radek Havlíček

Všechny popisované situ-
ace mají jedno společné. 
U lidí, kteří v nich figurují, se 
objevují příznaky, jež řadíme 
do kategorie „psychické 
nebo psychosomatické“, 
tedy problémy, které ně-
jakým způsobem souvisejí 
s naší psychikou – ovlivňují 
naše prožívání, myšlení, 
emoce… Takové potíže ně-
kdy zmizí stejně rychle, jako 
se objevily, ale mohou také 
výrazně ovlivnit celý náš 
život na dlouhou dobu.

Jak ale poznat, co je běžný 
smutek, který brzy pomine, 
a kdy už jde o něco váž-
nějšího? Kdy ještě svoje 
těžkosti mohu zvládnout 
sám a v jaké chvíli už by 
bylo namístě vyhledat 
odborníka? A na koho se 
vlastně obrátit?

Paní P. H.
vychovává jedenáctiletého 
syna a čtrnáctiletou dceru. 
Po rozvodu zůstala sama, 
bývalý manžel si bere děti 

maximálně jednou za měsíc 
na víkend a prarodiče bydlí 
daleko. Paní P. H. pracuje 
na směny, v době, kdy se 
děti vrací ze školy, je buď 
v práci, nebo po noční. 

Snaží se skloubit zaměst-
nání, domácnost, péči 

o děti a další povinnosti, čas 
na sebe nemá. Asi před mě-
sícem jí volali ze školy, že její 
syn nepřišel na vyučování. 

Od té doby se to opakovalo 
ještě několikrát, doma se 

od syna důvody záškoláctví 
nedozvěděla, navíc se jí 

z peněženky začaly ztrácet 
peníze. Na otázky matky syn 
odpovídá mlčením, uzavřel 
se do sebe, nekomunikuje 

už ani se sestrou.

Paní L. K.
je důchodkyně. Před rokem 
jí zemřel manžel a žije teď 
sama v rodinném domku. 
Dětem paní L. K. se zdálo, 
že smrt otce nesla jejich 

maminka docela statečně. 
Po pár týdnech velkého 

smutku to vypadalo, že za-
čala znovu aktivně žít – cho-
dila s kamarádkou na kávu, 

navštěvovala cvičení pro 
seniory a pořádala nedělní 

obědy pro syna, dceru 
a vnoučata. Už několikrát si 
však při pravidelné návštěvě 

synovi stěžovala, že ji nic 
netěší, většinu času jen pro-
seděla u okna. V bytě dříve 
pořádkumilovné staré paní 
nebylo uklizeno, maminka 
působila smutně a podivně 

zamlkle.

Pan T. M.
se do našeho regionu přistěho-
val kvůli přírodě, která je všude 

kolem. Utekl sem před hektickým 
tempem velkoměsta. Postavil si 
tady dům, kde už několik let by-
dlí se svou rodinou. Pracuje jako 

vysoce postavený manažer v nad-
národní firmě. V práci tráví i 14 

hodin denně, někdy pracuje také 
o víkendu, takže času na sebe 
a na rodinu mu moc nezbývá. 
V posledních několika týdnech 

dokončoval s kolegy složitý 
projekt a vracel se domů pozdě 

večer, děti většinou viděl jen spící 
v postýlkách, s manželkou stihl 
prohodit sotva pár vět. Cítil čím 

dál větší únavu, začal špatně spát 
a trpět nevolnostmi. Ve chvíli, kdy 

se přidaly úporné bolesti hlavy, 
se rozhodl jít k lékaři. Absolvoval 
sérii lékařských vyšetření, ale ani 
jedno z nich neprokázalo žádné 
onemocnění. Jeho stav se však 

nelepšil, spíš naopak.
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Době, kdy vyhledání pomoci 
psychologa nebo psychiatra bylo 
považováno za selhání a nikdo 
netoužil, aby to o něm věděli 
ostatní, snad naštěstí definitivně 
odzvonilo. Málokdo se rozhoduje, 
zda v případě angíny nebo vyrážky 
navštívit specialistu, ale obrátit 
se na psychologa či psychiat-
ra ve chvílích dlouhotrvající či 
vážné duševní „nepohody“ nebylo 
v minulosti vůbec samozřejmostí. 
Dnes už je to naštěstí jinak. Pokud 
váháte s návštěvou specialisty, 
můžete se o svých psychických 
obtížích poradit s vaším praktic-
kým lékařem a ten by vám pak 
měl doporučit další postup.

Psycholog, nebo 
psychiatr?
Psycholog vám může pomoci 
v celé řadě náročných životních 
situací, jako je například tragická 

událost v rodině, nesnáze v man-
želství či partnerství, vývojové či 
výchovné problémy vašeho dítěte, 
obtíže způsobené stresovými vlivy 
a řada dalších. Návštěva psycho-
logické ambulance ale může být 
i dobrou příležitostí, jak získat čas 
a prostor jen pro sebe, zastavit 
se a s pomocí psychologa hledat 
odpovědi na otázky, které jsou 
ve vašem životě aktuální. K první 
návštěvě nepotřebujete většinou 
nic víc než odvahu a ochotu mluvit 
o vašich starostech, případně 
patřičný finanční obnos. Každý 
kvalifikovaný psycholog by měl 
na základě úvodního rozhovoru 
dokázat zhodnotit povahu vašich 
obtíží a navrhnout vhodný postup:  
buď vám doporučí systematickou 
psychoterapii, tedy pravidelné 
docházení do jeho ambulance, 
nebo vás může odkázat na jiného 
specialistu, například na psychiatra. 
Takový postup je namístě v přípa-

dě, že charakter vašich problémů 
vyžaduje posouzení, zda by nebylo 
vhodné předepsat léky – napří-
klad u dlouhodobých a masivních 
úzkostných stavů, podezření na de-
presi či psychózu apod… Psychiatr 
je lékař, předepisování medikace 
je tedy jeho doménou. Dobrého 
psychiatra ale poznáte zejména 
podle toho, že návštěvy u něj se 
neomezují pouze na získání receptu 
na další krabičku antidepresiv. Mělo 
by ho zajímat, jak se vám daří, co 
se s vámi děje a jak vaše obtíže, 
s nimiž jste přišli, ovlivňují váš život.

 „Tělo jako důkaz“
Příběh pana T. M. z úvodu článku 
ukazuje ještě jeden důležitý rozměr 
celého tématu. Řešit jeho pro-
blémy tím, že mu lékař předepíše 
lék na spaní či na bolest, by bylo 
krátkozraké, bolest hlavy by možná 
ustoupila, ale zdroj obtíží by prav-
děpodobně zůstal. Tělo je totiž čas-
to jen prostředníkem, který k nám 
vysílá signály o tom, že něco není 
v pořádku, a podání léku na bolest 
bez dalších kroků je vlastně totéž 
jako vypnutí kontrolky, která v autě 
signalizuje nedostatek paliva. 
Signál, tedy například bolest, zmizí, 
ale podstata problému zůstává. 
K tomu, abychom se dostali k jádru 
věci, je třeba vnímat člověka jako 
celek, kde se vzájemně propojují 
a ovlivňují oblasti psychiky, těla 
a prostředí, v němž klient žije. 
Takový přístup se nazývá celostní, 
terapie neboli péče o klienta pak 
nese název psychosomatická.

Co můžeme pro sebe 
udělat sami?
Důležité je vědět, že nejvíc pro to, 
abychom služby výše uvedených 
odborníků nikdy nepotřebovali, 
můžeme udělat my sami. Do oblasti 
tzv. psychohygieny, tedy souboru 
preventivních zásad, jejichž dodržo-
vání přispívá k duševnímu i těles-
nému zdraví člověka, patří dobrá 
životospráva, dostatek spánku, 
pravidelná strava, fyzický pohyb, 
ale i zdravé vztahy s druhými lidmi, 
dostatek prostoru pro seberealizaci, 
dobrá organizace času, přiměřené 
sebevědomí… Pravidelné provozo-
vání aktivit, které nám umožní „dobít 
baterky“, přispívá k dobré duševní 
kondici, zvyšuje naši odolnost vůči 
zátěži a má pozitivní vliv i na naše 
fyzické zdraví. Pro někoho může být 
takovým „zdrojem energie“ sport, 
pro jiného návštěva divadelního 
představení a další nejlépe relaxuje 
u dobré večeře s přáteli. Jestliže 
teď namítáte, že na koníčky a záliby 
vám nezbývá čas, měli byste vědět, 
že investice do relaxačních aktivit 
se většinou mnohonásobně vyplatí. 
Energetická rovnice je prostá: 
energie nemáme neomezené množ-
ství, a když ji vydáváme (například 
v zaměstnání, při řešení náročných 
situací, zvládání stresu...). je po-
třeba ji také doplňovat. Pokud své 
„energetické zdroje“ nevyužíváme 
a dlouhodobě zanedbáváme příjem 
energie, riskujeme, že poté, co 
vyčerpáme rezervy, bude pro nás 
obtížné zvládat věci, které jsme dřív 
dělali úplně samozřejmě a s lehkostí.

SVP Dobřichovice.  Radek Havlíček

Výtvory klientů  Radek Havlíček
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Přáním nás všech je, aby-
chom situace, před něž nás 
život staví, dokázali řešit 

s klidem a bez následků. Pokud 
ve vás přesto sílí přesvědčení, že 
by vám „odborník přes duši“ mohl 
pomoci, nebo třeba jen nechcete 
být na své problémy sami, nevá-
hejte. Následující tipy vám mohou 
usnadnit rozhodování.

Psychologické 
a psychiatrické 
ambulance
Bývají v každé větší obci. K ná-
vštěvě není většinou zapotřebí 
žádné doporučení, na první kon-
zultaci se objednejte. Péči psycho-
loga může hradit vaše zdravotní 
pojišťovna nebo ji zaplatíte v hoto-
vosti. V případě psychiatra je péče 
většinou placena ze zdravotního 
pojištění. Je dobré zjistit si tyto 
informace ještě před první návště-
vou. Kontakty na psychologické 
či psychiatrické pracoviště v místě 
vašeho bydliště najdete na inter-
netu, v obecních adresářích nebo 
telefonních seznamech.
 

Pedagogicko- 
-psychologické poradny

Najdete je v každém větším městě 
či pražském obvodu. Poskytu-
jí psychologickou a speciálně 
pedagogickou péči dětem 
a mladistvým, jejich rodičům a pe-
dagogickým pracovníkům škol 
a školských zařízení. Jejich služby 
jsou většinou bezplatné. Obracet 
se na ně můžete například v si-
tuacích, kdy se vaše dítě potýká 
s výukovými problémy, pokud 
potřebujete pomoci s výběrem 
školy či volbou povolání a v mno-
ha dalších situacích.

 Seznam poraden v Praze a celé 
ČR včetně interaktivní mapy najde-
te na http://www.msmt.cz/vzdela-
vani/socialni-programy/pedagogic-
ko-psychologicke-poradny.
 

Centrum komplexní 
péče Dobřichovice

Toto nestátní zdravotnické 
pracoviště má jedenáctiletou 
tradici. Poskytuje ambulantní 
péči ve fyzioterapii, v rehabilitaci, 
rehabilitačním lékařství, psycho-
logii, psychosomatické medicíně 
a  v oboru ušní–nosní–krční, 
dále ojedinělá komplexní psy-
chosomatická vyšetření a také 
speciální pohybové a relaxační 
programy. Organizuje odbor-
né kurzy a semináře, stáže, 
školicí akce a konzultace. V péči 
o klienta se zaměřuje zejména 
na komplexní psychosomatic-
kou péči – psychosomatika se 
zabývá souvislostmi mezi stavy 
těla (soma), duše (psýché) i vlivy 
životního prostředí.
Více na www.ckp-dobrichovice.cz/.
 

Nestátní zdravotnické 
zařízení Řevnice

Kromě jiných zdravotnických 
služeb nabízí  i psychoterapii, 
psychologické poradenství, peda-
gogickou psychologii.
Další informace se dozvíte 
na www.ambulancerevnice.cz/.
 

Středisko výchovné 
péče (SVP) 
Dobřichovice
Středisko výchovné péče v Do-
břichovicích poskytuje speciálně 
pedagogickou a psychologickou 
pomoc a poradenství dětem, 
rodičům, osobám zodpovědným 

za výchovu i profesionálům v ob-
lasti výchovy a vzdělávání.

Služby střediska jsou určeny:
• dětem od 3 let a mladistvým 

do ukončení jejich profesní 
přípravy (max. do 26 let)

• rodičům či osobám odpověd-
ným za výchovu

• pedagogům, školám a třídním 
kolektivům

• dalším subjektům

SVP nabízí:
• ambulantní konzultace
• 8týdenní preventivní pobyty pro 

chlapce i dívky
• práci v terénu (případové kon-

zultace ve školách atd.)
• celodenní programy
Více zjistíte na www.svpd.cz/.

Clinterap
Zajišťuje psychiatrickou a psy-
chologickou pomoc v Praze 
a ve středních Čechách Jeho 
služby jsou určeny zejména
lidem trpícím úzkostí, depresí, 
poruchami paměti, závažnými du-
ševními poruchami či závislostmi,
rodinným příslušníkům a blízkým 
lidí s psychickými potížemi,
lidem ve složité životní situaci,
těm, kdo mají vztahové problémy 
nebo obtížná soužití.
Podrobněji na www.clinterap.cz/.
 

Spolek DODO – 
Dobřichovický Domek

Nově otevřené centrum pro 
setkávání občanů Dobřicho-
vic a okolních obcí. Organizuje 
pestrou škálu kurzů, workshopů, 
cvičení a jiných akcí. Mimo jiné 
také psychologické poradenství, 
kurzy a programy pro předškoláky 
a děti s odkladem školní docház-
ky, dotované kurzy pro seniory 
a další aktivity.
Více na www.spolekdodo.cz/. 

Barevný strom 
v Dobřichovicích
Klub pro seniory, jehož cílem je 
umožnit klientům co nejdéle žít 
doma, se svou rodinou. Barevný 
strom nabízí celou řadu programů 
a akcí, které přispívají k aktivizaci 
(nejen) seniorů.
Více na http://barevnystrom.wix.
com/barevny-strom.

Krizové kontakty
Pro případ akutních stavů (sebe-
vražedné tendence, psychózy, 
zdraví a život ohrožující stavy, 
krizové situace)
 
Linka první pomoci: 155

Centrum krizové intervence 
Bohnice – linka důvěry: nonstop 
284 016 666

Pražská linka důvěry:
nonstop 222 580 697
 
Linka psychopomoci: po–pá 
9:00–21:00  224 214 214, 
777 783 146
 
Dětské krizové centrum – linka 
důvěry:  nonstop 241 484 149
 
Linka bezpečí pro děti a mládež 
v krizových situacích: nonstop 
116 111
 
Krizové centrum RIAPS:
adresa: Chelčického 39
130 00 Praha 3-Žižkov
tel. + fax: 8:00–16:00 
222 586 768, 222 585 350

tel. + fax: 16:00–8:00 
222 582 151 (lůžkové oddělení)

• krátkodobá podpůrná 
 psychoterapie
• krátkodobý pobyt
 na lůžkovém oddělení

! Lenka Papáčová

Prostory pro terapii.  Archiv CKP Práce s klientem.  Archiv CKP

Užitečné kontakty
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prodejpalivovehodreva.eu

Pavel KISLING, Podbrdy 68

777 264 266

Váš dodavatel
DŘEVĚNÝCH BRIKET

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

LeAmos_Inzerce_A5_vyska_krivky_TISK.indd   1 9/15/14   10:59 AM



10  DOBNET listopad 2014

DOBNETROZHOVOR   •   Bohuslav Stejskal

Jak jste se dostal k práci 
ve školství?
Byl to sled náhod. Původně jsem 
začal studovat vysokou doprav-
ní školu. Chtěl jsem pracovat 
v oblasti letectví, ale kvůli slabšímu 
zraku jsem byl přeřazen na jiný 
obor a studia jsem nechal, protože 
jsem nemohl dělat, co jsem chtěl. 
Na pedagogickou školu mě 
přivedla vlastně náhoda. Ještě tam 
byla volná místa, tak jsem se při-
hlásil a vyšlo to. Od začátku jsem 

nevěděl, jestli budu učit, nebo ne, 
ale když jsem se oženil, tak opět 
souhra okolností způsobila, že 
jsem nakonec vyučovat začal.

Proč je pod vaším vedením 
škola tak úspěšná?
Myslím, že mou výhodou je to, 
že jsem přišel z jiného oboru. 
Mám díky tomu nadhled a mohu 
fungovat v určitém smyslu jako 
manažer. Když se věci daří, tak 
nezasahuji. Do situací vstupuji 
ve chvíli, kdy se má řešit problém. 
Nesnažím se tedy zabředávat, 
šťourat a nutně aplikovat své 

představy. Odděluji, co je a co 
není důležité, a řídím školu ma-
nažersky směrem dopředu. Moje 
role je mít vize, řešit, rozhodovat 
a zodpovídat.

 Stále vás to i po takové době 
baví?
Ano. Necítím žádné vyhoření. 
Pořád přicházejí nové podně-
ty a je co řešit. Nové projekty, 
stavba školy, organizování, to jsou 
neustálé změny, které mě naplňují 
a podněcují. Navíc pracuji s lidmi, 
kteří už z podstaty svého povolání 
nejsou egoističtí. S takovými kole-
gy dělám rád.

Nakousl jste specifika povolání 
učitele. Musím říci, že ty, co 
dokážou zvládnout a vést třídu 
dětí, obdivuji. Jací musí být 
učitelé na základní škole?
Je to určitý typ lidí. Na základní 
škole hraje odbornost menší roli 
než třeba na středních školách. 
Učitel základní školy musí zvládat 
děti. Pokud na to nemá talent, 
pak mu odbornost nepomůže. 
Její důležitost narůstá až s vyšším 
vzděláváním.

Co má podle vás učitel na zá-
kladní škole dobře zvládat?
Seznamuje děti se vzděláváním. 
Musí je naučit se učit, předat jim 
základy jednotlivých předmětů 
a motivovat je. Na naší škole 

kladu důraz na vytváření přátel-
ské atmosféry, dobrých vztahů 
a na slušné jednání. Myslím, že to 
u nás funguje a díky tomu se to 
přenáší i dál. Pokud jde o metody, 
každý je má trochu jiné, hodně 
záleží na osobnosti. Učitelé se 
ale každopádně musejí průběžně 
a stále vzdělávat.

Jaký přístup ve vzdělávání 
podporujete?
Metod je hodně, ale jednoznač-
ně jsem pro individuální přístup, 
protože každé dítě je jiné. K tomu 
také učitele směruji. Existují určité 
typy dětí a učitelé je vedou v jejich 
přirozenosti k tomu, aby se zapo-
jovaly v kolektivu. Někdo potřebuje 
povzbudit, další ulehčit, jiný přidat. 
Někdo rád pomáhá ostatním. To 
je potřeba podporovat.

Pracujete s výchovou dětí. 
Dnešní doba vede ke znač-
nému individualismu, jak se 
to dá zvládnout v tak velkém 
kolektivu?
To není takový problém. Horší 
je to, že někteří rodiče vidí školu 
jako instituci, která má jejich dítě 
vychovat, a přenášejí v tom na nás 
odpovědnost. Jenže když se nad 
tím zamyslíte, co škola zmůže? 
Naučíme děti fungovat v kolekti-
vu, dáváme jim určité zásady, ale 
pokud samotný rodič dítě nevy-
chovává a s pedagogy nespolu-
pracuje, tak to ani škola nezvlád-
ne. Také délka doby působení 
na dítě ve vzdělávacím zařízení je 
nepoměrně kratší než vliv rodiny 
a kamarádů. Když dítě pobývá 
ve škole třeba pět hodin denně, 
tak mimo ni je zbývajících deva-
tenáct hodin. A pokud vezmeme 
v potaz víkendy a prázdniny, tak to 
vychází asi jen na deset procent 
času, který stráví dítě ve škole 
během kalendářního roku. Ostatní 
doba je organizována rodiči, a tak 
je zřejmé, že hlavní podíl na vý-
chově musí mít rodina. Důležité 
také je, aby dítě bylo doma obklo-
peno láskou a citem.

Pro učitele musí být těžké, 
když dítěti doma chybí citové 
zázemí, ale pedagog by mu ho 
ze své pozice dávat neměl.
Ano, ale učitelé to musejí zvlád-
nout. Musím říci, že je obdivuji. 
Málokdo si uvědomuje, že dobrý 
učitel musí mít talent stejně jako 
třeba dobrý umělec.

Základem dobré školy je 
dobrý kolektiv
Dobřichovická 
základní škola dosáhla 
pod 23letým vedením 
stávajícího ředitele 
mnoha úspěchů, a to 
jak na poli vzdělávání, 
tak při zajišťování 
materiálních podmínek 
pro studium. Mimo 
to je „líhní“ ředitelů 
okolních škol. Co je 
za úspěchy školy, 
jaké zásady aplikuje 
ve své práci a jak vidí 
české školství, nám 
prozrazuje ředitel 
Bohuslav Stejskal.

Ředitel školy Bohuslav Stejskal.
  Lucie Hejbalová

Současný pedagogický sbor.  Archiv Základní školy Dobřichovice



www.idobnet.cz  11  

DOBNETROZHOVOR   •   Bohuslav Stejskal

Poznáte dobrého učitele?
Bývá to tak, že ti špatní od nás 
časem odejdou, ale nestává se to 
často, protože kvalitu uchazeče 
o toto povolání dokážeme dobře 
rozpoznat. Paradoxní je, že máme 
několik hodně dobrých učitelů, 
kteří nebudou podle nového 
zákona splňovat podmínky pro 
to, aby mohli dál učit. Musejí si 
doplnit vzdělání. Bohužel někteří 
nechtějí. Dříve byly v tomto ohledu 
povoleny výjimky, dnes už tomu 
tak být nemůže. Dobrý učitel musí 
být dobrý herec. Pokud není, tak 
ho to ničí. Kdyby měl každý večer 
doma řešit, co ho naštvalo, za pár 
let skončí v Bohnicích.

Vzhledem k částce, kterou 
učitelé dostávají, v kombinaci 
s jejich zodpovědností chápu, 
že svou práci musejí vnímat 
jako poslání.
Ano, protože kdyby se učitelská 
odpovědnost a společenská dů-
ležitost měly platit, za tyto peníze 
by to nikdo nedělal. Navíc když si 
vezmete, kolik papírování, před-
pisů a opatření musí škola podle 
nastavení našeho systému školství 
zvládat, je to absurdní.

Když jsme u systému školství, 
změnil byste na něm něco?
Kromě papírování a mnoha před-
pisů, které jsou často překážkou 
práce, vidím jako velký problém 
skutečnost, že v dnešní době 
hodně dětí odchází na šesti-
letá nebo osmiletá gymnázia. 
Usadilo se to zřejmě jako otázka 
prestiže a rodiče často dávají své 
potomky na gymnázia bez úvahy 
o tom, zda se dá skutečně třeba 
v páté třídě rozpoznat zvláštní 
nadání. Navíc si málokdo uvě-
domuje, že dětem nic neuteče 
a své dětství by měly plně prožít. 
Základní školy jsou většinou 
dobře vybavené po všech strán-
kách a není třeba se bát, že by 
v nich dětem něco uniklo. Navíc 
u nás jsou podmínky nadstan-
dardní.

Jaká je podle vás ideální 
situace?
Minimálně do sedmé třídy by měli 
být všichni pohromadě a po-
tom se rozdělovat podle toho, 
kam směřují. Někdo by se mohl 
zaměřovat už více odborně, další 

prakticky, jiný zase studijně. Také 
devátý ročník v dnešní době 
na základní školu už nepatří. 
Současné děti v tomto věku jsou 
fyzicky i sociálně natolik vyspělé, 
že by u nich mělo probíhat dife-
rencované vzdělávání na školách 
k tomu přizpůsobených.

Na co se vaše škola 
zaměřuje?
Zejména na projekty. Profilovali 
jsme se jako škola specializovaná 
na jazyky a informatiku. Změnilo 
se ale nařízení, díky kterému musí 
všechny děti na základní škole 
zvládnout dva jazyky. Museli jsme 

tedy od zaměření na informati-
ku upustit. To je docela škoda, 
protože ne všechny děti budou 
ve svém budoucím oboru dva 
jazyky potřebovat, někomu by se 
více hodila právě informatika.

Co považujete za největší 
úspěchy?
Vytvořili jsme dobrý kolektiv, 
který funguje jako parta. A určitě 
je důležité to, co jsme dokázali 
zajistit v materiální oblasti. Nejen 
pokud jde o nové prostory. I podle 
nedávné inspekce máme vysoce 
nadstandardní podmínky pro 
vzdělávání.

Jak se vám to podařilo?
Nutné je zmínit dobrou spoluprá-
ci s obcí. Jinde to není taková 
samozřejmost. Tady lidé ve ve-
dení obce považují vzdělávání 
za důležité.

Mluvil jste o líhni ředitelů. Od-
cházejí vám dobří lidé ze školy 
často?
To je přirozená cesta vývoje. 
Schopní lidé mají ambice se po-
souvat dál a třeba i jít jinam. Jsou 
ale učitelé, kteří jsou velice kvalitní 
a na svých místech zůstávají. 
Někteří dostali nabídku stát se 
mým zástupcem a odmítli ji s tím, 
že budou raději učit, protože svou 
práci mají rádi a cítí se tak dobře.

Měl jste nějaké ideje, když jste 
začal pracovat jako ředitel? 
Určitě aby škola fungovala, byla 
úspěšná a uznávaná. Jsou to 
asi stejné ideály, jako má mnoho 
dalších. Mně se to povedlo a ne-
řešil jsem žádné vyloženě krizové 
situace. Jsem rád, že škola má 
dobré jméno.

Jak jste spokojen s novou 
budovou? Je reálný provoz tak 
dobrý, jak jste si představoval?
S novou budovou se sžíváme. 
Jsem nadšený a spokojený. Jak-
mile se fungování zaběhne, bude 
to skvělé. Vychytáváme mouchy, 
ale velké plus v nové stavbě 
vidím i v tom, že se potvrzuje 
pozitivní vliv kulturního prostředí. 
Když se třeba podíváte na pohá-
zené papíry na toaletách ve staré 
budově a v nové, je tam značný 
rozdíl. Nový prostor na děti 
působí tak, že se v něm chovají 
jinak a daleko lépe.

Ze svých škol si většinou 
pamatuji ředitele vzteklé, divné 
nebo vystresované. Jak se 
udržujete v tak dobrém nala-
dění a kondici?
Skoro každý den sportuji.  Dřív 
jsem často jezdil do práce i z Pra-
hy na kole, ale dnes se situace 
s auty zhoršila a mně se nechce 
nasávat vůni výfuků. Myslím, že 
člověk by měl každý den sporto-
vat, aby zahnal stres a kompen-
zoval absenci pohybu při sedavé 
práci.

! Lucie Hejbalová

Budova prvního stupně ZŠ.  Radek Havlíček Budova druhého stupně ZŠ.  Radek Havlíček

Bohuslav Stejskal jako žák

Dostal jste někdy poznámku?

Nebyl jsem vždy zrovna vzorným žákem, takže poznámek bylo dost. Díky 

tomu chápu děti, které normálně zlobí. Ale takové, které se pak přiznají, 

snaží se napravit, co se stalo, a omluví se. Mám pro to pochopení, je to 

svým způsobem přirozené. Nemám rád, když děti lžou a ubližují slabším.

Jaký jste byl žák?
S učiteli jsem neměl žádné problémy, myslím, že u některých jsem byl i ob-

líbený. Býval jsem sice namočený téměř v každé lumpárně, ale k problémům 

jsem se uměl rovně postavit. Dodneška si myslím, že občasné zlobení je 

přirozené. I když samozřejmě uznávám nutnost trestu.
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První říjnovou neděli zde kulturní 
komise OZ, Občanské sdružení 
pro Všenory, všenorská knihov-
na a skautské středisko Dub 
uspořádaly slavnostní odpoledne 
s programem. Zahájil ho staros-
ta Zdeněk Seidler a moderoval 
Petr Binhack, který kaplí rovněž 
provázel. Sešlo se tolik diváků, že 
se při poutavém koncertu Pavla 
Nechvíleho a Jarmily Hadrabové 
do kaple ani  nevešli a poslouchali 
venku. Stejné to bylo při recitaci 
básní Vladimíra Holana, který 

ve své době jezdíval do Všenor 
za sestrou a matkou, v podání 
Moniky Černoškové s doprovo-
dem Yonatana Omera na perkuse. 
Mezi stromy se nacházely i panely 
putovní výstavy k historii Všenor, 
které instalovala místní knihovna. 
Nechyběl prodej pohlednic a ob-
čerstvení.

Kapli sv. Jana Křtitele nechala 
postavit v letech 1889–1890 Fran-
tiška Nolčová, vdova po majiteli 
všenorského velkostatku Janu 
Nolčovi, který se ve své době 
zasloužil o mohutný rozvoj Všenor. 
Ve spodní části stavby je umístěna 
krypta rodiny Nolčů. Kapli navrhl 
architekt Tragl, postavil architekt 

Hrušovský a vyzdobil akademický 
malíř Adolf Liebscher. Sama paní 
Nolčová jistě netušila, že se kaple 
jednou stane památkou evidova-
nou na Ministerstvu kultury. Ale 
že v ní také na dlouhá léta budou 
namísto mší a přátelských setkání 
řádit vandalové. Až po zakoupe-
ní objektu obcí Všenory a jejím 
zabezpečení se kaple v novore-
nesančním stylu stává příjemným 
místem pro setkávání.
I když se povedlo realizovat 
některé dílčí opravy této památ-
ky, stavební práce zatím nejsou 
u konce. Restaurátoři MgA. Jakub 
Hamsík a MgA. Jáchym Krejča le-
tos vytvořili „návrh na restaurování 
malířské výzdoby od A. Liebsche-
ra v pohřební kapli sv. Jana Křtite-
le, rodinné hrobce Nolčů“. Můžete 
se s ním seznámit ve všenorské 
knihovně. K jeho realizaci ale zatím 
chybí finanční prostředky. A před 
samotným restaurováním musí být 
dokončeny stavební opravy kaple.

(as)

Město Beroun má svoji planetku

Mezinárodní astronomická unie 
(IAU) zaregistrovala v říjnu 2014 
nově objevenou planetku číslo 
24839 české astronomky Lenky 
Kotkové pod názvem Berounurbi 
(v překladu město Beroun).
Město se tak zařadilo mezi zhruba 
sedm desítek českých a mo-
ravských měst a obcí, které se 
mohou pochlubit, že jejich jméno 

bylo spojeno s objevem nové pla-
netky, malého vesmírného tělesa 
kroužícího ve vnitřním planetárním 
prostoru, a zaneseno do meziná-
rodního astronomického registru.
Dík za to patří především pracov-
nici astronomické observatoře 
v Ondřejově Lence Kotkové, která 
má na svém kontě již více než dvě 
stovky nově objevených planetek, 
a také známému astronomovi Ji-
římu Grygarovi. Ten přesně podle 
mezinárodních regulí zpracoval 
anglický text, na jehož základě 
bylo jméno Berounurbi, jež splnilo 
i požadavek jednoslovného názvu, 
schváleno. V našem regionu mají 
svoji „hvězdičku“ na nebi ještě 
obce Stradonice a Karlštejn. Také 

řeka Berounka získala svoji planet-
ku číslo 4702.
Ke slavnostnímu předání certifiká-
tu IAU dojde v závěru adventního 
koncertu v neděli 30. listopadu 
na berounském náměstí za pří-
tomnosti objevitelky planetky 
Lenky Kotkové, starostky města 
Berouna a dalších zástupců místní 
radnice.
Při příležitosti zahájení jubilejních 
oslav města proběhne během led-
na 2015 v městském kině beseda 
na téma Proč mají planetky svoje 
jména, jež se odehraje v rámci 
cyklu Setkání s autory, které máte 
rádi. Hosty budou i zmiňovaní 
Lenka Kotková a Jiří Grygar.

(mh)

Při příležitosti 
nadcházejících oslav 
750 let od první písemné 
zmínky o městě dostali 
berounští občané 
potěšující zprávu.

 Archiv paní Kotkové

Koncert se koná 7. prosince od 18:00 v od-
svěceném kostele sv. Šimona a Judy nedaleko 
Staroměstského náměstí. „Martin Kaplan 
a Josef Fiala tvoří úžasné komorní duo, které 
ve dvou dokáže improvizovat lidové písničky 
tak bravurně, až se tají dech. Nikdo by nevěřil, 

kolik muziky dokážou ve dvou lidech vykouzlit,“ 
láká diváky vedoucí Notiček Lenka Kolářová.
Hráč na violu Josef Fiala upravil pro Notičky 
desítky, možná stovky lidových písní včetně 
„hitovky“ Okolo Berounky, koledy Ej, ej, Kubíč-
ku, mysliveckých písní i novějších zahraničních 
koled. S houslistou Martinem Kaplanem, kon-
certním mistrem orchestru divadla J. K. Tyla 
v Plzni, hraje už téměř čtvrt století.
„Notičky se na koncert velmi těší, konečně si 
zahrají s Pepou Fialou. Zazní nejen osvědčené 
domácí i zahraniční koledy, ale také nové vánoč-
ní písně i lidovky, které sám Pepa upravil, včetně 
nového tance na chůdách,“ dodala Kolářová.
Na koncertě se rovněž představí nejmen-

ší Notičky, které publikum vždy spolehlivě 
„odbourají“ svou spontánností. Vstupenky 
i další informace získáte na e-mailové adrese 
lenka1kolarova@seznam.cz. (red)

Notičky si zahrají s Fialou
Řevnická dětská lidová 
muzika Notičky si na vánoční 
koncert pozvala vzácného 
hosta, vlastního dvorního 
skladatele Josefa Fialu, a jeho 
spoluhráče Martina Kaplana.

Notičky se v předstihu připravují na vánoční kon-
cert.  Vladislav Skala

Všenorský skvost opět září
Kapli sv. Jana Křtitele 
se na počátku 
října dostalo velké 
pozornosti – po letech 
se podařilo provést 
některé z nutných 
oprav a památku znovu 
představit veřejnosti.

Pavel Nechvíle a Jarmila Hadrabová.  Jan Černý
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Jižanské plněné brambory

Ingredience

 8 ks větších brambor

 500 g kuřecího masa,

 nejlépe prsíčka

 olivový olej

 100 g květáku

 1 lžička kávy Nescafé Classic

 1–2 cibule

 1 pórek

 1 lžička balsamica

 1 červená paprika

 150 g strouhaného sýra

 sůl, pepř

Omyté brambory se slupkou roz-
krojíme a vydlabeme. Rozložíme 
je na dno pekáčku, lehce zalijeme 
olivovým olejem a celý pekáček 
přikryjeme alobalem. Pečeme 
v troubě půl hodiny.

Mezitím na rozpáleném oleji osma-
žíme cibulku, přidáme na kostičky 
nakrájené kuřecí maso a opečeme. 
Vložíme na malé růžičky rozebraný 
syrový květák, kolečka pórku a pa-
priku pokrájenou na kostičky. Sma-

žíme asi deset minut. Pak ochutíme 
balsamicem, kávou, solí a pepřem.
Když jsou brambory pečené, 
odkryjeme je a naplníme připra-
venou masovou směsí. Nakonec 
vše zasypeme strouhaným sýrem 

a dáme na osm minut zapéct.
Horké brambory servírujeme se 
syrovou zeleninou.
Další originální sladké i slané recepty 
najdete v kuchařce Káva – putování 
za tajemstvím kávových specialit.

Podzim je tu a s ním 
i sezona brambor, které 
můžeme upravovat 
na všechny způsoby 
– vařit, dusit, péct, 
zapékat, smažit, 
připravovat naslano 
i nasladko. Pokud to 
není nutné, neloupeme 
je, abychom nepřišli 
o velké množství 
minerálů a vitaminů, 
které se nacházejí těsně 
pod slupkou. Chuť této 
pochoutky netradičně 
doplňuje i káva.

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

Nová kolekce účesů Framesi
podzim/zima 2014

Harmonické kontrasty ve střihu, výrazné 
kontrasty barev, velká inspirace v umění 
a všestrannost stylingu. Využití barvení technikou 
REVERSO. Kombinace symetrických obvodů 
a asymetrických objemů....

inzerce
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Nová silnice, nové parkoviště, 
nová nabídka zboží za zaváděcí 

SUPER CENY!!!

Prodejna Hecht Lety s.r.o. nabízí  kromě zahradní techniky a nářadí značky Hecht,  také 
Barvy – Laky - Lazury od firmy Crown a to i s možností namíchání různých odstínů                
a barev dle Vašeho přání.  Do nového sortimentu jsme také zařadili potřeby pro malíře, 
železářské zboží, zahradní nábytek, agro produkty a další doplňky do Vašich domovů             
a zahrad. V nabídce máme také již vánoční dekorace a dárky – pro děti accu autíčka                  
a nafukovací skákací hrady, pro tatínky hobby nářadí, pro maminky lehátka na relax               
a mnohá další překvapení. Vystavujeme dárkové poukazy, platit můžete i platební kartou.  

Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vaši návštěvu.

OTEVŘENO PRO VÁS:  PO-SO  8-19

Servisujeme stroje všech značek

Kontakt:

HECHT Lety s.r.o.
Karlická 456
252 29 Lety
tel.: 240 201 151
mail: lety@hecht.cz

Moje čtyřměsíční dítě se 
v postýlce často zaklání. 
Má tendenci se zaklánět 

i při přebalování nebo v náruči. 
Je to v pořádku?
Převaha záklonu, kterou popisu-
jete nebo orientace jen na jednu 
stranu, jsou nejčastější nerovno-
váhy motorického vývoje mimi-
nek, které při fyzioterapeutické 
práci s kojenci řeším. Velmi často 
jsou tyto nerovnováhy způso-
beny a podporovány nevědomě 

nevhodným zacházením s mimin-
kem. Čím mladší dítě, tím více je 
odkázáno na péči rodičů. Způsob, 
jakým s miminkem zacházíte, 
zásadně ovlivňuje jeho psychomo-
torický vývoj do budoucna. 

Jak poznám, že se něco 
děje? Co s tím mám 
dělat? 

Sledujte a pozorujte spontánní 
pohyb Vašeho miminka. Pokud 
shledáte určité atypické projevy, 
jako je například výrazné zaklánění 
nebo preference pouze jedné 
strany, konzultujte to s pediatrem.  
Ten může Vašemu miminku do-
poručit fyzioterapii nebo v případě 
potřeby vyšetření u dětského 
neurologa. Poradit se můžete také 
přímo s fyzioterapeutem - speci-
alistou na problematiku psycho-

motorického vývoje dětí, který 
miminko vyšetří a doporučí Vám 
další postup.  Často stačí upravit 
způsob manipulace s dítětem, na-
příklad poskytnout oporu hlavičce 
miminka při zvedání. Fyzioterapeut 
je schopen vypozorovat a poopra-
vit Vaše eventuální chyby při čin-
nostech, jako je nošení, zvedání, 
pokládání, přenášení a přetáčení 
miminka. V případě, že toto nesta-
čí, může zahájit fyzioterapii, kterou 
je například Vojtova reflexní terapie 
nebo terapie dle Bobatha. 

Kde se můžu něco 
dozvědět o správné ma-
nipulaci s miminkem?

O vhodné manipulaci s mimin-
kem se můžete dozvědět v rámci 
mých individuálních konzultací, 
které nabízím v CKP v Dobřicho-
vicích. Řadu zajímavých informací 
můžete získat na seminářích pro 
rodiče a osoby pečující o novoro-
zence a kojence, které pravidelně 
vedu v CKP Dobřichovice. Jako 
fyzioterapeutka pracuji již řadu let 
převážně s nejmenšími pacienty 
a často využívám metodiku mani-

pulace s novorozencem a ko-
jencem, kterou vypracovala paní 
Eva Kiedroňová. Tato metodika je 
známá jako “Něžná náruč rodičů“ 
podle stejnojmenné publikace, 
poprvé vydané v r. 2005.

info@ckp-dobrichovice.cz
www.ckp-dobrichovice.cz

Co umí něžná náruč rodičů?
NA VAŠE OTÁZKY ODPOVÍDÁ FYZIOTERAPEUTKA MGR. MÁRIA ŠABÍKOVÁ

Mgr. Šabíková při práci

Seminář Něžná náruč rodičů s Mgr. Šabíkovou
se uskuteční v Centru komplexní péče Dobřichovice 
13. 11. 2014 a 29. 11. 2014. Dozvíte se a prakticky si 
vyzkoušíte, jak miminko do osmi měsíců  
správně podporovat v jeho přirozené aktivitě,  
jak jej chovat, pokládat a nosit.
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Ta správná motivace s vítězným skóre přitom 
nepřišla hned s dalším zápasem v řadě. V dru-
hé půlce října muži nastoupili v berounském 
Edenu proti sehranému soupeři FbC Panthers 
E. První třetinu si vytvořili náskok dvou gólů, 
ve druhé drželi poměrně vyrovnané výsledky, 
ale v poslední třetině hodně chybovali a nako-
nec podlehli 9:5.
Další prohra v řadě mužstvo neskolila. Na ná-
sledný zápas s Desperados SNW B hráči na-
stoupili v plné síle. Utkání si opravdu vychutnali 
a hráli, jak nejlépe uměli. Díky skvělé týmové 
spolupráci slavili na konci vítězství v poměru 
4:6. SK Alien Nation tak získal historicky první tři 
body a celé mužstvo v čele s kapitánem Micha-
lem Janoušem věří, že série vítězných zápasů 
bude pokračovat. Před sebou mají další utkání, 
která by je v případě zisku plného počtu bodů 
mohla vynést do první pětky. V půlce listopadu 
nastoupí proti FbC Rippers Praha a Sokolu 
Rudná, o čtrnáct dní později změří své síly  
s TJ Sokol Dobříš B a FbŠ Bohemians Deaf.

Starší žáci absolvovali 
náročné druhé kolo
Dalších zápasů v benešovské hale se zúčastnili 
i starší junioři. V průběhu jediného dne ode-
hráli tři zápasy. V prvním utkání jim chybělo 

pověstné štěstí, skončili s prohrou 0:5, i když 
síly obou družstev byly velmi vyrovnané. 
Chuť si trochu spravili druhým kláním proti TJ 
Sokol Mukařov, z něhož si odnesli remízu 2:2 
a jeden bod do tabulky. Třetí zápas se konal 
až v odpoledních hodinách a na týmu již byla 
vidět velká únava. S Flobo Praha prohráli 0:3 
a to ještě nevěděli, že to pravé vyčerpání přijde 
proti Sokolu Hanspaulka, který dobřichovické 

hráče porazil 13:2. Zápas byl o to náročnější, 
že SK Alien hrál pouze v šesti hráčích proti 
dvěma pětkám soupeře. V celkovém hodnoce-
ní vedoucího Michala Janouše byli starší junioři 
rovnocennými soupeři a celý turnaj považuje 
za výbornou průpravu pro zdokonalení hry.
Další zápasy juniorů jsou na programu 9. listo-
padu proti Sokolu Hanspaulka, Flobo Praha, 
Floorball Clubu Falcon B a TJ Sokol Mukařov. (jh)

DOBNETSPORT

K úvodnímu zápasu nastoupily 
basketbalistky proti Brandýsu 
nad Labem C. Od prvního hvizdu 
šly do hry naplno, postupně 
zvyšovaly náskok a cílevědomě 
mířily k vítěznému výsledku. Tomu 
nahrával i výškový deficit soupe-
řek. Rozhodčí pouštěli poměrně 
hodně faulů, a tak hra byla dravá 
a zajímavá i pro početnou skupinu 

fanoušků. Ti jásali nad vítězstvím 
53:37. Nejvíce se o ně zasloužila 
Marie Vlachová se 16 body, Bára 
Čechová se 13 body a Dominika 
Geffertrová, jež si zapsala jen 
o bod méně. Nicméně na skóre se 
podílely všechny hráčky týmu.
Druhý den čekal Dobřichovice 
opět Brandýs nad Labem, tento-
krát tým B. Od prvních chvil bylo 
jasné, kdo bude udávat tempo 
hry. Hráčky „od Berounky“ šly 
do zápasu s nadšením, stálý tlak 
soupeřky znervóznil, takže ve třetí 
třetině začaly být  agresivnější, až 
padaly i „facky“. Skvěle sehraný 
tým se ale nenechal rozhodit. 
Oproti minulému utkání rozhodčí 
mnoho faulů pískali a basketba-
listky často střílely trestné koše. 

Utkání skončilo 76:63 pro dobři-
chovické hráčky. Celkem s 21 
body excelovala Bára Cachová, 
se 17 Martina Marxbauerová 
a s 12 Marie Vlachová. Účast 
na zbytku bodů měly stejně jako 
uplynulý den ostatní hráčky týmu, 

kterým opět naplno fandili přítomní 
diváci. K podpoře skvěle hrajících 
a sympatických basketbalistek se 
mohou všichni připojit prostřed-
nictvím Facebooku na stránce 
„Basket Dobřichovice“. Jsou zde 
údaje i o dalších utkáních. (jh)

V prvních 
listopadových 
zápasech vybojoval  
dobřichovický A tým 
žen v košíkové hned 
dvě výhry.

Basketbalistky
smetly soupeře

 Jaromír Horáček

Historické vítězství florbalistů
Dobřichovický SK Alien Nation 
se konečně dostal do formy. 
Oproti předchozím zápasům 
s jednobodovým ziskem si připsal 
vytoužené tři body. Velký podíl 
na tom měla souhra celého týmu.

Přípravu na aktuální sezonu děvčata zahájila již 
o prázdninách. Některá se vydala na meziná-
rodní ropeskippingové soustředění do Němec-
ka. Učila se s trenéry špičkových amerických, 
německých a maďarských týmů. Poté dívky 
zamířily na letní soustředění do Rakovníka, kde 
se zdokonalovaly nejen v rope skippingu, ale 
také v tenisu. Prázdninové dny pak zakončily 
soustředěním ve Zbraslavicích, kam se nako-
nec vydalo 40 dívek.
Dovednosti z předškolních soustředění zúročí 
rebelky na soutěžích i veřejných vystoupeních. 
V nejbližší době se opět předvedou na Foli-
mance při podpoře basketbalového ženského 
týmu ZVVZ USK Praha, s nímž je pojí letitá 
spolupráce. Na konci listopadu pak budou 
potřebovat největší podporu fanoušků, protože 
v Maďarsku porovnají síly se soupeři přilehlých 
států. A moc rády by si přivezly další medaile 
do sbírky. O všem budou informovat na  
www.rebelsok.cz. (šp)

Rebelky nezahálejí
REBELS O.K., parta skvělých holek, které skáčou přes švihadlo 
jako o život, je stále v jednom kole.

Rebels O.K.  Archiv týmu
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REGISTRUJEME
NOVÉ PACIENTY

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

MUDr. Chochola Jiří
MUDr. Hejmová Vladimíra

Ordinace je 3 minuty od vlakového nádraží.

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

nebo na tel. 739 451 845

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

inzerce

Milý pane, kdyby to bylo 
takhle jednoduché, měli 
bychom půl republiky 

nesvéprávných. Jenomže takhle 
už to dávno nechodí. Každý jsme 
odpovědný za své jednání, za své 

omyly a za své chybné skutky, 
pokud na to mentálně a duševně 
máme. Odpovědnost je důležitá, 
učí nás nést následky našeho 
jednání. Ne každý ji dovedeme 
přijmout. To však není důvod 
„zbavení způsobilosti“. Ve skuteč-
nosti se již tento termín nepoužívá, 
nový občanský zákoník (NOZ) se 
vrací k pojmu svéprávnost a této 
již nelze zbavit, lze ji pouze omezit. 
Svéprávnost znamená, že člověk 
může sám nějaká práva a povin-
nosti nabýt nebo ztratit na základě 
vlastního volního jednání (proje-
vu vůle). V plné míře se nabývá 
v osmnácti letech věku. Její 
omezení je určeno pouze a jedině 
na ochranu osob, které z něja-
kého důvodu nejsou schopny 
pochopit důsledky svého jednání 
a jen v situaci, kdy by jim pro tento 
jejich nedostatek hrozila nějaká 
újma. 
Zákon výslovně říká: „K ome-
zení svéprávnosti lze přistoupit 
jen v zájmu člověka, jehož se to 
týká, po jeho zhlédnutí a s pl-
ným uznáváním jeho práv a jeho 
osobní jedinečnosti. Přitom musí 
být důkladně vzaty v úvahu rozsah 
i stupeň neschopnosti člověka 
postarat se o vlastní záležitosti. 
Omezit svéprávnost člověka lze 
jen tehdy, hrozila-li by mu jinak 
závažná újma a nepostačí-li 
vzhledem k jeho zájmům mírnější 
a méně omezující opatření.“ 
Jde tedy o ochranné opatření, ni-
koliv o nástroj, jímž může být jinak 
zdravý člověk zproštěn povinnosti 
nést následky vlastního jednání, 
o nichž ví nebo alespoň se s nimi 
mohl seznámit (ano, české právo 
nadále vychází ze zásady, dle 
níž neznalost práva neomlouvá). 
Omezení svéprávnosti je možné 
pouze u osob, které jsou stiženy 
duševní poruchou, která není 

jen přechodného charakteru. 
Tento důvod poněkud skřípe, 
exaktně například alkoholismus 
nebo mentální retardace nejsou 
duševními poruchami. Nechť se 
s tímto nedostatkem praxe vypo-
řádá. Pojmem práva by tak byla 
duševní porucha každá „porucha 
duše“, tedy každá porucha jeho 
mentálních, rozpoznávacích nebo 
ovládacích schopností bez ohledu 
na to, zda byla tato porucha způ-
sobena nemocí nebo je mu vroze-
ná. Teoreticky je gambling nemocí, 
je však otázkou, v jaké míře tato 
nemoc způsobuje poruchu natolik 
závažnou, že by pro ni měl být 
člověku přiznán tento ochranný 
institut. V tom konkrétním případě 
asi ne, pán si dluhy nadělal s pl-
ným vědomím, hloupý rozhodně 
není, jen se mu nechce platit. 
O omezení svéprávnosti rozhoduje 
pouze soud po velmi pečlivém 
uvážení a vždy po slyšení osoby, 
jíž se týká. V rozhodnutí zároveň 
vymezuje, kterého jednání se 
omezení týká, takové jednání 
může osoba s omezenou svépráv-
ností učinit pouze s opatrovníkem, 
kterého rovněž stanoví soud.  
Pokud taková osoba přesto jed-
nala samostatně v rozsahu tohoto 
omezení, lze její právní jednání 
prohlásit za neplatné, jen působí-li 
jí újmu. Její jednání se považuje 
za platné, pokud je opatrovník 
dodatečně schválil. 
Opatrovník takové osoby však 
funguje pouze v rozsahu, v níž 
soud stanovil omezení, ve všech 
ostatních věcech je osoba s ome-
zenou způsobilostí oprávněna 
jednat samostatně a nést násled-
ky takového jednání. Zejména se 
omezení nikdy nemůže dotknout 
jejího práva vyřizování záležitostí 
běžného života, nejčastěji omezení 
spočívá v nakládání s majetkem. 

Omezení svéprávnosti rovněž 
nemůže spočívat v zapovězení 
podávání podání orgánům státu 
a samosprávy (některé úřady 
dodnes pláčí, protože chroničtí 
stěžovatelé jsou v naší společnosti 
jevem stejně častým jako chroničtí 
neplatiči), a nemůže se týkat ani 
vyřizování běžných záležitostí 
každodenního života. K takovým 
úkonům je ona osoba oprávněna 
vždy. Omezit nelze ani základní 
lidská práva, včetně práva volit 
(ale nikoliv již být volen). O právu 
uzavřít manžesltví a jeho omezení 
se prozatím spekuluje. 
V našem konkrétním případě 
se pán vztekal kvůli tomu, že 
nechce splácet své dluhy vzniklé 
v souvislosti s jeho vášní pro 
„hru“. Pokud však nasype většinu 
jmění do herních automatů, může 
se dočkat jiného následku, jež 
nebude chránit jeho a jeho práva, 
ale jeho okolí. Obava z rozfrcání 
majetku v důsledku nezřízeného 
života přímého potomka je totiž 
nově zákonným důvodem k jeho 
vydědění. A rovněž k tomu, aby 
soud vypořádal společné jmění 
manželů na návrh jednoho z nich 
i tehdy, pokud manželství trvá. 
Pak je chráněn majetek třeba 
pro nastupující generaci nebo 
pro zachování té fungující části 
rodiny. Zde však nejde o ochranu 
před následky vlastního jednání, 
ale o ochranu osob blízkých před 
následky jednání nejbližšího pří-
buzného. Myslím, že je Vám jasné, 
jaký postup té nešťastné mamince 
doporučím.

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

MGR. PETRA VRÁBLIKOVÁ, ADVOKÁTKA, LETY,  
ODPOVÍDÁ NA VAŠE DOTAZY: 

No tak si mě zbavte 
způsobilosti, a co? 
Ječel na mě nedávno 
do telefonu syn jedné 
z mých klientek, když 
jsem mu na přání jeho 
maminky domlouvala, 
aby se pokusil něco 
udělat se svou 
závislostí na hracích 
automatech, neboť 
se žene do maléru. 
Vlastně – mezi tím 
velkým malérem už 
stojíme akorát my dvě 
ženské a liknavost 
exekutora. Výjimečně 
za ni pámbu zaplať. 
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Při procházce se můžete těšit ze 
zbarvených listů a uklidňovat po-
hledem na rybníky, jezírka, splavy 
a vodopády. Dokonalá kompozice 
krajiny parku, který založil hrabě 
Silva-Tarouca v roce 1885, pracuje 
s členitým údolím Botiče, kde 
vytváří dokonalé průhledy lahodící 
oku. Při budování parku přitom 
jeho zakladatel využil jedinečné 
kombinace domácího i cizokrajné-
ho rostlinstva. Na podzim se park 
obléká do barevného hávu. Nosi-
teli nádherných odstínů, od žluté 
po červenou, jsou například javory, 
liliovník tulipánokvětý, vilín, ořecho-

vec či ambroň. Kromě tradiční zná-
mé vůně pestrého listí, která navodí 
tu pravou podzimní náladu, můžete 
zachytit i aroma připomínající peče-
né buchty. Nenechte se zmást, že 
by jeho zdrojem mohla být svačina 
některého z návštěvníků, a pořádně 
se rozhlédněte. Pravděpodobně 
míjíte zmarličník japonský, jehož 
opadané listy tuto vůni vydávají.

Nabídka pro 
milovníky dlouhých 
tras i rodiny s dětmi

Na výběr je ze tří délek doporu-
čených tras – 2,5 km či delší na 5 
nebo 10 km. Park je bezbariérový. 
Pokud se při procházce chcete 
něco dozvědět, můžete tak učinit 
díky informačním panelům přímo 
v průběhu objevování krás. „V par-
ku máme tři typy audio panelů. 
Poblíž vstupů do první a druhé 

části parku je umístěna interaktivní 
mapa s povídáním o zajímavos-
tech. Menší informační panely jsou 
na nádvoří zámku a pod alpinem. 
Na dalších místech pak využijete 
informační cedulky či ‚klikotoče‘ 
s podrobnějšími údaji,“ říká asis-
tentka oddělení propagace Kateři-
na Charvátová, která má na starost 
prodej vstupenek a suvenýrů.

Procházka  
zabaví i děti
Dětem se kromě barevných stromů 
jistě budou líbit vodní plochy 
s rybkami a dřevěné lávky. Přejete-li 
si projít se na delší vzdálenost 
a nechcete přitom poslouchat 
dětské stížnosti na bolavé nožky, 
vezměte s sebou pro potomky 
nějaké vozítko. Menším postačí 
plastové odrážedlo a starší mo-
hou využít koloběžku. Kola jsou 
v parku zakázána. Dětem také 
můžete koupit speciální kartu, 
do níž si na čtyřech stanovištích 
nakreslí listy. Když se na konci 
svého snažení pochlubí vyplně-
nou kartou u pokladny, dostanou 
razítko a za odměnu si budou 
moci vybrat placku na spínacím 
špendlíku. ! Lucie Hejbalová

DOBNETTIP   •   Průhonický park
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Do podzimních Průhonic 
za barvami i rekordy
Kromě jarního období 
je právě podzim 
nejideálnější dobou pro 
návštěvu Průhonického 
parku, který patří 
na seznam národního 
kulturního dědictví 
UNESCO. Právě nyní 
se návštěvníci mohou 
kochat optimistickou 
směsicí barev všech 
zdejších stromů. Délku 
tradičně krásných 
procházek lze plánovat 
podle představ 
jednotlivce či skupiny. 
Kratší trasy se přitom 
dají zvládnout i s dětmi, 
pro něž je přichystána 
speciální zábava.

REKORDY
v Průhonickém parku

Tzv. alpinum, které napo-
dobuje část horské nebo 
skalní přirozené kompozice, 
je jedním z největších v Ev-
ropě. Potěšit se tu můžete 
například nejstarším vilínem 
nebo nejstarší a největší 
popínavou hortenzií v Čes-
ké republice. Najdete tady 
také jednu z nejrozsáhlej-
ších sbírek cizokrajných 
jehličnatých a listnatých 
dřevin v České republice.

Jak, kdy a za kolik 
do Průhonic
Kdy? Park je otevřen celoročně 
každý den. V období od listopadu 
do února od 8 do 17 hodin.

Za kolik? Běžné vstupné do par-
ku stojí 50 Kč, pro seniory nad  
65 let, studenty a děti od 6 do  
15 let 30 Kč. Vstup je volný pro 
ZTP a děti do 6 let. Za rodinné 
vstupné (2 + 2) zaplatíte 130 Kč.

Jak? Autobusem z metra C 
Opatov linkami číslo 363, 385 
do stanice Průhonice. Autem najet 
na dálnici D1 a sjet exitem číslo 6 
Průhonice.

Kde parkovat? Auto můžete 
nechat na parkovišti u druhé 
části parku za 50 Kč na den nebo 
u hlavního vstupu za 30 Kč na ho-
dinu. Míst k parkování zdarma je 
v Průhonicích zvláště o víkendu 
poměrně málo. Máme vyzkouše-
no, že po delším kroužení spolu 
s dalšími řidiči je nakonec nejlepší 
nechat vůz na placeném parko-
višti. Anebo si naplánovat cestu 
autobusem.

Javor mléč nad Botičem.  Archiv Správy Průhonického parku

 U zámku.  Lucie Hejbalová
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DOBNETVOLNÝ ČAS   •   Soutěž o ceny 

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o dva poukazy na 1000 Kč pro odběr zboží dle vlastního výběru 

PRO CHYTRÉ HLAVY

 ZÁVOD

Na závodech doběhli závodníci do cíle takto: Jan daleko před Tomášem, Karel 
před Václavem, Jan za Petrem, Tonda dvě místa před Matějem, Jiří za Tondou, 
Matěj před Tomášem, Karel dvě místa za Petrem. Jaké bylo pořadí v cíli?

Řešení kvízu z minulého čísla: syn 14, otec 50

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA:
Pijte víno z Lednice.
Vylosovaný luštitel křížovky a kvízu z říjnového čísla:
Josef Doubek, Z. Třebaň   Dárkový koš od Vinařství Cibulka. Gratulujeme.

SOUTĚŽ O POUKAZY ZA 1000 Kč

Vyluštěnou tajenku i výsledek kvízu zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz
nebo na adresu DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to 
nejpozději do 25. 11. 2014. Do slosování o cenu budou zařazeni luštitelé 
se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Každý ze dvou vylosovaných výherců obdrží poukaz  
v hodnotě 1000 Kč na zboží dle vlastního výběru  
od zahradnického centra CONICA v Letech u Dobřichovic.

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

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník VIII, číslo 11/2014, datum vydání 7. listopadu 2014 • VYDAVATEL: DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice IČ: 266 30 214, 
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• Nevyžádané rukopisy se nevracejí • Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno

Pražská 459
252 29 Lety u Dobřichovic
Tel.:  +420 257 711 233
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DOBNETINZERCE 

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

PŘEDVÁNOČNÍ 

PŘEDVÁNOČNÍ 

PŘEDVÁNOČNÍ 

PŘEDVÁNOČNÍ 

PŘEDVÁNOČNÍ 

PŘEDVÁNOČNÍ 

SLEVY KOL
SLEVY KOL
SLEVY KOL

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


