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Rozhovor s rockovým
houslistou Janem Hrubým

Jarní očista
s Kateřinou Cajthamlovou
Za poznáním do světa techniky
+ zprávy z regionu, kultury a ze sportu
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OBERMAN ALARMS
elektronická zabezpečovací zařízení,

kamerové systémy,
telekomunikační technika, 

radiostanice, automatizace,
GSM ovládání, strukturovaná kabeláž, 

společné a individuální antény 
včetně LAN po STA, domácí telefony 

a videotelefony, regulace vytápění 
ETATHERM, ADEX, JABLOTRON, 

elektroinstalace, UPS, 
centrální vysavače HUSKY, záruční 

a pozár. servis elektrokotlů Protherm 
a jejich uvádění do provozu, revize EZS 

a elektro včetně prostředí 
s nebezpečím výbuchu výbušnin

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

tel.: 257 721 457, mobil: 603 410 571

info@oberman.eu
pavel.oberman@seznam.cz

www.oberman.cz, www.oberman.eu

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

Unikátní linie schopná „probudit“ vitální 
kód pleti pro trojí dokonalost

Působí přímo proti známkám stárnutí, jako jsou vrásky, 
ztráta tonusu a elasticity, obnovuje přirozenou pevnost obličeje. 

VÝSLEDEK OŠETŘENÍ
• sjednocená pleť 
• vyhlazení vrásek dodáním objemu 
• ochrana pleti před poškozeními způsobenými plynutím času 

AKTIVNÍ LÁTKY
BIOAKTIVNÍ PEPTIDY Jsou považovány za ochránce genomové integrity. 
Podporují přirozený mechanismus regenerace a výměny poškozeného DNA 
a chrání pleť před UV paprsky a znečištěním. 

MOŘSKÁ ŘASA UNDARIA Tato mořská řasa obsahuje spóry, které jsou považovány 
za koncentrát života, schopný reaktivovat 14 genů obsažených v kohezi extracelulární matice pleti.

EXTRAKT Z KMENOVÝCH BUNĚK RAJČAT Inovativní aktivní látka, která má schopnost 
chránit pleť před znečištěním z životního prostředí. Zlepšuje buněčnou vitalitu a zářivost, 
konzervuje kolagen a přispívá k ochraně a regeneraci DNA.

Age Beauty Secret



www.idobnet.cz  3  

K mnoha krádežím došlo během 
února v Černošicích, Řevnicích 
i Dobřichovicích. Zloději se zaměřují 
hlavně na cennosti a peníze. „Zprávy 
o vloupáních evidujeme a předává-
me je Policii ČR, která je dále vyšet-
řuje. Pokud se lidé ocitnou v takové 
situaci, je nejlepší volat přímo Policii 
ČR, například služebnu v Řevnicích,“ 

řekl vedoucí Městské policie v Čer-
nošicích Gregor Dušička.
Podle informací Policie ČR krádeží 
poslední dobou přibylo, ačkoli je 
zima a ze statistického hlediska je 
nejrizikovějším obdobím pro kráde-
že léto. Zloději se často nezastaví 

před žádnou překážkou. Například 
na začátku února se neznámý pa-
chatel vloupal do rodinného domu 
v Černošicích, kam vnikl po vypá-
čení balkonových dveří a ukradl 
peníze a šperky, totéž zažili o pár 
dní později obyvatelé jednoho 

domu v Řevnicích. Na vyšetřování 
vyloupených domů spolupracují 
také kriminalisté. „Případů je víc, 
zatím ještě nejsou uzavřené,“ 
potvrdila por. Bc. Jana Dětská, 
tisková mluvčí Praha-venkov zá-
pad. Zatím není jisté, zda se jedná 
o jednoho, nebo o více pachatelů.
Obezřetnost je opravdu na místě, 
už jenom pečlivé zamčení dveří 
a zavření oken může odradit ná-
hodného zloděje, ideální je samo-
zřejmě alarm. Je také důležité, aby 
lidé neupozorňovali, když odjíždějí 
na delší dobu na dovolenou, pří-
padně požádali přátele či sousedy, 
aby jim dům kontrolovali. Policie 
dále radí, aby si lidé uložili cennosti 
a peníze na bezpečné místo, je 
také praktické mít všechny cennos-
ti na fotografiích jako dokumentaci 
pro pojišťovnu v případě krádeže.
Při jakémkoli podezření volejte po-
licii na telefonní číslo 602 750 902 
(služebna Řevnice) nebo přímo 
na linku 158. (lp)

DOBNETZPRÁVY   •   Dolní Berounka

Policie varuje: Pozor na zloděje!
V našem regionu se 
v posledních týdnech 
zvýšil počet vloupání 
do rodinných domů. 
Zloději kradou 
nejvíc v Černošicích 
a Řevnicích. Policie 
ČR vyzývá všechny 
majitele domů, aby 
byli opatrní a pečlivě 
zamykali svá obydlí.

Ať už ty závory otevřou!
Závory v Řevnicích jsou legendou. Diskutuje 
se o nich například i na motorkářských fórech. 
Dovádějí mnoho místních k šílenství, i když se 
dají objet nebo obejít. Objíždět, nebo neobjíž-
dět? Dá se odhadnout, kdy ano a kdy ne? Ob-
jíždění je zdlouhavé, čekání také. Rozhodnutí je 
téměř vždy takovou malou sázkou do loterie. 
O více informací jsme požádali tiskového mluv-
čího Českých drah Jakuba Ptačinského. Podal 
nám poměrně podrobné vysvětlení celé situ-
ace, z něhož vyplývá, že doby čekání nejsou 
v současné době ovlivnitelné bez rozsáhlých 
změn, které by měly proběhnout v rámci opti-
malizace trati Černošice– Beroun. Tato stavba 
bude podle něj řešit stav přejezdových i sta-
ničního zařízení ve stanici Řevnice. Projektová 
dokumentace je nyní v procesu zpracování 
a měla by být odevzdána do léta tohoto roku. 
Pak se snad dozvíme, kdy dojde ke změnám 
a co všechno to bude obnášet. Zajímá vás 
podrobné vysvětlení, proč tak dlouho čekáte? 
Čtěte více na idobnet.cz (lh)

Černošice získají 400 tisíc 
na škody po povodních
Celkem 35 středočeských měst a obcí si 
rozdělí 26,6 milionu korun z Fondu solidarity 
Evropské unie na krytí povodňových škod 
z června 2013. Černošice jsou mezi nimi, 
na účtu jim přistane 409 107 korun.
„Dotace z Fondu solidarity EU v celkové výši 
26 634 957,50 koruny již byla schválena 
Ministerstvem financí ČR. Nyní, po schválení 
krajským zastupitelstvem, budou s jednotlivými 
obcemi a městy uzavírány smlouvy o poskyt-
nutí finančních prostředků. Po podpisu smlou-
vy dojde nejpozději do 18. března k převodu 
peněz na účet obcí a měst,“ řekl hejtman 
Středočeského kraje Miloš Petera.
Peníze budou využity především na opravy 
komunikací, inženýrských sítí, mostů, mobiliáře 
a dalšího obecního majetku, který byl poškozen 
při katastrofálních povodních před dvěma lety.
Středočeská města i obce budou moci i letos 
žádat o pomoc z Povodňového fondu Středo-
českého kraje, ve kterém je 20 milionů korun. 
Mají na to skoro celý rok, od 25. února až 
do 18. prosince 2015.

Muzeum keramiky je  
otevřené veřejnosti
Přes sto lidí si ve čtvrtek 26. února nenechalo 
ujít otevření nového Muzea berounské keramiky. 
U budovy plápolaly pochodně, vyhrávala rene-
sanční hudba v podání historického hudebního 
souboru Musica vagantium, podávalo se sva-
řené víno i medovina. V muzeu je nyní k vidění 
výstava berounského keramika Vladimíra 
Izbického a skláře Václava Vlasáka. Otevřeno je 
denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

Hasiči z Mokropes  
zachránili kotě
Sbor dobrovolných 
hasičů Mokropsy 
nedávno vyjel do Ja-
vorové ulice v Černoši-
cích. Na vysoký strom 
vyšplhalo kotě, které 
se bálo návratu. I to 
patří k práci záchra-
nářů, a tak se mu jali 
pomoci.
Přes hodinu trvající 
zásah dopadl dobře – kotě se s pomocí hasičů 
ocitlo v pořádku na pevné zemi. K rados-
ti všech přítomných i majitelky čtyřnohého 
dobrodruha.

 Radek Havlíček

 Radek Havlíček

Pozvánka: Ping-pong Open
V sobotu 14. března se v zadotřebaňském 
Společenském domě koná 15. ročník ping-
pongového turnaje. Prezentace je od 9:30 
hodin, zahájení v 10 hodin. Hráče i diváky 
srdečně zve Klub českých turistů v Zadní 
Třebani.
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DOBNETZPRÁVY   •   Dolní Berounka

 Zatímco za posledních zhruba 
deset let byly průměrné náklady 
okolo 350 milionů Kč, utratila 
Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje (KSÚS SK) 

od 1. listopadu 2014 do 15. února 
2015 za zajištění sjízdnosti silnic 
přes 163 milionů Kč.
Zimní sezona končí k 31. březnu. 
Vzhledem k dlouhodobým před-

povědím lze očekávat, že se ná-
klady na zimní období 2014/2015 
budou pohybovat kolem 200 až 
210 milionů Kč. Ušetřené peníze 
silničáři využijí na opravy vozovek 
v jarních měsících.
„Vývoj a čerpání prostředků 
na jednotlivá zimní období ve své 
podstatě určují obrázek o tom, 
kolik prostředků zbyde z celkové-
ho rozpočtu provozních nákladů 
na běžnou údržbu. To znamená, 
čím menší náklady na zimní údrž-
bu, tím více opravených výtluků,“ 
uvedl hejtman Středočeského 
kraje Miloš Petera.
Středočeský kraj přispívá každým 
rokem na běžnou údržbu svých 
silnic částkou kolem jedné miliardy 
korun. V letech 2011 a 2012 to bylo 
asi 1,1 miliardy, v roce 2013 922 
milionů a v roce 2014 šlo na údržbu 
silnic 1,388 miliardy Kč. Z toho je 
však 500 milionů určeno na odlože-
né financování a na údržbu a opravu 
vozovek bylo reálně využito 888 mi-
lionů. Pro letošní rok dostala KSÚS 
SK celkem 990 milionů korun.

Roční jízdné v Praze bude levnější od července

Levnější jízdné bude mít i do-
provod nejmenších dětí. „Bude 
umožněna bezplatná přeprava 
osoby doprovázející dítě ve věku 
do tří let. A dále přeprava psů 
zdarma,“ doplnil náměstek pri-
mátorky Petr Dolínek po jednání 
městské rady. Vše jen na úze-
mí Prahy, mimo vlaky pražské 
integrované dopravy. Cena se 
snižuje na dobu dvou zkušebních 

let a platí pouze pro roční kupony 
PID platné na území Prahy čili 
v pásmech P a 0.
Zvláštní cena pro doprovod dítěte 
do tří let bude poskytována na zá-
kladě průkazky dítěte a k cestování 
zdarma oprávní jednoho z rodičů 
či jinou osobu. K vydání dokladu 
je třeba fotografie ve formátu 3,5 x 
4,5 cm, 20 korun a rodný list dítěte, 
nebo průkaz totožnosti s datem 
narození chlapce či holčičky. Platí 
vždy jeden rok, protože podoba 
dítěte se v tomto věku hodně mění.
Psi se budou moci na území 
hlavního města dopravovat bez-
platně (mimo vlaky) na všechny 
jízdní doklady pražské integrované 
dopravy. Zvíře musí  být drženo 
na krátkém vodítku a mít košík.

Za roční občanský 
kupon zaplatíme  
od 1. července 
2015 3 650 korun 
místo dosavadních 
4 750 korun.

 Dopravní podnik hl. města Prahy

Hasiči bojují 
o veselici pro vesnici
13. února odvysílal Český rozhlas 
medailonek SDH Hlásná Třebaň, 
který se přihlásil do soutěže 
Dobráci roku 2015. Soutěž běží 
od loňského srpna. Vždy každý 
pátek po 14. hodině probíhá 
ve vysílání ČR Region losování 
všech přihlášených sdružení 
dobrovolných hasičů ze Středo-
českého kraje.
Vybraný sbor obdrží drobnou 
cenu a následující týden s jeho 
zástupci natočí reportér rozhlasu 
rozhovor o historii sboru, uskuteč-
něných zásazích, úspěších a dal-
ších zajímavostech. Medailonek je 
odvysílán v dalším týdnu a bojuje 
o přízeň posluchačů, kteří danému 
sboru ve vymezeném čase posílají 
sms zprávy.
Hlásnotřebaňští hasiči se před-
stavili jako 50členný sbor, jehož 
nejmladší člence jsou teprve tři 
roky. Jsou to nejen záchranáři, 
ale pomáhají s úklidem v obci 
a organizují také spoustu akcí pro 
veřejnost, jako je masopust, dětské 
dny, plesy. Vyzdvihli přitom hudeb-
ně-hasičský festival Hasofest.
Soutěž probíhá až do 5. června 
2015 a losuje se z průběžně 
přihlášených hasičských dobrovol-
ných sborů našeho kraje, které se 
stále mohou registrovat na strán-
kách www.rozhlas.cz/strednice-
chy/dobraci.
Finále soutěže proběhne v pátek 
12. června. Postoupí do něj tři 
sbory s největším počtem sms 
hlasů za celou dobu trvání soutěže. 
Zhruba o 10 dní později se utkají 
ve velkém finále v klasických hasič-
ských disciplínách. Pro absolutního 
vítěze je připravena veselice pro 
celou obec plná hudby, grilovaného 
masa a piva za 100 tisíc korun.

Až do konce března potrvá druhá 
a nejnáročnější etapa rekonstrukce 
přednádraží v Řevnicích. Vjezd před 
budovu je uzavřen, ulice 28. října 
a Nádražní jsou jednosměrné a par-
kování v okolí velmi omezené.
Řidiči mohou zanechat své vozidlo 
v prostoru bývalých uhelných skladů, 
k nimž je povolen vjezd pouze smě-
rem od Palackého náměstí. Vzniklo 
zde přibližně 90 parkovacích míst, 
kolmo směrem k železnici a šikmo 
k pěší cestě Pod Lipami. Podrobné 
mapy včetně aktuálních informací 
najdete na www.revnice.cz.

Město prosí řidiče, aby využívali 
náhradní způsoby dopravy k vla-
ku, a pokud se k nádraží dopravují 
vozem, aby si nechali dostatek 
času a trpělivosti pro zaparkování.
Navazující třetí etapa zahrne 
opravu asfaltového povrchu Ná-
dražní ulice včetně inženýrských 
sítí, což tuto část uzavře do kon-
ce dubna 2015. K parkování pak 
bude využíván prostor dokončené 
druhé etapy.
V průběhu prací ve druhé a třetí 
etapě čeká stavby v této lokalitě 
přepojování na nový vodovodní 

řad, a bude proto docházet k ča-
sově omezeným odstávkám vody. 
Vlastníci staveb o nich budou 
v předstihu informováni. Aktuální 
průběh sledujte na stránkách 
obce.

 Krajský úřad Středočeského kraje

Silničáři ušetřili 100 milionů korun
Náklady na zimní údržbu středočeských silnic 
jsou podprůměrné, silničáři dosud ušetřili 
zhruba 100 milionů korun.

Rekonstrukce přednádraží pokračuje

 Radek Havlíček
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DOBNETZPRÁVY   •   Lety

Krátce:
OBECNÍ PLES A BESEDY
• Pátek 3. 4. Květinkový velikonoční ples,
sál U Kafků, od 20:00 hod., tombola, živá 
hudba, vstupné 200 Kč, rezervace vstupe-
nek na obecním úřadě

• Úterý 7. 4. Prezentace projektu Geo-
grafické informační systémy pro podporu 
řešení krizových situací a jejich propojení 
na automatické vyrozumívací systémy,
sál U Kafků, od 18:00 hod.

• Pátek 24. 4. Beseda s Ing. Jiřím 
Petráškem, sál U Kafků, od 19:00 hod., 
beseda s letovským rodákem a synem 
Jana Wericha, moderuje Olda Burda

BŘEZEN V LEŤÁNKU
• 21. 3. Jarní dětský bazárek, sobota 9:00–
12:00, pivotel MMX, Lety. Prodejní místo je 
třeba rezervovat nejpozději do 19. 3.

• 29. 3. Leťánkův dětský karneval, neděle 
16:00–18:00, pivotel MMX, Lety

• 31. 3. přednáška Co můžeme udělat 
pro své zdraví i ve vyšším věku, úterý 
16:00–17:30, knihovna, Lety 

• 31. 3. přednáška Ženské pánevní dno 
pod lupou aneb Jak se zbavit inkontinen-
ce, neplodnosti či nedostatku energie? 
úterý 18:00–19:30, knihovna, Lety 

Více na www.letanek.cz nebo  
na www.facebook.com/letanek.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Upozorňujeme občany, že od 1. 3. 2015 
nebudou sváženy nádoby na odpad, které 
nebudou označeny nálepkou na rok 2015.

Od začátku března bude také otevřeno 
sběrné místo s otevírací dobou:

pátek 15–17, sobota 13–17, neděle 13–17

Od 9. 4. bude probíhat svoz bioodpadu 
každý lichý čtvrtek. Nádoby na bioodpad 
musejí být označeny nálepkou na rok 2015.

POZVÁNÍ Z AILERTCHENU
Vedení obce Ailertchen zaslalo obci Lety 
pozvání k návštěvě partnerské obce 
na slavnosti spojené s oslavou 70. výročí 
založení tamního fotbalového klubu. Více 
informací na webu obce. (bt) 

Masopustní průvod.  Jiří Tesař

V měsíci únoru se starší děti ze 
třídy Obláčků zaměřily na inten-
zivní procvičování všech doved-
ností, které má umět předškolák. 
Projekt, který právě v mateřské 
škole plníme,  se jmenuje Školáci, 
školáci, soustředí se na práci.
Během února proběhly zápisy 
do 1. tříd v okolních základních 
školách.
Dne 2. února dopoledne provedla 
školní psycholožka Mgr. Jana Dok-
sanská testy školní zralosti s dětmi 
předškolního věku, jejichž rodiče 
dali škole písemný souhlas. Děti 
pracovaly ve skupinkách po čtyřech 

v odděleném prostoru učitelské 
sborovny, aby se mohly dostatečně 
soustředit na své výkony.
V pět hodin odpoledne jsme se 
pak sešli s rodiči a paní psycho-
ložkou na besedě s tématem 
školní zralosti a po jejím skončení 
dostali rodiče našich předškoláků 
prostor na individuální konzultaci 
nad testy svých dětí.
Přednáška byla zaměřena 
na praktické podpůrné metody 
a cvičení, která mohou rodiče 
ve volných chvilkách provádět, 
aby se nenásilnou a hravou for-
mou posiloval rozvoj:

• smyslového vnímání jak zra-
kového (prostorové a pravolevé 
orientace), tak sluchového; 
• paměti a pozornosti;
• řeči, myšlení a matematických 
představ;
• motorických a grafomotorických 
funkcí.

Psycholožka rodičům zdůrazni-
la, že testy, které dítě vypracuje 
na začátku února, jsou mnohdy 
předčasné, protože zbývá ještě 
dlouhých sedm měsíců před ná-
stupem povinné školní docházky 
a po celou tu dobu se dítě rozvíjí 

a dozrává.  Naším společným úsi-
lím tedy můžeme tento čas využít 
k tomu, abychom „dopilovali“ vše 
potřebné, co dětem schází.
Věříme, že beseda rodičům uká-
zala, kam zacílit své snažení, aby 
nástup jejich dětí do školních lavic 
byl pohodový a radostný, protože 
jak známo, štěstí přeje připrave-
ným.
A my si přejeme, aby letovské 
děti v okolních školách uspěly 
a z poznávání nového měly radost 
a potěšení. 

Jana Šalková Rozsypalová,
ředitelka MŠ Lety

Letovský masopust 2015

Letošní masopust opět nezklamal – krásné 
počasí, úžasná atmosféra, spousty masek a ji-
ných návštěvníků a vtipná fraška, kde excelovali 
Martin Svozílek ve dvojroli coby Anděl a Ma-
sopust a Ondra Nováček jako Káča. Jistotu 
jim dodávala Pavla Švédová Nováčková v roli 
čertiska, které si na lep sedlo. Vše zaznamená-
no a zdokumentováno pro další generace ve fo-
tografiích Jirky Tesaře a Karla Ráže na obecním 
webu www.obeclety.cz/obec-lety/fotogalerie.
Pěkně od začátku! Masopust začal jako 
obvykle ve 13:45 v sobotu 21. února. Letos 
byl uveden melodiemi z flašinetu s noblesou 
a v duchu staročeských slavností. Poté zazněly 
tóny harmoniky, trumpety, housliček a kytar 
staropražské kapely Třehusk, která k našemu 
masopustu neodmyslitelně patří.
Letovská mateřská škola měla pečlivě připra-
vené pásmo masopustních písniček i zaříkání, 
aby se nám masopust vydařil. Moc jim děku-
jeme, že dětské čarování Jémine domine mělo 
tak silný účinek, že veselá a bezprostřední 
masopustní nálada vydržela až do večera.
Poté byli všichni přítomní ať v maskách nebo 
bez pozváni na pohoštění, které připravili  Bo-
lartovi, Váňovi (kde jako vždy okamžitě zmizely 
výborné koblížky), Brunclíkovi (nepřekonatelná 
škvarková pomazánka – viz níže), Kozáko-
vi (tekuté švestky), Pepík Žemla (chlebíčky 
k nakousnutí), Ostatkovi (šup sem šup tam jed-
nohubky), Burdovi (smějící se makové koláčky), 

Mužíkovi (extra pálivé papričky s domácím 
bůčkem), Kričkovi (velmi esteticky a jarně 
nazdobený masopustní stůl) a letovský obecní 
úřad (tentokrát jsme měli  zelné placky od Fla-
sarů hned na začátku). Téměř před každým 
zastavením nabízejícím občerstvení zatančil 
medvěd s paní zimou nebo s bludičkou. Las-
kavé hospodyně byly za své lahůdky odměně-
ny letovským kalendářem, který ve fotografiích 
zaznamenal všechny loňské akce.
Celé odpoledne průvod masek za zpěvu 
a v dobré náladě putoval obcí.
V podvečer měli všichni, kteří vydrželi, v no-
hách několik kilometrů a dobrou náladu, s níž 
masopustní veselí zakončili v sále U Kafků, kde 
byly vyhodnoceny masky a také nejlepší po-
hoštění. Z dětských masek nejvíc zaujala týmo-
vá maska housenky, dále hroznové víno a ESO 
karta a také všechny děti, které měly odvahu 
a sílu svou masku v sále předvést. Mezi 
dospělými maskami byla nejvýraznější smrtka 
v podání Lukáše Slavíka. Večerní masopustní 
zábava přivítala všechny, jimž energie tančit 
vydržela až přes půlnoc. O dobrou zábavu se 
starali Olda Burda a Míra Kasan.
Na závěr chci moc poděkovat Petře Flasaro-
vé, která výtvarně ztvárnila většinu dospělých 
masek, všem dospělým i dětem, kteří se 
připravovali na představení o Čertovi a Káče. 
Velký dík patří těm, kteří průvodu nabídli skvělé 
občerstvení. (bt)

Jak se letovské děti připravují k zápisu do prvních tříd
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O jarní očistě jsme si povídali s lékařkou 
a moderátorkou Kateřinou Cajtham-
-lovou. I když někteří z nás možná 

očekávají, že nám vyjmenuje, co a jak máme 
jíst, očistu popisuje hlavně jako duchovní téma. 
Celek, který hovoří o tom, jak žijeme – co 
jíme, pijeme, s kým se přátelíme a jaký máme 
pohled na svět. Ono nejde o nic nového, vždyť 
i Světová zdravotnická organizace definuje 
pojem zdraví jako stav fyzické, psychické a so-
ciální pohody. Čili každý z nás má být ve fyzic-
ké kondici, psychické pohodě a mít své místo 
ve společnosti, které mu vyhovuje.

Probuďme své smysly
„Duchovní očista spočívá v tom, že budeme 
méně chatovat, trávit méně času na internetu, 
vypneme televizi, přestaneme vést banální řeči 
a zbavíme se věcí, které nepotřebujeme. Vyne-
cháme pamlsky a jiné pochutiny, nebudeme pít 
tolik kávy či alkoholu. Vzdáme se povrchních 
zábav a ušetřené peníze rozdáme těm, kdo je 
potřebují,“ vypočítává doktorka Kateřina.
Také potřebujeme vyjít ven – cítit jarní slun-
ce, brouzdat se ve studeném potoce, bosky 
se projít rašící trávou a cítit vítr na své kůži... 
Možná to zní jako z nějaké jarní čítanky 

nebo to zavání banalitou, všichni to přece 
víme. Ale kdo z nás to pravidelně dělá? Jde 
o radosti, které jako lidské bytosti nutně potře-
bujeme. Ušetří nám peníze za masáže v salo-
nech a pomohou nám docílit zdravě vypadající 
postavu i psychický soulad. Nepotřebujeme 
vědět, co všechno se dnes kolem nás událo, 
ale potřebujeme být co nejvíce v kontaktu 
s přírodou. Ta se probouzí na jaře, takže je 
ideální čas toho využít.
Pokud vás třeba napadá, že se doba nesmírně 
změnila, a tudíž i my potřebujeme úplně něco 
jiného, zkuste počítat s Kateřinou Cajthamlovou: 
„Když v rychlosti prolétneme historii lidstva, tak 
počítejme, že člověk je na Zemi zhruba milion 
let, což je nejkratší možná doba, tedy asi 50 tisíc 
generací, kdy ženy rodily jedno dítě za tři roky, 
všichni se stěhovali za potravou, bojovali o čisté 
přežití a měli málo majetku. Zhruba po 600 
generací zde existuje zemědělství, kdy jsme se 
usadili a začali pěstovat plodiny. V 19. století při-
šla průmyslová revoluce, takže nějakých 200 let 
funguje automatizace. V 60. letech se objevila 
antikoncepce a ženy získaly absolutní kontrolu 
nad svou plodností. Mimochodem, od té doby 
jsou všude kolem nás ženské hormony a sami 
nevíme, co to s námi dělá. A až od roku 1997 
existuje virtuální realita a my nemusíme udělat 
ani krok z domu, ani krok v bytě – na vše máme 
čudlíky. Takže lidstvo nabralo neuvěřitelný skok 
od přirozených podmínek, které jsou nám stále 
vlastní. Ať s tím souhlasíme, nebo ne.“

Lidé si potřebují věřit
Počet informací, které dnes musíme zpracovat 
za den, je jako před dvěma sty lety za měsíc. 
Všude na nás útočí. Jsme čím dál víc úzkost-
nější. Dřív jsme se dozvěděli, co se stalo v naší 
ulici. Dnes víme, co se stalo kdekoli na světě. 
Lidé na jednu stranu vědí o všem, na druhou 
otupěli. Přestávají věřit sobě, věcem okolo 
a nemají víru, že existuje „normální život“. Touží 
po něm, ale vlastně ani nevědí, jak by měl vy-
padat. Srovnávají se s lidmi v médiích i kolem 
sebe. Jsou ve stresu, závidí, pomlouvají či se 
litují. Bojí se být sami sebou, protože by museli 
vybočit ze zajetých kolejí.

„Dnes již nemáme pravý stres. Dříve stresem 
bylo, že na nás bafl tygr. Takže jsme se lekli, 
vzali nohy na ramena a byli rádi, že jsme mu 
utekli. Stresem možná byla válka, ale na dru-
hou stranu byla jasně definovaná – věděli jsme, 
že tam půjdou chlapi, které jsme poznali. Bojo-
valo se podle nějakých pravidel. Ale dnes? Své 
protivníky nepoznáme, ani se s nimi nemusíme 
potkat. Někdo odněkud něco hodí a vyvraždí 
spoustu lidí. Jsme dennodenně v kontaktu 
se smrtí, před níž se neumíme bránit. Útočí 
na nás ze všech stran,“ popisuje Cajthamlová.
Co s tím? Dělat rozhodnutí, s nimiž jsme 
v souladu a která nám dělají radost. Vybírat si 
zdroje informací a věčně „nebrblat“. Mít svůj 
etický kodex, který se mezi lidmi téměř vytratil. 
A chovat se co nejméně jako utlačovaná spo-
lečnost, k níž najednou přišla všechna lákadla 
a ona se jimi dobrovolně nechává semlít, 
přestože jí neprospívají.

Jste to, co jíte
Výstižné heslo hovoří za vše. Sedm let jsme ho 
vídali v názvu premiérových pořadů na našich 
televizních obrazovkách. A jak „doktorka Kate-
řina“ vzpomíná, tak i třeba po šesti letech přišli 
lidé, kteří pořad pečlivě sledovali a stejně si 
mysleli, že u nich to bude jinak. Že přesně pro 
ně vymyslí něco jiného. Skutečně nepočítali 
s tím, že se budou muset hýbat, číst složení 
potravin a měnit svůj jídelníček. Přesto těchto 
lidí bylo jen malé procento. A velmi úspěšný 
seriál zanechal nesmazatelnou stopu.
„Za prvé se za tu dobu zpochybnila hranice 
spotřeby pěti tisíc kilojoulů, která se uváděla i pro 
lidi v domácích podmínkách. Pak se zvýšil zájem 
o sport. Dále Češi pochopili, že část lidí, kteří 
jsou obézní a vypadají, že se přejídají, naopak 
jedí méně a devastují se výkyvovým životním 
stylem brzda–plyn. Lidé se také začali zajímat 
o složení potravin. A rádi bychom si mysleli, že 
naše osvěta drápečkem pomohla i k zastavení 
růstu obezity u nás,“ vzpomíná Cajthamlová.
Pokud se budeme držet statistik, tak nárůst 
počtu obézních lidí v České republice se 
opravdu zastavil, byť se v Evropě zvyšuje. Ale 
neblahá čísla nám vycházejí v počtu onemoc-

Jarní očista je návratem 
k přirozenosti
Zima pomalu přechází v jaro. Z korun stromů 
znějí ptačí koncerty, teploty jsou stále častěji 
nad bodem mrazu a naše tělo i mysl se 
probouzejí ze zimního období. Vlévá se do nás 
energie a my si říkáme: hurá, můžeme se 
pustit do jarní očisty! Magazíny nás častují 
zaručenými jarními dietami. Očista však 
nespočívá v tom, že se vrhneme například 
na vše zelené, ale že vyčistíme a srovnáme svůj 
životní styl. Myšlení, chování i stravu.
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nění rakovinou tlustého střeva, 
zde jsme první v Evropě. Máme 

také vysoký počet kardiovaskulárních 
nemocí. K návodu na očistu našeho jídel-
níčku nám může pomoci několik největších 

českých strašáků – spolu s nedostatkem 
pohybu stojí za varovnými čísly.

Omezme maso
Zvláště vepřového masa jíme enormní množ-
ství. Přidejme ryby, které obsahují nenasycené 
mastné kyseliny, jež naše tělo nutně potřebuje, 
ale samo si je neumí vytvořit.

Pryč s cukrem
Možná se vám to zdá příliš kruté. Omyl. Věcí, 
které chutnají sladce, konzumujeme obrovský 
nadbytek. Cukr se přidává takřka do všeho, 
najdeme ho i v uzeninách či pečivu. Pijeme 
sladké nápoje, litry čerstvých šťáv z ovoce, 
které lisováním zbavíme dužniny, vitaminů 
a spousty dalších potřebných prvků a v tekuté 
formě konzumujeme jen sladkou tekutinu. 
Mnohem lepší je dát si celý pomeranč, pokud 
na něj mám chuť.
Při slazení je přitom jedno, zda použijeme bílý 
nebo tmavý cukr. Složení je velmi podobné. 
Lepší je používat med či sušené ovoce. Také 
sladí, ale sníme ho o mnoho méně.

Pečiva s mírou
Jíme příliš mnoho pečiva. Zejména toho 
pšeničného. V dřívějších dobách tomu tak 
nebylo. „Pšenice byla vymazlená a vybíravá 

na černozem do chvíle, kdy jsme ji geneticky 
modifikovali a udělali ji velmi odolnou s obrov-
skými výnosy. Ale víme, co taková chemicky 
modifikovaná pšenice dělá? Má více lepku a je 
třeba možné, že ten šílený nárůst intolerance 
lepku je způsobený právě enormní spotřebou 
pšenice,“ upozorňuje paní doktorka.

Solme přiměřeně
Rychle jsme si zvykli na výrazné chutě. Čím 
více solíme, tím více sladíme a obráceně. 
Uberme všechna dochucovadla a vychutná-
vejme si chuť samotných potravin. Bavme se 
vařením. Využívejme bylinky.

Pijme čistou vodu
Přitom nemusíme kupovat vodu balenou, ale 
stačí filtrovat pitnou z kohoutku. Je denně 
sledovaná a nezávadná. Omezme alkoholické, 
kofeinové a energetické nápoje. Opravdu je 
potřebujeme?

Pravidelnost a kvalita
Jezme pravidelně a vyváženě. Nikdy nám 
nebudou ku prospěchu žádná omezení v jídle 
či „zaručené“ diety.
Vybírejme si potraviny z co nejpřírodnějších 
zdrojů. Ovoce, zeleninu, mléko, maso... Proto-
že ať už si na stůl ke svému jídlu dáme sebevíc 
vitaminů v tabletách, nikdy z nich nedosta-
neme tolik potřebného (leda při obrovských 
dávkách) jako z jedné celistvé kvalitní potra-
viny, kde jsou vitaminy a vše, co obsahuje, je 
na sebe navázané. Jediné, co bychom tělu 
měli dodávat v tabletách, je selen, jehož množ-
ství v intenzivně obdělávané půdě kleslo.

Odpočinek
Relaxace a zejména spánek mají spoustu 
důležitých regeneračních funkcí. Ve spánku se 
automaticky čistí zbytečnosti z naší hlavy, do-
plňuje se imunitní systém, tělo vylučuje, co má, 
a provádí jakousi kontrolu orgánů, uvolňuje se 
a prokrvuje svalstvo. Spánek musí být nerušený 
a ideálně ve tmě, v tichu a přiměřené teplotě. 
Doba je rozdílná – u dospělého člověka mezi 
šesti až osmi hodinami. Ale hlavně aby byla 
pravidelná. Pokud někdy spíme čtyři hodiny 
a o víkendu dvanáct, nepomůže nám to.

Hladovka je duchovní 
záležitost, ne návod 
na hubnutí

Jsou lidé, kteří se vzdají jídla a hladovějí. 
Pijí vodu nebo třeba bylinné čaje. Kateřina 
Cajthamlová upozorňuje na to, že jde hlavně 
o duchovní tematiku. „Tělesnou očistu půstem 
dělají lidé, kteří se chtějí dostat do změněného 
stavu vědomí. Lidé, kteří hladovějí, vědí, že se 
cítí, jako by se načichali čikuli. Což nastává 
zhruba po čtyřech dnech hladovění. Mozek 
jede na jiné zdroje. Takový člověk zhubne, 
protože nejí a netvoří se mu tuková tkáň. Ale 
zároveň nemůže udržovat svalovou hmotu. 
Když se lidé pustili do takových hladovek, 
odešli do ústraní, kde seděli nebo meditovali či 
cvičili nenáročné pravidelné cviky. Představa, 
že člověk bude fungovat normálně a bude 

držet hladovku, není vůbec správná, takový 
člověk může být mimořádně nebezpečný třeba 
za volantem. Hladovějící lidé nemají výkyvy, že 
v době mimo půst se přejedí. Jsou duchovními 
celý život. Kopírovat duchovního člověka jen 
tím, že dělám to, co dělá on, bez duchovního 
rozměru, nám může uškodit. Mnohem lépe 
uděláme pravidelnou a vyváženou stravou.“

Je třeba vydržet
Při změně stravovacího režimu či zařazení 
nové činnosti do našeho života se nám může 
zdát, že to nejde. Že je nám nejdřív třeba 
i špatně. Nezapomeňme, že tělo má úžasnou 
adaptabilitu na vnější i vnitřní podmínky. Tomu, 
co ho učíme, se snaží přizpůsobit. A stejně 
si bude chvíli zvykat i na zdravější věci. Proto 
se nevracejme ke každodennímu dortíku, byť 
nám dělal tak dobře. Ale počkejme si, až se 
budeme těšit na salát, kterým jsme sladkou 
tečku nahradili. Budeme mít více energie 
a radosti ze života.
„Ať už začneme dělat v rámci ozdravení cokoli, 
je to dobře. Nemělo by to být násilné, kruté, 
mělo by nás to bavit a měli bychom se s ně-
kým, kdo je moudřejší nebo kdo nás více zná, 
poradit. Ideální osobou je například lékař, který 
nám dá meze, nebo jiný odborník. Zda nám 
zvolená metoda pomáhá, poznáme jednoduše: 
pokud se po tom, co změny děláme, cítíme 
lépe a lidé, kteří nás znají, nám objektivně říkají: 
Jé, ty pěkně vypadáš, úplně záříš!, pak je to ta 
správná cesta,“ uzavírá Kateřina Cajthamlová. �
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DOBNETTÉMA   •   Masopust

Originální způsob, jak v době super-
marketů a prefabrikovaných potra-

vin nacpaných „éčky“ dostat své čerstvé 
výrobky přímo k zákazníkům, zvolili dva 
středočeští farmáři Stanislav Němec  
z Radonic a Jan Miller z Holubic.

Přišli totiž se službou „Mléko z farmy“,  
v rámci které rozvážejí své mléčné  
produkty po 71 pravidelných trasách na 
více jak 1800 zastávek. 

Jejich snahou bylo nejen vyhnout  
se velkoobchodním řetězcům a je-
jich pověstným obchodním praktikám,  
ale především dostat své výrobky co  
nejrychleji a nejblíže zákazníkům a tím 
mít vždy pod kontrolou, že se k zákaz-
níkům dostanou pouze čerstvé výrobky, 
které si drží vysokou kvalitu.

JAK TO FUNGUJE?
Zatímco na Millerově farmě ve Svr-

kyni se mléko nadojí, v Němcově selské  
mlékárně v Radonicích je zpracováno  
na konečné výrobky.
Mléko v originálních lahvích, čerstvé 
sýry, pařené sýry, jogurt, tvaroh a mnoho 
dalších mléčných výrobků pak farmáři 
po šest dní v týdnu rozvážejí dle „jízd-
ního řádu“ na pravidelný prodejních za-
stávkách, které naleznete na webových 
stránkách www.mlekozfarmy.cz, kde si 
můžete dle libosti vybrat zastávku nej-
bližší Vašemu domovu.

I přes absenci konzervantů a chemie 
jsou veškeré mléčné výrobky vyrobené 
z čerstvého a chutného pasterovaného 
mléka za nejpřísnějších hygienických 
podmínek.

JAK JE POZNÁTE?
Uslyšíte-li ve své ulici bučení a kravské 
zvonce, neutekly našim sedlákům jejich 
rohaté holky, ale právě dorazilo rozvozo-
vé auto. Je totiž vybaveno originální zněl-
kou tvořenou právě kravským bučením. 
Pak už stačí jen vyběhnout před dům  
a okusit poctivé mléčné výrobky! Po-
kud nechcete pravidelně vyhlížet příjezd 
auta, nabízíme upozornění pomocí SMS  
zprávy. 

Těšíme se na Mléčné setkání.

„Jednou z našich 
dlouholetých zákaznic 
je i KATKA KUDĚJOVÁ, 
česká reprezentantka 
ve vodním slalomu, 
několikanásobná 
mistryně světa do 23 let 
a mistryni světa v závodě 
hlídek z MS 2013.“

www.mlekozfarmy.cz

Mléko 
z farmy

71 PRAVIDELNÝCH TRAS A VÍCE JAK 1800 ZASTÁVEK

Komerční prezentace

KAŽDÝ PÁTEK – TRASA 50
Řevnice
nám. Krále Jířího z P. 16:30–16:45
Lety
Na návsi 16:50–16:55
Dobřichovice
sídliště „za pumpou“ 16:55–17:05
Palackého 17:10–17:20
Černošice 
Vrážská – Tesco 17:25–17:40
Slunečná 17:45–17:50
Topolská x Kyjevská 17:50–18:00

Telefonní kontakt 739 086 372

Na pravidelných prodejních zastávkách si můžete 
nakoupit čerstvé mléčné výrobky bez éček 
a konzervačních látek.
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ILONA, 45 let
Jarní očistu moc neřeším. Snažím se udržovat 
v kondici průběžně, i když po zimě cítím, že to 
chce „přitvrdit“. Nedržím žádnou dietu nebo 
kúru. Ale těším se třeba na využití kopřiv v jídle.

JANA, 30 let
Podpořena čerstvým nekuřáctvím jsem se 
tradičně novoročně rozhodla pro důkladnější 
očistu. Nutno dodat, že zdolání mety rozhod-
nutí a ustátí nekouření přikládám výrazně větší 
úsilí než třeba vystudování VŠ. Z toho jsem 
tedy vydedukovala, že ta „zbylá“ očista, která 
mě čeká, půjde levou zadní. Nečtu návody, 
rady ani zaručené postupy, jak očistit své tělo. 
A jediné, co jsem pochopila, je, že očista by 
se neměla dělat násilně. Nechala jsem k sobě 

přijít možnosti a dala tělu šanci říct: „Mně stačí 
tohle.“ Když jsem si po očistě třeba vzala para-
len, zapůsobil na mě, jako bych strávila přede-
šlý den na opiovém poli. Díky tomu jsem našla 
chuť ubrat svému tělu ještě něco z té neustálé 
invaze psychických i fyzických zatěžovatelů.

SANDRA, 28 let
Vzhledem k tomu, že se snažím naši stravu 
připravovat vždy ze sezonních potravin, pů-
sobí na mě jarní období jako zdroj energie už 
samo o sobě. Všude spousta slunce, barev 
a čerstvých surovin, na které se po zimě 
těším. Po období plném „těžkého jídla“ není 
vůbec od věci zařadit na první příčku čerstvé 
suroviny jako čerstvé šťávy nebo saláty 
a omezit konzumaci masa a tuků všeobec-
ně. Podle mého názoru není na škodu ani 

lehká detoxikační kúra, ačkoli při dodržování 
zásad zdravého životního stylu není zase tolik 
zapotřebí. Ale sáhněme si do duše, kdo by 
se celou dobu vydržel vyhnout všemu tomu 
voňavému pokušení?

ANDREA, 38 let
Jarní očistu jako takovou nedržím, klidně si ji 
udělám třeba v jiném období.

VLADIMÍR, 61 let
Jarní očista? Představuji si úklid. (smích) 
Ale vážně. Na jaře mě vytáhne teplé počasí 
na kolo, a to je očista těla i duše. Mám rád 
jídlo, a tak se klidně těším na vaječné hody 
o Velikonocích.

! Lucie Hejbalová

Anketa: Co pro vás znamená jarní očista?

Co pro vás nový pořad zna-
mená?
Můžu ho nazvat splněným snem. 
Je to licencovaný pořad, původní 
formát Doktor Oz jsem nějakou 
dobu sledovala a moc se mi líbil. 
Přišel mi jako jasně a svižně uděla-
ný popularizační pořad o medicíně.

Z čeho se skládá?
Každý díl má v různém zastou-
pení sedm částí: první je největší 
téma, které hýbá společností, 
s odborníkem, jenž se jím zabývá, 
a ještě s dalším člověkem, který 
s tématem přichází do kontaktu. 
Další částí je hravá anatomická 
laboratoř, v níž jsou kromě různých 
pokusů a hříček i ukázky konkrét-
ních vyšetření či zákroků, toho, co 
vidí lékař například při vyšetření oka 
či operatér při operaci srdce. Pak 
následuje emotivní část, příběh pa-
cienta s diagnózou nebo člověka 
zabývajícího se zajímavou oblastí 
medicíny, a poté okamžik pravdy 
pro pacienta, jehož máme vyšetře-
ného, ale on nezná výsledky. A my 
mu je až do kamery odkrýváme 
a radíme, co může udělat pro 

zlepšení. V pořadu je také prostor 
pro reálné otázky, které píší diváci. 
A vědomostní soutěž o ceny. 
Na konci je shrnutí každého dílu.

Baví vás zvolený formát?
Líbí se mi, dnešní doba je klipová. 

Jednotlivé části jsou natolik dlou-
hé a odborné, že diváka neunaví, 
ale pokryjí danou problematiku. 
Divák si v pořadu najde spous-
tu námětů k přemýšlení. A ty 
pak může konzultovat se svým 
lékařem.

Jaké jsou ohlasy ze strany 
lékařů?
Kolegové lékaři jsou za pořad rádi, 
usmívají se, že jim narostli paci-
enti. To je ale v pořádku. Cílem 
je, aby se lidé více zajímali o své 
zdraví, o prevenci a věděli, co reál-
ně mohou udělat.

Před kamerou nestojíte popr-
vé, máte ještě trému?
Ano, a neopadá ani na chvíli, 
i když mi to nikdo nevěří. U mě se 
tréma projevuje tím, že se směji 
a poměrně o překot mluvím. Tak ji 
všichni poznají.

Co je pro vás důležitější: plá-
nování budoucnosti, nebo žití 
v přítomném okamžiku?
Myslím si, že v tuto chvíli mého 
života, kdy děti jsou víceméně 
dospělé, mám splaceny všechny 
věci, které jsem chtěla, mám dost 
odpracováno, hodně nastudováno 
a vyrovnala jsem se s minulostí, 
nejvíc žiji přítomným okamžikem. 
Moc se mi to líbí. Co se budouc-
nosti týče, jsem člověk zvědavý 
a zajímá mě, co bude za příštím 
rohem. Plus se snažím udržovat 
ve stavu schopnosti reagovat 
na změnu. Považuji se také 
za člověka relativně skromného 
a vlastně nemám strach. Strach 
v rámci opatrnosti je dobrá věc, 
ale strach ve smyslu paralyzování 
jsem snad ani nikdy neměla. Takže 
já se na budoucnost těším.

! Liběna Nová
 Petra Stehlíková
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DoktorKA je splněný sen
Kateřina Cajthamlová 
provází novým 
pořadem DoktorKA, 
který vysílá první 
program České 
televize každou středu 
od 21:05 hodin.

Celé téma včetně tipů na zdraví v regionu najdete na     www.idobnet.cz.
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DOBNETROZHOVOR   •   Jan Hrubý

Co tě odválo do Otvovic?
S druhou ženou jsme hledali 
místo, kde žít, abychom byli blíž 
Praze, kde potřebuji často být. Žili 
jsme tehdy v Brně. Koupili jsme 
tohle stavení, které rekonstruuje-
me už třicet let, a stále je tu hodně 
práce pro mnoho dalších genera-
cí. Mám to tu ale rád, dá se říci, že 
jsem tu už domestikoval.   

Stýská se ti po Dobřichovi-
cích?
Stýská se mi po každém místě, 
kde jsem něco prožil, kde to stálo 
za to. V Dobřichovicích jsem se 
narodil a prožil třicet let. Mám tam 
dceru a fůru kamarádů z mládí. Je 
to pro mě asi nejdůležitější místo 
pro návraty.

Nedávno jsi tam zavítal na be-
sedu s Josefem Klímou. Účast 
byla hojná. Jaké to pro tebe 
bylo?
Ta akce se velice vyvedla. Pepa 
Klíma je moderátor profesionál 
a s takovými se vždycky výborně 

pracuje. Je muzikálně i všestranně 
nadaný a otevřený věcem kolem 
sebe. Dotáhl věci, které dělá, 
na nejvyšší stupeň profesionality. 
Vždycky jsem věděl, že tenhle 
člověk nezapadne do davu.

A kdy jsi zaznamenal u sebe, 
že bude tvůj život spojený 
s houslemi?
Ve dvanácti letech jsem abso-
lutně netušil, čím budu. Babička 
mě tehdy honila z hokeje, že už 
na mě čeká pan učitel do houslí, 
tak jsem běžel domů a vytrpěl ho-
dinu. V tom věku mě víc zajímal 
fotbal a hokej. Můj táta, velký 
sportovec, říkal, ať se na fotbal 
vykašlu, že nejsem po něm, ať 
se držím muziky, kde můžu něco 
dokázat. Sportoval jsem hod-
ně do doby, než jsem se rozbil 
na motorce, ale to už jsem byl 
na konzervatoři.

Jak tě napadlo jít na konzer-
vatoř?
Učil jsem se na housle u našeho 

známého, pana doktora Dvořáka, 
a ten tátu upozornil, že z klu-
ka by mohlo něco být, kdyby 
poslouchal (smích). Doporučil 
mi konzervatoř a ještě před ní 
jsem se dostal k profesorce Noře 
Grumlíkové, která potvrdila, že 
bych mohl udělat zkoušky. Tak 
jsem to zkusil.

A slavil jsi úspěch. Věděl jsi ten-
krát, co budeš dělat za hudbu?
Tehdy jsme byli blázni do roc-
kové muziky a hippies. Můžu 
ale poděkovat pánubohu nebo 
čemu, že mě bavila i vážná hudba. 
Oba směry vnímám propojeně, 
na obou je něco krásného, a tak 
jsem je nikdy neodděloval a to mi, 
myslím, zůstalo celý život. I když 
se vážné hudbě přímo nevěnuji, 
tak v uších ji mám a do jisté míry 
se odráží v mojí tvorbě.

Muzikant jako ty asi tráví 
s hudbou spoustu času. Jak 
se hudba promítla do tvého 
života?

Hudba je tak na devadesát 
procent časovou náplní mého 
života. Samozřejmě jsem otevřený 
i různým životním vjemům, které 
na mě působí z různých sfér. Těch 
zbývajících deset procent je ale 
zase hodně silných. Máme se 
ženou nespolečné děti a vnouča-
ta, kterých je hodně, a všichni se 
vidíme velice často.

Máš ještě nějakou vášeň mimo 
muziku?
Abych se nezbláznil z muziky, tak 
jsem taky blázen do astronomie, 
geodézie, přístrojů, které použí-
vám, když někdo chce, abych mu 
šel vyměřit pozemek.

To je zajímavý koníček. Jak 
ses k němu dostal?
Astronomie mě zajímala odmalič-
ka, pořád jsem koukal na hvězdy 
a postupně jsem sbíral literaturu. 
Někteří lidé kolem rockové muziky 
byli u geodézie, než začali dělat 
hudbu profesionálně, a ti mi to 
poradili. Sice tam bylo málo 
peněz, ale fůra času dělat vedle 
toho právě muziku. Tam jsem 
poznal různé postupy, zjistil, jak se 
co měří a počítá. Bylo to spojené 
s optickými přístroji a ty nema-
jí k astronomickým přístrojům 
daleko.  

Čeho si nejvíc ceníš na své 
hudební kariéře?
Uvědomuji si jednu věc: že jsem 
byl ve správný čas na správném 
místě. Jeden z mých kamarádů, 
Hynek Žalčík, byl na přelomu 
60. a 70. let na několika našich 
koncertech s kapelou Reciprocity 
a řekl o mně Mišíkovi, který tehdy 
zakládal novou skupinu. Nabaloval 
na sebe lidi a tehdy vznikla kapela 
ETC. Byl už tehdy slavný a pro mě 
to byla příležitost dostat se z míst-
ního okruhu do první ligy. V té 
době jsem měl za sebou sedm 
let hraní, takže to nebylo tak, že 
mě vytáhl z hudební školy. Čert ví, 
jestli kdyby se tohle nestalo, byl 
bych se třeba jinou cestou dostal 
tam, kde jsem teď. Považuji to 
za osudové.

A jak ses stal rockovým hous-
listou?
Rockovou muziku jsem začal 
hrát jako basista. Jednou někdo 
přinesl snímač a já jsem ho dal 
na housle. Tak mi vzali basu a řek-
li, že budu hrát na housle.

Houslista Jan Hrubý:
Mám štěstí, že mě živí to, co mě baví
Jan Hrubý, známý 
rockový houslista 
a dobřichovický 
rodák, zavítal 
do našich končin 
v poslední době hned 
dvakrát. Jednou 
byl hostem Josefa 
Klímy na první z jeho 
obnovených besed 
věnovaných známým 
sousedům a podruhé 
se účastnil besedy 
Michala Pánka 
s Petrem Fialou. Jeho 
návrat do rodného 
města byl inspirací si 
s Honzou popovídat 
o životě i hudbě. 
I když ho životní 
události nakonec 
odvály jinam, stále 
zůstává silnými 
kořeny propojen 
s Dobřichovicemi.
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NOVĚ NA ADRESE:
Mokropeská 2026, Centrum Vráž – Černošice

JARNÍ BOTY = DÁREK PRO KAŽDÉ DÍTĚ ZDARMA
Při nákupu jarních botiček dostane každé dítě dáreček, 

ze kterého bude mít radost.

BŘEZEN = VÝRAZNÉ SLEVY NA BOTIČKY STARŠÍCH KOLEKCÍ. 
Pouze do vyprodání zásob.

OTEVÍRACÍ DOBA: Po, St: 10:00 až 12:00,13:00 až 18:00
Út, Čt, Pá: 9:00 až 12:00,13:00 až 17:00   So: 9:00 až 12:00

Budeme se těšit na Vaši návštěvu! 

PODBRDYDBRDYY
PODBRDY
PODBRDYPALIVOVÉ DŘEVO

www.prodejpalivovehodreva.eu
777 264 266

950,-
Kč/PRM2metrová

polena
BŘÍZA

CHARLES DUKE
10. muž na Měsíci

Americký astronaut Charles Moss Duke (*1935) 
brigádní generál USAF v. v. vypráví svůj životní příběh 
o cestě na Měsíc s posádkou Apolla 16 v roce 1972

Modlitebna Církve bratrské, Hradecká 2192, Černošice-Vráž
Vstupné dobrovolné

Středa 18. března 2015 od 19.00 hod.

inzerce

Co je pro tebe v hudbě, kterou 
děláš, zásadní?
To se nedá tak říct. V hudbě 
vždycky člověk použije prvky, 
které v sobě má. Je to asi osobi-
tost? Můžeš dělat různou muziku 
různých stylů, ale vždycky je 
tam spojitost člověka. Třeba 
minulý týden vyšla nová deska 
Kukulínu s názvem Kukulín 7. 
Sice je úplně jiná, ale najdou se 
tam spojitosti, jako jsou prvky 
klasické a keltské muziky, ale 
i nové věci.

V čem je pro tebe jiná?
Když pominu tradici, tak je tam 
lehký návrat do dob sedmdesá-
tých let, pak trošku skrytý nádech 
jazz rocku spojený s folklorem 
z jiné oblasti než doposud. Doteď 
jsme mířili na severozápad, nyní 
jsem nasál vjemy z ruského 
folkloru nebo Balkánu. Když si ale 
desku poslechne zasvěcenec, tak 
Kukulín pozná, i když jsme vjeli 
na kolej, kde jsme nikdy nebyli. 
Určité spojitosti kapely jsou neza-
měnitelné.

Vraťme se ještě do Dobřicho-
vic. Prozradíš nám, jaké tam 
máš oblíbené místo?
Těch míst je hodně. Místa kolem 
řeky, sokolovna, kde jsme prová-

děli spoustu lotrovin a trávili čas 
sportem, večer naháněli holky. 
Tam jsem trávil daleko víc času, 
než bych měl trávit na houslích. 
Ale mám takové jedno až mystic-
ké místo. Můj bratranec Milan Fal-
tus bydlel na dnešním zámku. Měli 
byt přímo naproti kůru. A my jsme 
s Milanem lezli na malou věž. Se-
děli jsme, zvon mezi námi. Kdyby 
člověk hodil kopyta, tak spadne. 
A tam jsme koukali do kraje.  
Když jsme odcházeli, vždycky 
jsme něčím praštili do zvonu.  
Představ si, jaké to bylo tajemné 
místo pro člověka, kterému je  
14 let. Tam jsem mohl často 
utíkat, když jsem chtěl být sám. 
Malým dalekohledem jsem se 
díval, jak stavějí vysílač Cukrák, 
a přemýšlel kdoví o čem.

Umíš si představit důchod?
Důchod ve smyslu, že bych seděl 
a třeba se rýpal v záhonu, tak to 
ne. Dokud pánbůh dá a bude mi 
sloužit zdraví, budu dělat muziku. 
Mám štěstí, že mě baví to, co mě 
uživí. Nikdy jsem to nevnímal tak, 
že bych musel do práce, i když se 
mi samozřejmě někdy nechce, ale 
to zažívá každý.

! Lucie Hejbalová
 Jiří Kupka, archiv Jana HrubéhoJan Hrubý se sestrou Marií v dětství. 

Jan Hrubý v 70. letech.

Jan
Hrubý
Narodil se 3. prosince 1948 
v Praze.
Známý rockový houslista, 
hrál například se skupinami 
ETC Vladimíra Mišíka, Fra-
mus 5 Michala Prokopa nebo 
s Blues Bandem Luboše 
Andršta.
V současné době hraje 
s českou kapelou snů Super 
Group (Střihavka, Pavlíček 
a další), s Framusem 5, Lu-
bošem Andrštem, Michalem 
Prokopem, Vladimírem Mer-
tou nebo Seanem Barrym 
a se svou dcerou Andreou.
V roce 1990 dal dohromady 
vlastní kapelu Kukulín, se kte-
rou nejdřív 2 roky vystupoval 
převážně ve Velké Británii,  
12 let hráli každý rok na fes-
tivalech ve Walesu, v Anglii 
a Irsku. Kapela Kukulín bě-
hem své existence vydala  
7 CD, poslední letos v únoru. 
Vyrůstal a strávil 30 let svého 
života v Dobřichovicích.
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Plesová sezona je v plném proudu

V řevnickém Lidovém domě 
bylo k vidění devět tanečních 
vystoupení dětí všech věkových 
kategorií, např. tanec mažore-
tek, baletek nebo dvě sestavy 
na hudbu Franka Sinatry. Všichni 
návštěvníci se výborně bavili, plný 
sál tančil na hudbu kapely Galaxie, 
nechyběla tombola, půlnoční lo-
sování cen a koláčková i květinová 
volenka. Proměny vystupovaly ješ-
tě druhý den na zadotřebaňském 

masopustu a v neděli pořádaly 
dětský karneval.
Další bály se budou konat v nej-
bližších dnech. Dětská lidová 
muzika Notičky pořádá svůj Čes-
ko-moravský ples společně s cim-
bálovou muzikou Harafica. Přijďte 
se pobavit 28. března v 19 hodin 
do Společenského domu v Zadní 
Třebani, čeká vás nejen skvělá 
muzika, ale také bohatá tombola 
plná česko-moravských specialit, 
losování hlavní výhry a překvapení. 
Navíc se bude soutěžit o nejorigi-
nálnější krojovaný pár.
Maškarní bál mají už popáté 
v Karlštejně. V sobotu 7. března 
od 20 hodin ho pořádá státní 
hrad Karlštejn a vy si můžete přijít 
zatančit do restaurace U Janů.

Taneční skupina 
Proměny z Řevnic 
pořádala v polovině 
února svůj  
7. reprezentační ples. 

Zatímco Sladké tajemství je osvědčená 
komedie, která přilákala během uplynulých 
dvou let mnoho diváků, nová hra s názvem 
Mátový nebo citron v režii Petra Říhy se teprve 
připravuje, zkoušky jsou v plném proudu. 
Premiéra se odehraje 10. dubna, reprízy pak 
11. a 12. dubna v řevnickém biodivadle, 3. 
května Dobřichovičtí zavítají také do pražského 
Divadla Semafor.

A co vás čeká? Máte jedinečnou možnost 
spatřit vznik divadelního představení a nahléd-
nout do herecké kuchyně. Uvidíte poněkud 
hysterické herce, flegmatickou techniku, zcela 
vynervovanou režii, ale i snahu vše dovést 
k úspěšnému konci. Představí se samotný reži-
sér a další známí herci: Alena Říhová, Hedvika 
Hájková, Irena Neradová, Jan Seidel, Karel Král, 
Jiří Šafránek a Jan Kuna. „Věříme, že se při další 

bláznivé komedii dobřichovických ochotníků 
budete dobře bavit,“ vzkazuje režisér Petr Říha.
Více informací najdete na www.divadlodds.cz

Stranu připravila Lucie Paličková

V pátek 13. března je zde dopoledne vyhra-
zeno dětem z mateřské školy. Akce s názvem 
Čteníčko pro děti se koná od 10 do 12 hodin.
Větší děti se pak mohou do knihovny vypravit 
o týden později, v pátek 20. března. A budou 
tu nocovat! V rámci nočního čtení se samo-
zřejmě budou věnovat také knížkám, a to 

od páteční 17. hodiny do 10 hodin v sobotu. 
Zájemci se musí přihlásit do 15. března,  neboť 
počet míst je omezený. Všichni  nocležníci pak 
s sebou potřebují karimatku, spací  
pytel a svačinu.
Letovská knihovna je otevřena vždy v úterý 
od 10 do 13 a od 17 do 19 hodin, ve čtvrtek 
od 10 do 16 hodin a v pátek od 10 do  
13 hodin. V této době je k dispozici také 
veřejný internet. Veškeré informace najdete 
na www.knihovna-lety.cz nebo si o ně můžete 
napsat na e-mail knihovna.lety@seznam.cz.

Všichni milovníci vážné hudby se mohou těšit 
na koncert, na němž zazní slavná Stabat Mater 
od Antonína Dvořáka. Koncert se koná 29. 
března v 18 hodin v modlitebně sboru bratrské 
církve na černošické Vráži.
Stabat Mater předvede pěvecký sbor ČKF 
a Pražští pěvci za doprovodu Černošické 
komorní filharmonie, kterou řídí Stanislav Mistr. 
Jako sólisté vystoupí Renata Poláková (sop-
rán), Šárka Mistrová (alt), Stanislav Mistr (tenor) 
a Jan Janda (bas).
Vstupné pro dospělé je 150 Kč, pro děti, 
studenty a důchodce 100 Kč, skupina od tří 
osob platí 300 Kč + každá další osoba 100 Kč. 
V předprodeji v minimarketu na černošic-
kém nádraží je vstupné levnější, dospělí jsou 
za 130 Kč, děti, studenti a důchodci za 90 Kč, 
skupina od tří osob 270 Kč + každá další 
osoba 90 Kč. Vstup zdarma mají žáci a učitelé 
ZUŠ, konzervatoří, vysokých hudebních škol. 
Koncert se koná za podpory městského  
úřadu a ZUŠ.

Dobřichovičtí ochotníci zvou na starou i novou hru
Dobřichovická divadelní společnost (DDS) zahajuje novou 
divadelní sezonu! Jako první bude uvedena již zavedená 
a úspěšná komedie Sladké tajemství v režii Jiřího Oberfalzera, 
a to v Bakově nad Jizerou v sobotu 28. března od 19:30 hodin.

 w
eb
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Slavná Stabat 
Mater na Vráži

Děti budou číst i spát v knihovně
Dvě zajímavé akce čekají 
v březnu na děti v Obecní 
knihovně v Letech.

 Alena Vanžurová
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Chodí na psychoterapii 
lidé, kteří nemají problé-

my?
Ano, jistě, psychologické služby 
jsou i pro „normální“ lidi. Řada 
klientů si často potřebuje jen 
ujasnit svoje působení v životě – tj. 
zda fungují dobře v rodině, v práci, 
ve společnosti. Někdy potřebují 
s někým nezávislým prohovořit 
budoucí změny, různá rozhodnutí. 
Už dávno neplatí, že kdo dochází 
na konzultace k psychologovi, 
není normální. Naopak – pravi-
delné konzultace s psychologem 
jsou určitou prevencí, očistou, 
utříděním myšlenek a představ.

Můžete nám poradit, jak 
si najít zaměstnání?

Máme zkušenosti i z této oblasti. 
Řada z nás pracuje i pro komerční 
firmy, kde se podílíme na výběru 
zaměstnanců do firem. Známe 
tedy tuto problematiku i z druhé 

strany. Víme, jak má vypadat dobrý 
životopis, motivační dopis, jak se 
na výběrové řízení připravit. Máme 
zkušenosti s lidmi, kteří dlouho 
nemohou zaměstnání najít a dosti 
často dělají stále stejné chyby při 
hledání i při samotném výběrovém 
rozhovoru. Máme k dispozici i řadu 
testů a dotazníků, kterými jsme 
schopni klienta nasměrovat, sdělit 
mu, kde vidíme jeho potenciál. Tato 
služba je určena nejen pro dospělé 
klienty, ale i pro jejich děti (pomoc 
při výběru školy, zaměstnání).

Poskytujete také službu, 
která je v současné době 

hodně prezentovaná v médi-
ích: koučování?
Ano, poskytujeme. Mnoho z nás 
působí jako koučové popř. 
mentoři přímo ve firmách, 
kde se v pravidelných 
intervalech setkáváme 
s vybranými manaže-

ry. Začínají se ale objevovat případy, 
kdy si podnikatelé nebo manažeři 
kouče vyhledávají (a financují) sami. 
A co obvykle řeší? Např. situaci, 
kdy byli povýšeni a zjišťují, že by 

nemuseli danou roli zvládnout. 
Nebo když mění strategii podnikání 
či nevědí, pro jakou se rozhodnout. 
Dále pokud nestíhají a potřebují si 
ujasnit svoje priority, hodnoty atd. 

Jaké služby nám ještě 
můžete nabídnout?

Nabízíme nácvik relaxačních 
technik ať individuálně, tak formou 
docházení do skupiny. Poskytuje-
me pracovní poradenství – např. 
vyjednávání se šéfem o podmín-
kách práce, řešení šikany v práci. 
Samozřejmě umíme pomoci 
psychoterapií, poskytnout pod-
poru při překonávání rozličných 
životních událostí.

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

Psychologie v moderní době  

Psychoterapeut, kouč a lektor relaxačních skupin PhDr. Luděk Vajner ordinuje ve čtvrtek 16:00 - 21:30. 
Možnost výběru pozdních večerních hodin nabízí prostor i lidem, kteří jsou přes den pracovně vytíženi.

NA VAŠE OTÁZKY ODPOVÍDÁ PHDR. LUDĚK VAJNER, 
PSYCHOTERAPEUT Z CENTRA KOMPLEXNÍ PÉČE DOBŘICHOVICE

Ingredience:
100 g bio jáhel + 250 ml vody
100 g kvalitní brynzy
150 g kysaného zelí
1 bio vejce
50 ml oleje
10 lžic kukuřičné krupice
3 lžíce kukuřičné hladké mouky
1 lžíce čerstvého tymiánu
(nebo 1 rovná lžička sušeného)
1 lžička soli
1 kypřicí prášek bez fosfátů
300 ml vody

Jáhly jsou obilky loupaného prosa 
setého. Ve staročeské kuchyni 
měly své nezastupitelné místo 
a poslední dobou zažívají rene-
sanci. Protože jsou přirozeně bez-
lepkové, měly by patřit do jídel-
níčku (nejen) osob trpících celiakií. 
Jáhly jsou také bohaté na vitami-
ny, hlavně na vitamin A a vitaminy 
skupiny B, dále obsahují dostatek  

draslíku, fosforu, hořčíku, vápníku, 
železa a dalších minerálních látek 
a stopových prvků. Vzhledem 
k dobré stravitelnosti, nutriční 

bohatosti a výborné chuti jsou 
ideální surovinou pro všechny, 
včetně velmi malých dětí, starších 
lidí a rekonvalescentů.

Postup:
Nejprve si uvařte 
jáhly: na sítku 
je propláchněte 
vroucí vodou, 
tento krok určitě 
nevynechávejte, zba-
víte tak jáhly případné hořkosti. 
Dejte jáhly do hrnce, osolte ½ lžič-
ky soli, zalijte 250 ml vody a vařte 
na mírném ohni pod pokličkou 
doměkka. Trvá to 10 až 15 minut. 
Jáhly musí zůstat sypké, můžete 
je vidličkou načechrat.
Kysané zelí lehce vymačkejte 
a překrájejte na drobné kousky. 
Dejte ho do mísy, rozdrobte do ní 
brynzu, přidejte tymián, sůl, olej, 
vejce, 300 ml vody a promíchejte. 
Dále přisypte prochladlé jáhly, 
promíchejte, pokračujte s krupicí, 
nakonec přijde mouka, v níž jste 
rozmíchali kypřicí prášek.
Naplňte formičky na muffiny 
do dvou třetin, vložte je do trouby 
a pečte na 200 stupňů asi půl 
hodiny.

Monika Kopecká
BiJo jako od maminky
www.biorevnice.cz 

Muffiny s brynzou a kysaným zelím

bez lepkubez lepku 12 
kusů
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Proč hrát u nás 
v Letech tenis?
• Příjemné prostředí a pohodoví 
trenéři.

• Tenisové tréninky neodpadáva-
jí. V případě deště máme k dis-
pozici pevnou tenisovou halu.

• Možnost náhrady zameška-
ných tréninků přes náhradový 
systém Auksys.

• Děti získají možnost stát 
se členy tenisového oddílu 
a mohou tak využívat tenisové 
dvorce mimo tenisové tréninky. 
Děti neplatí komerční pronájem 
za kurty!

• Pořádání velkých množství 
akcí – turnaje, soustředění, 
hory…

TJ Sokol Lety pořádá nábor 
dětí a mládeže na tenis!

Více naleznete na našich stránkách www.tenis-skola.cz • Kontakty: vaclavek@tenis-skola.cz, +420 777 579 146
Na vaši účast se těší trenéři Petr, Pavel a Radek!

Jsou ale blízko pravdy. Společnost 
SWAH aktuálně hledá šikovného 
člověka na pozici vedoucího vý-
roby, neboť ten současný odchází 
do důchodu. A místo potřebuje 
obsadit co nejdříve. Vhodný 
kandidát by měl mít zkušenosti se 
strojírenskou výrobou, dobré or-
ganizační schopnosti a chuť řešit 
technické záležitosti i motivovat 
ostatní spolupracovníky.

Strojírenská firma má zhruba 
50 zaměstnanců. Funguje v ní 
proto pohodovější systém než 
ve velkých nadnárodních spo-
lečnostech. Zaměstnává hlavně 
odborníky z regionu a okolí 
(cca do 30 kilometrů od sídla), jež 
umí ocenit. Je to výhoda pro firmu 
i zaměstnance, kteří si zlepšují 
kvalifikaci blízko domova a mají 
zázemí stabilní společnosti s více 
než dvacetiletou tradicí.

SWAH vyrábí profilovací linky 
na zpracování plechu. Zakázky 
má z celého světa a patří k sed-
mi nejvýznamnějším evropským 
firmám v oboru. Profilovací linky 
zjednodušují a v konečné fázi zlev-
ňují výrobu při sériové výrobě.

Zadavatel přijde s přesnou 
představou, co potřebuje, a ta je 
splněna na míru podle jeho zadá-
ní. Při výrobě je důležitá přesnost, 
technická zdatnost a pečlivost. 
Zároveň jde o velkou výzvu: 
Co stroj, to originál. Člověk musí 
mít technické znalosti a zároveň 
ho obor musí bavit, shodují se 
ve firmě.

S výrobky z linek se můžeme po-
tkat na mnoha místech každoden-
ního života. Nejčastěji zřejmě při 
jízdě autem naší nejznámější au-
tomobilky. Také ale u garážových 
systémů, při koupání v bazénu či 
ve stavebnictví. Oborů je nespo-
čet a výrobky z nich najdeme 
na všech kontinentech.

Kromě vedoucího výroby hledá 
SWAH i obsluhu CNC frézova-
cích center a elektrotechnika. 
Pokud máte o některou z pozic 
zájem, neváhejte a zavolejte si pro 
další informace. Motivovat můžete 
i někoho ze svého okolí, kdo by 
třeba rád změnil práci, či je oním 
„velkým kutilem“.

„Hledáme velkého kutila“
To s trochou nadsázky 
říkají ve strojírenské 
firmě SWAH, která 
sídlí v Letech 
u Dobřichovic.

Kontakt:
Kamila Mimrová
telefon: 605 239 585
e-mail: mimrova.k@swah.cz
SWAH, s. r. o.
Pražská 354, Lety u Dobřichovic
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Na hřišti crazy golfu trénuje mistryně

Hřiště je zajímavé také tím, že 
na jeho vzniku se podílel otec 
mistryně světa v crazy golfu Olivie 
Prokopové. Bylo otevřeno v roce 
2011 a je prvním crazygolfovým 
hřištěm v České republice.  
Tváří hřiště je už zmíněná Olivia 
Prokopová, která na turnajích hájí 
barvy Sport centra Eden. Pokud 
vám její jméno nic neříká, pak 
vězte, že ve světě je fenoménem. 
Mimo titul mistryně světa  pravidel-
ně obhajuje další významné tituly, 
jako je například vítězství v US 
Open. V dubnu oslaví Olivia osm-
náctiny a momentálně se věnuje 
léčbě svého zraněného zápěstí.
A jak crazy golf vypadá? Ve hře je 
podobný minigolfu. Hraje se na  

18jamkovém hřišti. Na rozdíl 
od minigolfu s eternitovým povr-
chem jsou na povrchu jednotlivých 
drah barevné koberce. Drahami se 
vždy prochází na optimální počet 
úderů. Rozdílem je ale hlavně to, 
že u crazy golfu se klade důraz 
také na zábavu. V Berouně kon-
krétně je jeho ústředním motivem 
pohádkový svět zasazený do čes-
kého prostředí. Vidět tu můžete 
například pohádkovou babičku, 
rytíře, draka nebo postavy ze Čtyř-
lístku. Důležitá je tu rovněž interak-
ce. Děti se mohou prvků i dotýkat, 
na rozdíl od zahraničí, kde je 
často vše za plotem. Vstupovat se 
nesmí jen na překážky nad úrovní 
terénu kvůli možnému pádu a také 

na přilehlou zeleň, kvůli riziku jejího 
poničení.
Podle slov manažera sportovního 
centra Jana Šimka je crazy golf 
určen pro rodinné vyžití, proto-
že si ho užijí a zvládnou i děti. 

Zároveň ale dodává, že ho hrají 
nejen rodiny, ale i dospívající nebo 
dospělí hráči samostatně. Pokud 
vás crazy golf zaujal a chtěli byste 
ho vyzkoušet, pak více informací 
najdete na www.sporteden.cz. (lh)

S minigolfem se setkal asi každý z nás, ale 
věděli jste, že minigolf má mnoho podob? 
Jednu z nich, crazy golf, můžete vyzkoušet 
v nedalekém Berouně ve Sport centru Eden. 

Crazy golf Beroun a Olivia Prokopová.  Archiv Sport centra Eden

Na počátku února se muži utkali 
s FbŠ Bohemians Deaf, s níž 
svedli velmi obtížný zápas, ovliv-
něný handicapem protivníka – tým 
je složen z neslyšících hráčů. Hra 
byla zdlouhavější a tím i náročněj-
ší. I když dobřichovičtí hráči měli 
zpočátku trochu navrch, museli 
se nakonec smířit s prohrou 6:3. 
Druhý zápas proti TJ Sokol Dobříš 
ale zvládli bez problémů. Diváci vi-
děli krásné utkání bez zbytečných 
faulů a nedorozuměmí s výsled-
nou remízou 4:4.
V půlce února se do bojů vy-

dali starší žáci na domácí půdě 
dobřichovické haly Bios s pod-
porou společnosti Aquatest. 
Očekávalo se, že hráči budou mít 
lepší výsledky. V každém zápase 
předvedli odhodlání a čím dál lepší 
trénovanost. Při rychlém střídání 
se však projevil nezvyk na nové 
posty, a tak všechny zápasy  
skončily prohrou. Nicméně nyní  
již pečlivě pilují taktiku, aby vý-
sledky druhé poloviny sezony byly 
výrazně jiné.
Konečné skóre: SOKOL 
Hanspaulka –SK Alien Nation 2:0, 
SK Alien Nation – Floorball Club 
Falcon B 1:4, FbŠ Bohemians 
Letňany D – SK Alien Nation 4:1, 
SK Alien Nation – FbC Barracudas 
Slaný 0:6.
Deváté kolo obě mužstva odehrají 
1. března. Muži v TJ Radlice a žáci 
opět na domácí půdě v Dobřicho-
vicích v hale Bios. (jh)

Jednou z osobností černošického 
týmu byl místní rodák Vladimír Kob-
ranov (*1927), který nejdříve působil 
jako hokejový útočník a později 
jako obránce. Reprezentoval Čes-
koslovensko na ZOH 1948 a na MS 
1949. Právě zde získal současně 
světový a evropský titul. Hokej 
začal hrát v rodných Černošicích 
a brzy se projevil jeho nesporný 
talent. Byl rychlý a technicky dobře 
vybavený. V reprezentaci odehrál 
29 zápasů, ve kterých vstřelil 18 
gólů. Dvakrát se stal nejlepším 
střelcem hokejové ligy, a to v letech 
1946 a 1948. Zároveň je členem 
Síně slávy českého hokeje.
Současným předsedou SK Černo-
šice je již sedm let Martin Jůzek. 
Klub má kolem 250 aktivních 
hráčů. Na jednu stranu se to 
může zdát hodně, odpovídá to 
uplatnění při obsazování do všech 
soutěží, tedy od nejmenších až 
po nejstarší hráče (A krajská liga, 
B přebor). Na druhou stranu je to 
možná i málo, neboť zanikly okolní 
kluby z Dobříše, Mníšku pod Brdy, 
Dobřichovic i Řevnic.
Předseda oddílu se věnuje velmi 
zodpovědné práci – náboru, kam 

patří předškoláci i žactvo. Všech-
ny při trénincích vede především 
k všestrannosti, obratnosti a vytrva-
losti. Nejdříve děti bruslí formou hry, 
aby získaly pozitivní vztah k tomuto 
pohybu, respekt k autoritě i práci 
v týmu. Trenér Jůzek se snaží sup-
lovat nedostatečnou tělovýchovu 
základních škol, ale i usměrňovat 
hyperaktivitu ambiciózních rodičů, 
kteří naopak  své děti přetěžují 
mnoha mimoškolními aktivitami. 
V jarních a letních měsících rozvíjí 
suchou přípravou například doplň-
kovým sportem na in-line bruslích, 
od mladších žáků po muže.
Dostat se na post vrcholového 
sportovce zabere mnoho práce 
a úsilí. Pokud dítě začíná od útlého 
věku a projde si školou bruslení 
malých „tygrů“, která je pod ve-
dením Martina Jůzka na profesio-
nální úrovni, čeká ho ještě alespoň 
sedm let aktivního hraní, než se 
posune na vysněnou pozici. Poda-
řilo se to již několika odchovancům 
SK Černošice, napříkad Marku 
Loskotovi, v této době hrajícímu 
za Mladou Boleslav, nebo Vašku 
Krudencovi, který hraje za spar-
ťanské juniory. (jh)

Florbalová sezona je v polovině, 
více se daří mužům

SK Alien Nation 
Dobřichovice se 
probojoval do druhé 
poloviny soutěže. 
V únoru odehráli muži 
a žáci osmé kolo.

 Jan Šetelík

SK Černošice úspěšně trénuje 
malé „tygry“
Hokej je národním sportem. A díky hokejovému 
SK Tygři se na dlouhá léta usídlil i v Černošicích. 
Místní klub dodržuje hokejovou tradici již 
od svého založení roku 1936. A v našem regionu 
patří ke stálicím tohoto sportu.
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Široký výběr štětců, válečků, lepicí 
pásky, malířské fólie, úklidové 
a čisticí prostředky, čističe odpa-
dů, bazénová chemie.
Jednotlivé výrobky jsou od čes-
kých i zahraničních výrobců.
Pracovní a ochranné rukavice, 
respirátory, autokosmetika, lepidla 
a tmely.
Železářské zboží: spojovací 
materiál, kování, kotvicí materiál, 
ruční nářadí, brusné a řezné zboží, 
zakrývací plachty s oky, závito-
vé tyče, závitníky, vrtáky téměř 
do všech materiálů, kouřovody, ře-
tězy, ocelová lana, lana na pletení, 
štafle, těsnění.
Dále zahradnické pomůcky, 
semena travní, zeleniny, okrasné 
rostliny, postřiky na rostliny.

Folik: rukáv, polorukáv, šířka 
od 1m.
Máme ochotný, vyškolený perso-
nál, který velmi rád se vším poradí.

Provozní doba
PO - PÁ 8:00-18:00 hod.
SO 8:00-12:00 hod.

) 774 860 450
8 najemnikovi@seznam.cz

Namícháme tisíce
odstínů barev

Tachovská

M
atějovského

Josefa K
očího

K
rslická

Radotín

Be
ro
un
ka

Výp
adová

Výpadová

Firma J + J Nájemníkovi, s. r. o.
Výpadová 1519/12a, Radotín

Nabízíme míchání tisíce odstínů barev laků, 
lazur, autolaků, fasád, marmolit (kamínek, 
mozaika), průmyslových barev na beton 
(zátěžové), na ocel i pozink, dle vzorníků, to 
vše na počkání, případně do druhého dne.

Co všechno dovedete pro 
klienty v ateliéru připravit?
Navrhujeme zeleň pro soukromé 
i veřejné prostory. Při projektování 
zahrad se snažíme co nejvíce 
sladit s klientem, aby mu výsledný 
návrh vyhovoval a zhmotnil jeho 
představy. Náš projekt zahrnuje 
všechny podklady pro realizaci 
návrhu – od prostorové studie 
(koncepčního uspořádání) s vizua-
lizacemi přes plány s rozmístěním 
konkrétních rostlin až po podrob-
né výkresy s kótami a technickými 
detaily, podle kterých se v teré-
nu zahrada vytyčí. Podrobnost 
zpracování projektu je na domluvě 
s klientem. Není výjimkou, že pro-

jektujeme osázení jednoho záhonu 
nebo do již „vyřešené“ zahrady 
navrhujeme zahradní posezení. 
Orientujeme se i v oblasti dotací 
na zeleň a mobiliář a díky naší 
spolupráci s některými starosty 
tak mohlo dojít k rekonstrukci 
obecní zeleně v Mořině, Králově 
Dvoře nebo Líšnici.

Proč je dobré služby architekta 
využít?
Stejně jako dům i zahradu je třeba 
vytvářet s rozmyslem. Musíte dobře 
rozvrhnout jednotlivé funkční plo-

chy a jejich propojení. Při výsadbě 
je potřeba počítat s finální velikostí 
rostlin – půlmetrový keřík může 
po pár letech nepříjemně překva-
pit svou dvoumetrovou výškou. 
Projekt považuji za důležitý zvláště 
u zahrad, kde je třeba vytvarovat 
terén. Dodatečné přesuny zeminy, 
rušení záhonů a zakládání nových 
pak ve výsledku vyjdou mnohem 
dráž, než je cena projektu. 

Kdy začít s projektem?
V případě nové zahrady ve stejnou 
chvíli, kdy začínáte shánět archi-

tekta na dům. Jsme schopni po-
radit s umístěním domu i modelací 
terénu. V případě, že zahradu již 
máte a chcete změnu, pak kdykoli. 

Co byste zmínila na závěr?
Doplňkem našich služeb je 
i e-shop www.outdoordesign.
cz, ve kterém nabízíme desig-
nové nádoby a obaly na rostliny. 
Nabízíme obaly menších rozměrů, 
ale i nadměrné nejen venkovní 
nádoby, do kterých lze vysadit 
i menší strom. Nádoby dodají styl 
jak interiéru, tak i terase nebo 
vstupu do domu. V případě zájmu 
vám nádoby přivezeme a osázíme 
vhodnými rostlinami.

Zahrada v novém kabátě 
nejen na jaře
Architekti z ateliéru zahradní a krajinné tvorby 
Living in green, s. r. o. z Dobřichovic vám rádi 
pomohou s proměnou vaší zahrady. O tom, 
v čem spočívá práce zahradního architekta 
a proč těchto služeb využít, jsme si popovídali se 
zakladatelkou ateliéru Lenkou Vyhnálkovou.

Living in green, s.r.o., Palackého 70, Dobřichovice / www.livingingreen.cz
tel.: 777 135 708 / e-mail: lenka@livingingreen.cz / www.outdoordesing.cz

Vstupenku na veletrh  

For Garden získejte  

zdarma na našem webu.
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DOBNETTIP   •   Plzeňské centrum Techmania

Techmania je opravdu oje-
dinělý projekt, který nemá 
v naší republice obdoby, je 

třikrát větší než podobný IQ park 
v Liberci. Byla otevřena na podzim 
roku 2008 ve zrekonstruované 
tovární hale v areálu plzeňské 
Škodovky a v roce 2013 tu přibylo 
také 3D planetárium. U zrodu 
stála společnost Škoda Trans-
portation, a. s., a Západočeská 
univerzita v Plzni.

Nyní najdete na ploše skoro  
30 tisíc metrů čtverečních tolik  
zajímavých věcí, že se sem budete 
chtít znovu vrátit. I kvůli tomu, že 
za jeden den rozhodně nestihnete 
projít všechno.

Podívejte, jak to 
funguje!
Přesně tak jsme dopadli my, vět-
šinu exponátů jsme si ani nestihli 
pořádně vyzkoušet. Po příjezdu 
k Techmanii jsme si koupili vstu-
penky do hlavní expozice, jež se 
nachází na ploše přes 10 tisíc m2 
(a kterou rozhodně doporučuji při 
první návštěvě), k tomu jsme měli 
zamluvené vstupenky na 3D film 
v planetáriu. A i to bylo moc. Než 
jsme se totiž rozkoukali a prošli jed-
notlivé obory, běželi jsme do budo-
vy planetária a po krátké prohlídce 
jsme se podívali na film o vesmíru.
Byl to krásný zážitek. Kluci 
ve věku 7 a 10 let byli nadšení, 
když zkoušeli předhonit slepici, 
poznávali, jak funguje elektřina, 
mechanika a optika nebo si hráli 
s vodou a skládali hlavolamy.
Věřím, že Techmania zaujme 
všechny děti i dospělé.

Co tady je?
V Techmanii najdete rozsáhlé 
expozice, např. Člověk a zvíře, 
Edutorium, Entropa, Obnovitelné 
zdroje energie, Přijď na to!,  
150 let průmyslu v Plzeňském 
kraji, Filmohraní nebo Vodní svět. 
Dále jsou tu k dispozici chemická, 
fyzikální a biologická laboratoř 
a samozřejmě první 3D planetári-
um v republice.
Zajímavé jsou také vzděláva-
cí show a workshopy, kde je 
populární formou představována 

fyzika, biologie, chemie, matema-
tika nebo astronomie. My jsme se 
v době naší návštěvy dozvěděli 
třeba o tekutém dusíku.

!/  Lucie Paličková

Za poznáním do plzeňské 
Techmanie

Březen už začal a jaro 
se pomalu blíží. Než 
ovšem nastane čas 
na výlety do přírody 
a na dlouhé pěší 
procházky, pojďme 
se podívat do světa 
vědy a techniky. Že 
vás to určitě nebude 
bavit? Bude! Plzeňské 
centrum Techmania 
je jedinečné a nabízí 
úžasné zážitky pro 
děti i dospělé. Zkuste 
to a uvidíte sami.

Praktické
informace
Techmania Science Center

U Planetária 2969/1

301 00 Plzeň
Tel.: 737 247 581, 737 247 585

www.techmania.cz

Otevírací doba:
pondělí až pátek 8:30–17 hodin

sobota 10–19 hodin

neděle 10–18 hodin

TIPY REDAKCE
• Než do Techmanie pojedete, 
rozmyslete si, co vlastně chcete 
vidět. Ani celý den vám totiž nebu-
de stačit, abyste si v klidu  
prošli úplně všechno. Návštěvy 
je tedy ideální rozdělit do více 
dnů během roku, jednou navštívit 
hlavní expozici, podruhé 
planetárium, jindy zase dílny nebo 
laboratoře.

• Veškeré aktuální informace na-
jdete na www.techmania.cz.

• Do hlavní expozice se dostanete 
kdykoli, počet míst tu není ome-
zen, ale do těch dalších je lepší si 
místo předem rezervovat. Je to 
jednoduché: stačí se registrovat 
na webu Techmanie a po přihláše-
ní si vybrat cokoli z nabídky. Pak 
budou vaše místa zajištěna na ur-
čitou hodinu a vy máte jistotu, že 
uvidíte, co chcete.

Budova Techmanie.

Zkouška šikovnosti.

Na chvíli můžete vypadat jako kos-
monaut ve skafandru.

Která pojede nejrychleji?
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DOBNETVOLNÝ ČAS   •   Soutěž o ceny 

Výherní křížovka s tajenkou
O LED žárovky v hodnotě 500 Kč

PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O LED ŽÁROVKY

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. 3. 2015. Do slosování o cenu budou zařazeni luštitelé se 
správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Cena pro vylosovaného výherce jsou LED žárovky v hodnotě 
500 Kč, které věnovala firma Metronomy CZ, s. r. o. Řevnice,  
www.metronomy.cz.

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

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník IX, číslo 3/2015, datum vydání 6. března 2015 • 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: 6000 výtisků • Tištěná verze zpravodaje rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení 
podepsaných 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

 ČÍSLO 24

Číslo 24 je možno vyjádřit třemi osmičkami (8 + 8 + 8). Jak číslo 24 vyjádříte 
pomocí třech trojek a matematických úkonů?

Řešení kvízu z minulého čísla: Koupili 2 panáčky a 8 autíček.

Tajenka z minulého čísla: Rady k barvám v barvách Radotín.

Vylosovaný luštitel křížovky a kvízu z únorového čísla:
Jitka Laiblová, Řevnice

Výherce obdrží poukaz na nákup v hodnotě 500 Kč v obchodě  Barvy laky Nájemníkovi Radotín.
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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

PŘEDSEZONNÍ 

SLEVY KOL

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

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
ÚČETNICT VÍ

 • Zpracuji vaše daňové přiznání k dani z příjmu  
 fyzických i právnických osob

 • DPH, silniční daň

 • Účetnictví podvojné i daňová evidence

 • Účetní poradenství

Pravidelně i jednorázově.        K vaší spokojenosti!

Tel.:  605 155 103 www.ucto-mb.webnode.cz

SERVISNÍ TECHNIK 
ZÁZNAMOVÝCH A GSM ZAŘÍZENÍ

• Společnost fotopast.cz s.r.o. se sídlem v Dobřichovicích hledá 
servisního technika pro servis digitálních fotoaparátů s GSM 
komunikací. Očekáváme dobrou znalost výpočetní techniky 

a manuální zručnost. Předchozí praxe v oboru předností.
• Možnost práce z domova.

• Nejlépe s vlastním ŽL, nebo na částečný úvazek.

Nabídky s životopisem zasílejte na adresu:
tomas.kuba@fotopast.cz

) 722 936 490

www.nabytek-shop.com

)) 722 936 490722 936 490

Akční bloky 210 cm

3 890 Kč
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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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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


