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„Zelené dotace“ pro rodinné 
domy jsou vyčerpány
Zájemci o letošní dotaci z programu Nová 
zelená úsporám (NZÚ), určenou na zateplení 
rodinných domů, již využili celou 900milionovou 
alokaci. Původních 600 milionů korun žadate-
lé vyčerpali už v sobotu 4. července, během 
níž systémem prošlo rekordních 419 úplných 
žádostí převyšujících 105 milionů korun. 
Ministerstvo životního prostředí proto navý-
šilo alokaci na 900 milionů korun, která byla 
vyčerpána o týden později. Aktivní jsou stále 
dotace na úsporná opatření pro bytové domy, 
kde je aktuálně cca 450 milionů korun. Majitelé 
rodinných domů, kteří se nestihli do programu 
přihlásit, ale zřejmě dostanou ještě letos šanci. 
„Během podzimu plánujeme spuštění dlou-
hodobé kontinuální výzvy NZÚ s postupným 
doplňováním peněz dle 
výnosu z dražeb emis-
ních povolenek,“ prozradil 
ministr životního prostředí 
Richard Brabec. Pro-
gram by tak pokračoval 
celoročně podle dosud 
vypsaných pravidel.

DOBNETZPRÁVY   •   Dolní Berounka

Společnost DOBNET spustila na konci června 
nový vysílací bod v Podbrdech, konkrétně 
na budově obecního úřadu. Uživatelé, kteří 
jsou v lokalitě připojeni na vzdálenější body 
a nemohli kvůli vzdálenosti dosud využívat síť 
typu 5,5 G, nyní mohou zavolat do kanceláře 
společnosti,  domluvit si termín přeinstalování 
a vybrat typ připojení, který jim rychlostí bude 
nejlépe vyhovovat. Vítáni jsou i noví zájemci, 
kteří dosud žádný bod neviděli či potřebují 
vyšší rychlost, než jakou umožňovala starší síť.
Důležité upozornění se týká omezení otevírací 
doby a dočasné změny adresy. V srpnu je 

možné do kanceláře společnosti DOBNET 
přijít v těchto dnech a časech: pondělí 13–17 
hod., úterý 8–12, středa 13–17, čtvrtek 8–12 
a pátek 8–12. Během druhého prázdnino-
vého měsíce navíc proběhne rozsáhlejší 
rekonstrukce kanceláře v Palackého ulici 27 
v Dobřichovicích, která způsobí dočasnou 
změnu adresy pro zákazníky. Společnost 

všechny prosí, aby si na online stránkách 
www.dobnet.cz nebo telefonicky na čísle 
277 001 111 ověřili, kde DOBNET aktuálně 
najdou. Zároveň upozorňuje, že vzhledem 
k novému místu může být platba kartou pro-
blémová, proto je lepší mít s sebou dostateč-
nou hotovost.
Telefonické dotazy jsou standardně vyřizo-
vány i mimo úřední hodiny kanceláře. Pokud 
telefon nemůže zvednout pracovník společ-
nosti, je k dispozici záznamník a požadavek 
na něm nahraný bude zpracován nejpozději 
následující pracovní den.

DOBNET má nový vysílací bod a v srpnu dočasně změní adresu

V soutěži o sběrný dvůr 
můžete vyhrát mobil
Od poloviny července se opět soutěží o titul 
Sběrný dvůr 2015. Jeden odměněný dvůr 
bude z obcí a měst do 10 tisíc obyvatel, druhý 
z těch větších. Cenu dostane i osm šťastlivců 
z řad hlasujících. V našem kraji je hned několik 
sběrných dvorů, které jsou přehledně zazna-
menány na webu Sberne-dvory.cz, kde jsou 
i veškeré podmínky soutěže. Právě zde lze 
hodnotit jednotlivá místa v každé z šesti kate-
gorií takovým počtem bodů, jaký si zaslouží. 
O tu nejlepší pozici mohou bojovat sběrné 
dvory v Řevnicích, Dobřichovicích, Letech, 
Zadní Třebani,  Berouně či ve Vonoklasech.
A jaká odměna čeká hlasující? Organizátor 
vylosuje dva šťastné, již vyhrají zbrusu nový 
smartphone LG, a dalších šest, kteří si odne-
sou přenosnou nabíječku na mobilní telefony 
a tablety. Soutěž se uzavírá na konci října le-
tošního roku. Cílem je najít nejlepší sběrný dvůr, 
který by měl být co nejdostupnější, uklizený, 
s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací do-
bou a širokým rozsahem odebíraných komodit.

Veselice na Berounce
Pokus o rekord v soulodění, vodní hrátky či 
ohňostroj na souši i na řece, to všechno je sou-
částí akce, která proběhne v sobotu 22. srpna 
v kempu Beroun. O hudební produkci se postará 
například crazy band Nadoraz z Hradce Králové 
nebo sedmičlenná kapela Čankišou z Brna. 
Rodinné týmy a děti se mohou zúčastnit klání 
ve vodních soutěžích, například v akvazorbingu. 
Hlavním bodem programu ale bude pocta a po-
děkování řece ve formě HROmadného BEroun-
ského SOulodění (HROBESO). Úspěšný rekordní 
pokus bude při dodržení podmínek zaregistrován 
do České databanky rekordů. Zúčastnit se může 
každý, kdo disponuje lodí či člunem a dostaví 
se i s plavidlem k lávce v ulici U Přívozu. Start 
HROBESO je naplánován na 14. hodinu. Pro 
vylosovanou posádku je připraven soudek piva.

Císařská koruna poputuje 
v září do Číny
Zdařilá kopie císařské koruny Karla IV., která 
je nyní vystavovaná na hradě Karlštejn, se 
v průběhu září stane součástí výstavy o Stře-
dočeském kraji v čínské provincii S-čchuan. 
„Připravovaná expozice má zvýšit kulturní, 
historický i turistický zájem o náš kraj a je částí 
dlouhodobějšího prohlubování spolupráce 
s partnerským regionem,“ sdělil radní pro ob-
last kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.
Původní starobylá koruna, kterou byl 5. dubna 
1355 Karel IV. v Římě korunován za římského 
císaře, byla vytvořena v 10. století v Němec-
ku.  Emailové destičky zobrazují starozákonní 
proroky a Ježíše, drahé kameny zase nebeský 
Jeruzalém, spravedlnost Davidovu a moudrost 
Šalamounovu. Součástí koruny je nad čelem 
i kříž. Koruna ve své době představovala 
spojení světské a duchovní moci. Je ulože-
na ve Vídni. Kopii originálu si nechal udělat 
Středočeský kraj u uměleckého šperkaře Jiřího 
Urbana. Stala se na základě nájemní smlouvy 
s Národním památkovým ústavem složkou 
prohlídkové trasy Karlštejna, je umístěna v kapli 
svatého Kříže nebo v hradní klenotnici.

Výluka vlaků od 8. do 22. srpna
Mezi Prahou-Radotínem a Dobřichovice-
mi od 8. do 22. srpna zruší České dráhy 
některé spoje. Vlaky v tomto úseku budou 
fungovat v 60minutových intervalech, 
kromě rána ve směru Beroun–Praha a od-
poledne v opačném směru, kdy pojedou 
dva za hodinu. Další změny a přehledný 
výlukový jízdní řád i ke stažení najdete 
na webu Cd.cz v rubrice Vlakem po ČR 
v podrubrice Jízdní řády a dále Vlakové 
jízdní řády. Zde stačí do vyhledávacího 
okénka zadat číslo trati „171“ nebo název 
stanice „Beroun“.

V Mokropsech proběhne 
nohejbalový turnaj trojic
V sobotu 8. srpna se koná 57. ročník nohej-
balového turnaje trojic s názvem Jedličkov 
Gambrinus Open. Akce proběhne v chatové 
osadě Jedličkovy Lázně v Černošicích-
-Mokropsech, prezentace je od 8:30 hodin. 
Tradiční sportovní zážitek pořádá SRK Jedle, 
více informací najdete na FB pod „Jedličkov 
OPEN 2015“.

 Archiv
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Organizátory novodobé akce 
jsou občanské sdružení Náruč 
a rodinné centrum Leťánek.  
Daly příležitost rozpohybovat 
novou tradici všem organizacím 
působícím na území Řevnic, 
místním podnikatelům a provo-
zovatelům služeb. Návštěvníci je 
poznají podle loga, kterým bude 
označena jejich provozovna. 
Akci podpořilo a také se aktivně 
zapojilo město Řevnice.
Hlavní program festivalu vypukne 
v sobotu 5. září ve 13 hodin 
na náměstí. Vystoupí sboristé, 
tanečníci a sportovci. Součástí 
bude také rodinná hra s 12 sta-
novišti. Na každém z nich pro-

běhne vlastní program místního 
spolku, kroužku nebo sdružení. 
Celá „trasa“ zabere asi tři hodiny. 
Návštěvník si ale zvolí takový po-
čet zastavení, na jaký bude mít 
chuť a náladu. A kdykoli se může 
vrátit na náměstí, kde se kromě 
atraktivního kulturně-zábavného 
programu uskuteční i trh s pro-
dukty převážně lokálních výrobců 
nebo místních obyvatel, kteří se 
rozhodnou něco vyrobit, uvařit 
či upéct.
Absolutním propojovacím prvkem 
bude pro každého jednotlivce či 
rodinu výzva o „pokus o zapsá-
ní do řevnické kroniky“. Každý, 
kdo na festival přijde a přinese 
štrúdl, bude odměněn poukázkou 
na kávu do kavárny Modrý dome-
ček. Všechny záviny se pak spo-
lečně spojí s cílem vytvořit nejdelší 
řevnický štrúdl a požádat o zápis 
do řevnické kroniky. Zlatým hřebem 
celého odpoledne se stane koncert 
kapely The Tap Tap pořádaný 
v řevnickém Lesním divadle.

Hravě a zdravě vytáhne lidi do ulic
V sobotu 5. září ve 13 hodin odstartuje 
na řevnickém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
první ročník rodinného festivalu Hravě 
a zdravě.

Černošice opět hledají 
nového ředitele školy
Rada města Černošice vyhlásila konkurz 
na místo ředitele či ředitelky základní školy, 
které se uvolnilo k 31. červenci po rezignaci 
Romany Lisnerové. Ta nastoupila do základní 
školy jako jednoznačný vítěz výběrového řízení 
k 1. červenci loňského roku. Od začátku se ale 
potýkala s nepochopením svých kolegů i ně-
kterých rodičů. Vztahy mezi městem a vede-
ním školy jsou vyhrocené několik měsíců. Obě 
strany svá stanoviska publikují veřejnými vyjád-
řeními. Romana Lisnerová ve svém otevřeném 
dopise mimo jiné píše o osobních útocích 
a pomluvách, na něž již neměla sílu. Zároveň 
ale zmiňuje pozitivní změny během školního 
roku, které podle ní vedly ke zlepšení ve výuce 
dětí. Vedení města se celou situací zabývá. 
Základní školu do zvolení nového ředitele vede 
Barbora Formanová, která byla v uplynulém 
školním roce členkou širšího vedení a následně 
i zástupkyní ředitelky. Druhým zástupcem je 
Martin Vodička.

Zahořte láskou k Hasofestu
Již devátý ročník hasičsko-hudebního festivalu 
se uskuteční 15. srpna od 13 hodin u dolního 
třebaňského jezu. Kulturní událost v Hlásné 
Třebani tradičně přiláká stovky návštěvníků. 
Hrdí hasiči, sousedé, kamarádi, páry i děti se 
nemohou dočkat. „Není divu, zábavou se šetřit 
nebude. Čekejte ukázku techniky i profesio-
nálního zásahu dobrovolných hasičů. Na-
chystali jsme parádní program pro děti i větší 
návštěvníky,“ srdečně zvou sami organizátoři 
a dodávají: „Požární bezpečnost zajištěna! Své 
vřelé nadšení zchladíte nápojem v hasičském 
cisternabaru.“
Příjemné odpoledne strávené ve stínu stromů 
na břehu i hladině Berounky doplní vystoupení 
místních i přespolních kapel Maniac, Jamaron, 
Odečet plynu, Nástroj snahy, Durus, In-out 
a dalších. Událost o půlnoci zakončí ohňostroj.

Policisté sbírají víčka  
pro nemocného Vládíka
Berounští policisté z oddělení hospodářské 
kriminality zahájili sbírku plastových víček 
od PET lahví pro rodinu nemocného chlapce, 
který od narození trpí svalovou dystrofií. Zapojit 
se můžete i vy.
Hlavní iniciátorkou je kolegyně ze zmiňovaného 
oddělení, která se o nemocném Vládíkovi do-
zvěděla prostřednictvím své kamarádky. Jeho 
osud jí nebyl lhostejný, a tak se rozhodla oslovit 
své spolupracovníky. Do sbírky chtějí berounští 
policisté zapojit všechny kolegy ze Středo-
českého kraje. Pomoci mohou i obyvatelé 
Berouna či okolí a víčka přinést do vestibulu 
budovy územního odboru a městského úřadu 
na adresu Tyršova 1635. Nasbíraná víčka pak 
budou předána rodině Vládíka, která finanční 
prostředky z jejich výkupu použije na nákup 
potřebných pomůcek, jež přispějí ke zkvalitnění 
života nemocného chlapce.

Zákaz rozdělávání ohňů  
pod hrozbou pokuty
Na základě doporučení Hasičského záchran-
ného sboru Středočeského kraje a s přihlédnu-
tím k předpovědím Českého hydrometeorolo-
gického ústavu vyhlásil ve středu 22. července 
hejtman Miloš Petera na území Středních Čech 
až do odvolání období déletrvajícího sucha. 
Opatření se týká i plošného zákazu rozdělávání 
ohňů na území regionu. Každé porušení bude 
posuzováno jako přestupek a správní delikt. 
Viníkovi v případě závažnějších provinění hrozí 
pokuta až 25 tisíc korun, v případě osob pod-
nikajících a právnických až 500 tisíc korun.

 Policie.cz

 Archiv
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KRÁTCE
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 
proběhne ve středu 2. 9. od 19 hodin 
v sále U Kafků.

PhDr. ILONA ŠPAŇHELOVÁ 
V LETOVSKÉ KNIHOVNĚ
Dvě zajímavá setkání s dětskou psycholož-
kou a velmi sympatickou dámou PhDr. Ilo-
nou Špaňhelovou se uskutečnila v letovské 
knihovně. První na téma adaptace dítěte 
na mateřskou a základní školu a druhé 
na často vyhledávané téma dětského vzdoru. 
Obě přednášky vyvolaly mezi maminkami 
velký zájem. Radost nám udělala především 
pozitivní zpětná vazba od účastnic, které si 
pochvalovaly užitečnost získaných informací 
a především individuální přístup přednášející.
Ilona Špaňhelová se specializuje na rodin-
nou problematiku, věnuje se poradenství 
od prenatálního období života dítěte a zabý-
vá se také komunikací mezi rodiči a dětmi. 
Hned na září připravuje Leťánek s paní 
doktorkou individuální rodinnou poradnu. 
Termíny konzultací budou včas upřesněny. 
Více na www.letanek.cz. Hanka Hůlková

V sobotu dopoledne 18. července uspořádala Hanka Hůlková z RC Leťánek na letovské návsi hudební 
dílnu s Ivem Vrbou. Děti se v pohádkovém příběhu o ponocném seznámily s jeho hlásnou troubou 
a s mnoha dalšími nástroji, na které si malí i  velcí mohli zahrát a vlastním hudebním doprovodem příběh 
doplnit.  Barbora Tesařová

Z tohoto důvodu si obce nechaly 
zpracovat od společnosti Eko-
kom, a. s., analýzu současného 
stavu hospodaření s odpady. Lety 
si v odpadovém hospodářství 
vedou zatím dobře. Mnoho práce 
nás ale ještě čeká, abychom mini-
malizovali hlavně množství směs-
ného odpadu, a to důsledným 
oddělováním bioodpadu a všech 
dalších využitelných složek.

Optimalizace je primárně zamě-
řena na odpady, pro něž jsou 
stanoveny cíle v rámci směrnice 
ES o odpadech a směrnice ES 
o skládkování. Tyto cíle jsou 
nebo budou implementová-
ny do českého právního řádu 
a představují jednoznačný 
závazek pro obce jako původce 
komunálního odpadu v rámci 
kraje. Jedná se o tyto body:

1. do roku 2020 zvýšit nejméně 
na 50 % hmotnosti celkovou 

úroveň přípravy k opětovnému po-
užití a recyklaci alespoň u odpadů 
z materiálů, jako je papír, plast, kov, 
sklo, pocházejících z domácností, 
a případně odpadů jiného půvo-
du, pokud jsou tyto toky odpadů 
podobné odpadům z domácností 
(povinnost z rámcové směrnice 
o odpadech, která je součástí nové-

ho Plánu odpadového hospodářství 
v ČR, platného od 1. 1. 2015);

2. odklon biologicky rozložitel-
ného komunálního odpadu 

od skládkování;

3. zajištění odděleného sběru 
a využití biologicky rozloži-

telných odpadů rostlinného půvo-
du v rámci obecních systémů;

4. zákaz ukládat na skládky 
směsný komunální odpad 

a recyklovatelné a využitelné 
odpady stanovené prováděcím 
právním předpisem od 1. 1. 2024.
 

Hustota sběrné sítě
Veřejnou nádobovou síť tvoří 
nádoby o objemu 1 100 l. Jedná 
se o celkem 13 nádob pro sběr 
papíru, 17 nádob pro sběr plastů, 
3 nádoby pro sběr čirého skla,  
5 nádob pro sběr směsného skla, 
12 nádob pro sběr nápojových 
kartonů a 3 nádoby pro sběr kovů.
Hustota sběrné sítě v obci Lety 
představuje 120 obyvatel na prů-
měrné sběrné místo, skládající se 
z jednoho kontejneru na papír, plast 
a sklo směsné. Průměrná hustota 
sběrné sítě ve velikostně srovnatel-
ných městech České republiky je 
126 obyvatel. Dostupná a kvalitně 
zahuštěná sběrná síť je charak-

teristická co nejmenším počtem 
obyvatel na sběrné místo, z tohoto 
pohledu je nádobová sběrná síť 
v obci Lety ve srovnání s průměrem 
ostatních měst dostatečná.
 

Kde končí 
separovaný odpad?
Množství sebraného papíru v roce 
2014 dosahovalo hodnoty 42,3 
tuny, plastu 29,4 tuny, skla 24,3 
tuny. Sběr, svoz a předání k úpra-
vě tříděných složek komunálního 
odpadu sebraných prostřednictvím 
nádob zajišťuje společnost AVE CZ 
odpadové hospodářství, s. r. o.  
Papír je předáván společnosti 
KOVOŠROT Group CZ, a. s., plasty 
upravuje AVE CZ odpadové hospo-
dářství, nápojový karton je předáván 
Pražským službám, a. s., do provo-
zovny v Chrášťanech, sklo přebírá 
společnost AMT, s. r. o., Příbram.
 

Celková výtěžnost
Hlavním parametrem, podle něhož 
lze sledovat vývoj tříděného sběru, 
je celková výtěžnost, která udává 
množství vytříděných kilogramů 
dané komodity jedním obyvatelem 
za kalendářní rok včetně produkce 
ze sběrných dvorů a výkupen.
V roce 2014 byla v obci Lety celko-
vá výtěžnost všech komodit výrazně 
nad průměrem dosahovaným jak 
ve velikostní skupině, tak ve Stře-
dočeském kraji. Rovněž celková 
výtěžnost nádobového sběru všech 
komodit v porovnání jak s velikostní 
skupinou, tak se Středočeským 
krajem je v Letech nadprůměrná.

Efektivita využití 
sběrné sítě
Efektivita je parametr využití 
sběrné sítě, která hodnotí měrnou 
hmotnost obsahu nádoby (míru 
jejího zaplnění) v době svozu. 
Efektivita využití sběrné sítě pro 
všechny komodity je nadprůměr-
ná, objemová hmotnost odpadu 
v nádobách v době jejich výsypu 
u všech komodit ukazuje na vhod-
ně nastavené svozové zvyklosti.
V obci Lety se sbírá prostřednictvím 
nádob také nápojový karton, jehož 
sebrané množství v roce 2014 
představovalo zhruba 0,98 tuny.
Kovové odpady obec vykazuje 
jednak z výkupny, jednak sebrané 
přes nádoby určené pro jejich 
sběr. Letovští sebrali v roce 2014 
cca 65 tun kovového odpadu.

Co dál?
Pro podporu separace odpadu 
obec připravuje další možnosti 
pro obyvatele i rekreanty:
• pořízení tašek na dělení odpadu 
v domácnosti, pro pytlový sběr 
rekreačních objektů od roku 2016 
budou barevné pytle, doplně-
ní košů na separovaný odpad 
na hřištích;
• snaha o dotaci na polopodzemní 
kontejnery na nejvíc zatížená sběr-
ná místa (Na Skalkách, Na Návsi, 
v ulicích Řevnická a Ke Hvězdárně);
• zřízení místa zpětného odběru 
elektrozařízení u hasičů, zářivky 
a úsporné žárovky lze odevzdávat 
ve sběrném dvoře.

! Barbora Tesařová

Od 1. 1. 2024 zákaz skládkování odpadu
Obec Lety stejně jako dalších pět okolních obcí 
(Líšnice, Černolice, Všenory, Řevnice a Zadní 
Třebaň) řeší přípravu zadávací dokumentace 
pro veřejnou zakázku na výběr svozové firmy 
v souvislosti se snahou o efektivní a ekonomicky 
udržitelné odpadové hospodářství obce.
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Každou sobotu bývá na tržištích 
živo už hodně brzy ráno, kdy se 
sem sjíždějí prodejci a chystají své 
stánky. Někteří sem jezdí pravidel-
ně, takže se vzájemně znají, větši-
nou už jsou známí i pro nakupující. 
„Pokaždé sem chodí dost lidí, je 
tu takové domácké prostředí,“ 
pochvaluje si mladá prodavačka 
u jednoho ze stánků. Možná i pro-
to má člověk pocit, jako by sem 
šel na kafe ke známým. „A právě 
to je na trhu nejlepší, nakoupím 
si čerstvé zboží a ještě si krásně 
popovídám,“ říká paní Helena.
V Dobřichovicích se nakupuje  
od 8 do 12 hodin, v Černošicích 
od 8 do 11 hodin. Když je horko, 
většina prodejců balí své zboží dřív.

Fungování trhů
Trhy v našem regionu fungu-
jí v podstatě podle stejných 
pravidel, ačkoli v Dobřichovicích 
je pořádá město a v Černoši-
cích občanské sdružení TAK. 
„Na farmářských trzích platí tržní 
řád, farmářské desatero i potravi-
nářské patero, vše je k dispozici 

na webových stránkách našich 
farmářských trhů. Ty jsou propo-
jeny s městským facebookem, 
takže když napíšu, kdo aktuálně 
přijede na konkrétní trh, příznivci 
sociální sítě FB se to hned dozvě-
dí,“ říká Ladislava Cvrčková, která 
se v Dobřichovicích stará o fun-
gování trhů i webových stránek už 
čtvrtý rok.
Černošice mají smlouvu o spolu-
práci s TAK, o. s., město ale sa-
mozřejmě může kontrolovat, zda 
je na trzích všechno v pořádku. 
„Z grantového programu města 
přispíváme i na pohádky v rámci 
trhů, takže kontrolu máme ‚v po-
pisu práce‘, ale organizaci a s ní 
spojené možné řešení problémů 
necháváme na zástupcích o. s.,“ 
sdělila referentka kultury města 
Adéla Červenková.
Na dobřichovické trhy město 
rovněž dohlíží. „Na trhu jsem 
po celou dobu trvání, trh připra-
vuji i uklízím. Také se tam celkem 
pravidelně objevují pracovnice 
hygienické stanice, aby dohlédly 
na dodržování hygienických pra-
videl pro trhy pod širým nebem. 

Problémy během pěti let, kdy trhy 
fungují, ani nebyly. Pokud se tu 
snaží prosadit překupník, který 
přijede se zbožím z velkoskladu, 
rychle se na to přijde a s tako-
vým obchodníkem se rozloučím. 
Na dobřichovický trh, jehož velkou 
devízou je překrásné místo u řeky, 
prodejci a pěstitelé jezdí rádi 
a doufám, že i lidé u nás s potě-
šením nakupují,“ dodává Ladislava 
Cvrčková.
Ani v Černošicích podle Adély 
Červenkové zatím problémy 
nejsou. „Město zapůjčuje trhům 
rozvaděč elektřiny, takže kompli-
kace nastává ve chvíli, kdy roz-
vaděč potřebujeme na jinou akci, 
– v takovém případě informujeme 
zástupce společnosti TAK co nej-
dříve, aby měli dostatek času najít 
náhradní řešení. Jiné problémy 
jsme dosud řešit nemuseli.“

Tržní řád i desatero
Každý pořadatel farmářských trhů 
musí mít schválený tržní řád, a to 
buď krajskou veterinární správou, 
nebo formou nařízení obce, které 
kontroluje krajský úřad. Tržní řád 
kromě jiného vymezuje místa pro 
prodej, dobu prodeje, stanovení 
kapacity trhu nebo pravidla pro 
udržování čistoty na tržišti.
Trhy pak dozoruje krajská 
veterinární správa, která vydává 
desatero Státní veterinární správy 
k prodeji na farmářských trzích, 
k tomu musí všichni prodejci 
dodržovat tzv. potravinářské 
patero, jehož součástí je např. 

povinnost chránit potraviny před 
prachem, mít omyvatelné plochy 
stánku, uchovávat zboží v chladi-
cím zařízení nebo zajistit dostatek 
vody. Zároveň se všichni prodejci, 
spadající pod Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekci, musí 
u této inspekce registrovat.
Z hlediska zákona není v sou-
časné době pro farmářské trhy 
daná žádná konkrétní legislativa. 
„U farmářských trhů je důležitá pře-
devším úloha měst a obcí. Každé 
obci by mělo záležet na tom, co 
se na farmářském trhu prodává, 
zda jsou produkty kvalitní a po-
cházejí z daného regionu, takže 
jejich produkce dává práci lidem 
z nejbližšího okolí,“ říká tiskový 
mluvčí Ministerstva zemědělství 
Hynek Jordán.
Podle něj upravuje prodej v trž-
nicích a na tržištích také nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 852/2004 o hygieně po-
travin, které upravuje požadavky 
např. na stánky na trhu, pojízdné 
prodejny a na prostory, kde se při-
pravují potraviny před prodejem. 
„Obecně ale pravidla pro označení 
‚farmářského‘ trhu  nejsou sta-
novena. V České republice však 
působí Asociace farmářských trhů 
(AFT). Členství v ní je dobrovolné 
a její členové se zavázali dodržo-
vat tzv. ‚kodex farmářských trhů‘. 
Ten přispívá k lepší orientaci spo-
třebitele, pro něhož musí být zá-
kladním kritériem jistota o původu, 
kvalitě a hygienické nezávadnosti 
nabízených farmářských produktů. 
Členové AFT si nastavili mnohem 

Kam pro čerstvé potraviny? 
Na farmářské trhy
Na prostranství u řeky Berounky hned vedle 
dobřichovického zámku se každou lichou 
sobotu konají farmářské trhy. Také v srpnu 
si sem zájemci mohou přijít nakoupit čerstvé 
(skoro) domácí potraviny, většinou z místních 
zdrojů. A stejnou možnost mají lidé už několik 
let i v Černošicích, pro změnu v soboty sudé.
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přísnější podmínky, než se běžně 
uplatňují na jiných trzích,“ dodává 
Jordán.

Kontroly hygieny
Tam, kde se prodávají potraviny, 
musí samozřejmě fungovat také 
kontrola. Každým rokem najdou 
veterináři a pracovníci hygieny ne-
dostatky i na farmářských trzích. 
Nejčastěji bývají problémy s nedo-
držováním teplot potravin, někteří 

prodejci nedostatečně chrání zbo-
ží před hmyzem a hlodavci.
„Pro prodej na trzích platí stejné 
hygienické požadavky jako 
v kamenných obchodech. Liší se 
jen podmínky výroby některých 
produktů a možnost prodeje ma-
lého množství vlastních výrobků 
z prvovýroby přímo konečnému 
spotřebiteli. Jde například o malé 
množství drůbežího a králičího 
masa, čerstvá vejce a med. Potra-
viny na trzích kontrolují Státní ze-

mědělská a potravinářská inspek-
ce a Státní veterinární správa. Oba 
dozorové orgány mají na svých 
webových stránkách informace 
o požadavcích, jež je potřeba 
dodržovat. Jde např. o teploty 
skladování při prodeji, o to, co se 
míní malým množstvím produktů 
živočišného původu, které lze uvá-
dět do oběhu, povinnost uvedení 
informace o názvu a množství 
potraviny, údaj o datu použitelnos-
ti nebo datu minimální trvanlivosti. 

Potraviny musí být po celou dobu 
prodeje chráněny před jakoukoli 
kontaminací a před přímým vlivem 
klimatických podmínek,“ vysvětluje 
tiskový mluvčí Jordán.
V tomto směru snad zatím žádné 
problémy v našem regionu nejsou. 
Pokud tedy chcete nakoupit 
čerstvé potraviny, neváhejte, trhy 
jsou tu pro vás! A nudit se na nich 
nebudou ani děti, v obou přípa-
dech  pro ně organizátoři trhů mají 
připravený program.

KDY A KAM  
LETOS NA TRHY?

Každou lichou sobotu kromě  
29. 8., kdy se konají vinařské 

slavnosti, až do 24. října 
do Dobřichovic, tedy 1. 8., 15. 8.,  

12. 9., 26. 9., 10. 10. a 24. 10.
(více na www.dobrichovicketrhy.cz).

Každou sudou sobotu až do konce 
října do Černošic, tedy 8. 8., 22. 8., 
5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10. a 31. 10. 

(více na www.cernosicketrhy.cz).
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inzerce

Jak dlouho pořádáte farmář-
ské trhy v Černošicích?
Začaly jsme v červnu 2010 jen 
s několika stánky, ale už v druhé 
sezoně se projekt naplno rozjel, 
a to hlavně díky tomu, že jsme zís-
kaly dotaci od Ministerstva životní-
ho prostředí. Pořídily jsme si vlastní 
stánky a vybavení, mohly jsme si 
dovolit rozsáhlejší propagaci.

To už je docela dlouho. Čí to 
byl nápad?
Původně jsme se sešly ve dvou 
(Eva Bachiri a Kristýna Petrová), 
nápadů jsme měly víc, ale farmář-
ské trhy nám nakonec vyšly jako 
nejméně finančně náročný projekt. 
Hned ve druhé sezoně trhů jsme 

přibraly posilu týmu (Lucii Jislovou) 
a od té doby jsme ve třech.

Byl problém najít pro trhy 
vhodný prostor? Vyšlo vám 
město vstříc?
Problém to byl. První roky jsme trhy 
pořádaly na soukromém pozemku 
u hotelu Kazín. Později se stal pro 
naše účely nevyhovující, poté, co ho-
tel dvakrát vyhořel, jsme nemohly vy-
užívat jeho technické zázemí. V roce 
2013 vyšlo město vstříc našemu 
nápadu pořádat trhy na parkovišti 
v Karlštejnské ulici, kde zároveň 
můžeme využívat zázemí městské 
vily Tišnovských. Teď zrovna řešíme, 
kde trhy uspořádáme v příštím roce. 
Vila se bude rekonstruovat a prostor 

ani zázemí pro trhy nebudou k dis-
pozici. Najít místo není jednoduché, 
protože k tržišti potřebujeme nejen 
tekoucí vodu a toalety, ale také sklad 
pro stánky a další vybavení, přívod 
elektřiny, a musíme zohlednit i dosta-
tečnou parkovací kapacitu a dobrou 
dostupnost pro všechny návštěvníky.

Jak to v uplynulých letech 
fungovalo – nějakou dobu 
jste organizovaly i trh 
v Dobřichovicích, ne?
Ano, startovací sezonu v Do-
břichovicích jsme pořádaly my, 
pak už si trhy převzalo město. 
První roky jsme intenzivně samy 
vyhledávaly a oslovovaly prodejce, 
včetně výjezdů do okolí a osobní-
ho kontaktu s farmáři a výrobci.

A teď je mezi prodejci o váš 
trh zájem?
Trh si v průběhu let vybudoval 
dobré jméno a nyní se nám pro-
dejci hlásí sami. Poměrně často 
musíme odmítat ty, kteří nevyhovují 
našim podmínkám – jsme výhrad-
ně potravinový trh, upřednostňu-
jeme lokální produkty a ideálně 
prodávající, kteří jsou sami farmáři 
a výrobci toho, co na trh přivezou.

Kolik prodejců bývá na kaž-
dém trhu? A jak je vybíráte, co 
musí splňovat? Máte přísné 
podmínky?
Naše tržiště je relativně malé, přijíždí 
k nám 15 až 20 prodejců, obsazení 
se mění podle sezonnosti zboží. 
Na webu máme vyvěšený podrobný 

tržní řád, jehož dodržování po pro-
dávajících vyžadujeme. Další nároky 
má například hygiena nebo Státní 
potravinářská inspekce.

Kontrolujete během trhů, jestli 
je všechno v pořádku?
Ano, na každém trhu je přítomna 
jedna z nás. Máme zkušenost, že 
to přispívá ke spokojenosti prodej-
ců i návštěvníků.

Součástí trhů je také dopro-
vodný program. Co mohou 
návštěvníci vidět?
Během každého trhu děláme 
od 10 hodin program pro děti, 
střídá se divadlo s tvořivými 
dílnami. V tomto roce se v dílnách 
představují například černošic-
ké kroužky pro děti a mládež. 
Divadelní představení jsou zčásti 
financována z grantu od města 
Černošice. Aktuální program 
najdete na našich webových 
a facebookových stránkách.

Dá se odhadnout, kolik lidí 
na váš trh chodí?
Odhadem  je to 300 až 400 lidí, 
nejvíc návštěvníků přichází na jaře 
a na podzim.

A o jaký sortiment je největší 
zájem?
Celosezonně se nejlépe prodává 
zelenina, pečivo a mléčné výrobky. 
Lidé chtějí také ryby, maso a uze-
niny. Na jaře jsou fronty na sadbu, 
na podzim se nakupuje hodně 
medu, dýní a brambor na zimu.

Zatím nevíme, 
kde budeme 
v příštím roce
Už šestou sezonu pořádá občanské sdružení 
TAK farmářské trhy v Černošicích. Kdo se 
za názvem této společnosti skrývá a jak trhy 
fungují, nám prozradily organizátorky Eva 
Bachiri, Kristýna Petrová a Lucie Jislová.

 archiv TAK o. s.
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Další informace: www.montessoriskolka.cz | +420 777 009 945
nebo na adrese K Třešňovce 64, Karlík 252 29

ČESKO – ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK 
JESLIČKY

Od září otevíráme montessori třídu pro děti 
od 18 měsíců do 3 let. Zkušební provoz již 

od 10. srpna. Náhled možný kdykoli.

RODILÝ MLUVČÍ
Do našeho týmu hledáme anglického 

rodilého mluvčího. Nástup ihned.

inzerce

Moniko, váš obchůdek funguje 
v Řevnicích pět let a za tu 
dobu už si získal mnoho stá-
lých zákazníků. Jak vás napad-
lo otevřít právě bio obchod? 
Bylo to těžké rozhodování?
Samotné se mi nechce věřit, že už 
je to tak dlouho! Rozhodnutí padlo 
téměř ze dne na den. Dováželi 
jsme domů pro známé bio zeleni-
nu, o kterou byl stále větší zájem, 
a záhy mě napadlo, že by se tu 
hodil bio obchod. Za dva měsíce 
jsme otevírali...

Zvykli si lidé do obchůdku cho-
dit? Jaké byly začátky?
Lidé začali chodit takřka okamži-
tě. Nejdřív ze zvědavosti, pak se 
vraceli, hodně z nich nám zůstalo 
věrných po celou tu dobu. Je to 
obdivuhodné! Pravda, většina 
z nich je spíš z okolních obcí.

Začínala jste také s bio bedýn-
kami plnými čerstvého ovoce 
a zeleniny. Je o ně ještě zájem?
Přesně tak, tím to všechno 
začalo. O kvalitní bio zeleninu je 
zájem pořád, obzvlášť po všech 
skandálech s pesticidy a jinými 

aférami supermarketů. „Nejhorší“ 
je, že jakmile lidé ochutnají oprav-
du dobrou zeleninu, jinou už jíst 
nemůžou. (Smích).

Co za těch pět let přibylo 
ve vašem sortimentu?
Přibylo celostátní ocenění Bio 
prodejna roku 2013.  (Smích).
Naslouchám lidem a snažím se 
vycházet vstříc jejich přáním. Po-
kud to samozřejmě souzní s mým 
přesvědčením. Nejdůležitější 
změnou bylo otevření bio kavárny. 
A od září opět začne seriál pra-
videlných kurzů zdravého vaření, 
které se konají přímo v obchodě.

Dá se říct, co lidé  
nejvíc kupují?
Velká poptávka je po našem skvě-

lém žitném chlebu – pro ten si lidé 
jezdí z daleka, a také po chlazeném 
zboží. Atraktivní jsou pravidelné zvý-
hodněné nabídky, které lidé využívají.

Před dvěma lety jste otevřela 
zmíněnou bio kavárnu, což je 
podle mě skvělý nápad. Jak 
k tomu došlo?
Splnila jsem si svůj velký sen, 
nebo alespoň jeho velkou část. 
Vždy jsem chtěla dělat to, co mě 
odjakživa bavilo a co, troufnu 
si říct, dobře umím: vařit, péct 
a hostit návštěvy. Takže nyní 
jsme jediným místem velmi široko 
a velmi daleko, kde si můžete dát 
skvělou férovou bio kávu, k níž 
peču dezerty podle vlastních 
receptů. Vyberou si i hosté, kteří 
mají různá potravinová omezení, 

nebo třeba vyznavači takzvané 
živé stravy.
Nabízím i možnost poobědvat vyvá-
žené jídlo: nyní v létě jsou to různé 
saláty z luštěnin, obilovin a zeleniny, 
když se ochladí, přijdou na řadu 
husté polévky. Zakládám si na tom, 
že všechny použité suroviny po-
cházejí z ekologického zemědělství. 
Podle mě jsou totiž nejlepší.

Zůstaneme ještě u pečení 
a vaření. Doslechla jsem se 
o projektu Skutečně zdravá 
škola. Co to vlastně je?
Skutečně zdravá škola je iniciativa 
rodičů a odborníků, kteří usilují 
o změnu stravovacích zvyklostí 
ve školách a školkách. Není to žád-
ná militantní skupina šílených vege-
tariánů, jak se někdy naznačuje, ale 
pouze lidí, kterým není lhostejné, 
jak jejich děti jedí. Mě v začátku 
přizvali ke spolupráci a nyní máme 
za sebou pilotní ročník programu 
Skutečně zdravá škola, během 
něhož přihlášené a vybrané školy 
v republice plnily jeho kritéria.
Mým úkolem bylo seznámit děti 
ve školách s netradičními surovi-
nami a naučit je připravovat si tak 
trochu jiné svačiny.

Je ve školách o vaše kurzy 
zájem? A jak reagují děti?
V našem blízkém okolí bohužel zá-
jem moc nebyl – byli jsme v Hosto-
micích, v Zadní Třebani a v Litni. Se 
Skutečně zdravou školou jsem se 
dostala do Neratovic, Vrchlabí, Par-
dubic a Modřan. Děti byly neuvěři-
telné! Byla jsem doslova zaskočená 
jejich zájmem a práce s nimi byla 
obrovským potěšením. Dojemná 
byla i loučení a nadšení dětí, jak 
budou jídla připravovat doma... Už 
jsem dala příslib na další školní rok 
a jsem opravdu zvědavá, co v něm 
zažiji. (Smích).
Téma připravila Lucie Hochmalová

Nejen na trzích živ je člověk…
Farmářské trhy jsou 
skvělým zdrojem 
potravin, které se jinde 
třeba sehnat nedají. 
Zdravé, domácí a bio 
jídlo si však můžete 
pořídit i na jiných 
místech v našem 
regionu. Jedním z nich 
je i řevnický obchůdek 
BIJO jako od maminky, 
který vede paní Monika 
Kopecká.

: archiv
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Kdy vás napadlo, že se budete 
věnovat právě pohostinství?
V sedmé třídě. Rodiče se mě ptali, 
čím bych chtěl být, a mě napadlo, 
že kuchařem. Později mi maminka 
našla školu v Klánovicích, kde se 
učila kombinace kuchař-číšník. 
Byla to ta nejcennější škola pro 
práci, kterou dělám. Měl jsem štěs-
tí, že jsem se mohl učit od Václava 
Šmída, mistra tohoto oboru.

Čeho si na dobách studií nejvíc 
ceníte?
Právě osobnosti Václava Šmída, 
který je na vysoké profesionální 
úrovni. Mimo ni mě ale učil i po-
koře. Díky němu jsem se dostal 
na místa, kam člověk normálně 
nepronikne, například do top 
hotelů, tehdejšího Federálního 

shromáždění a zázemí Pražské-
ho hradu.

Co je podle vás důležité pro to, 
aby se člověk stal ve vašem 
oboru úspěšným?
Důležité je, aby člověk prošel ka-
riérně vším postupně od začátku. 
Osobně jsem působil třeba i v bufe-
tu, v hospodě, ale také ve vyhláše-
ných podnicích. Podstatné je vážit 
si každého zákazníka, nerozdělovat 
lidi podle peněz nebo postavení. 
Každý host vyžaduje něco jiného, 
je potřeba chovat se především 
slušně a ke všem stejně. Pak také 
nenabízet nepřeberné množství 
různých jídel, ale vybrat jich několik 
tak, aby si uměl vybrat každý. 
Samozřejmostí je kvalita. A držet se 
toho, že v jednoduchosti je síla.

Jak jste se dostal k práci 
v letovském srubu?
Po ukončení mého působení 
v podniku Úlety jsem nastoupil 
na zámek Štiřín, kde jsem byl 
3,5 roku. V té době se tady srub 
instaloval a mně se líbil. Míval jsem 
hodně rád dřevěnou chatu na Sla-
pech, kam jsme dřív jezdili, dřevo 
mě nabíjí energií. Řekl jsem si, že 
tady bych chtěl jednou pracovat. 
A ono se to splnilo.

Nadšení vám zůstalo, nebo se 
spolu s realitou něco změnilo?
Jsem rád, že jsem prošel dobrými 
podniky vyšší třídy, ale nejraději 
mám prostředí, kam mohou přijít 
všichni bez rozdílu postavení, 
všichni, kdo stojí o pohodu. Nejlíp 
jsem se cítil v Lidovém domě, v re-
stauraci na nádraží v Dobřichovi-
cích, v Úletech a tady. Líbilo se mi, 
že si na takových místech mezi 
sebou popovídají různí lidé. Ře-
ditel ze Štiřína se divil, když jsem 
mu nastínil, že odcházím do srubu 
na břehu Berounky. Když mě tu 
pak navštívil, pochopil, proč jsem 
to udělal. Prostředí, ve kterém 
pracuji, je pro mě důležité. Jsem 
tu jako doma, mám tady kamará-
dy a známé, jsem zde šťastný.

Kolik své práci věnujete času?
Jsem tady skoro denně, od dubna 
do října je mimo úterý otevřeno 
každý den, pak od listopadu 
do března čtyřikrát týdně od 17 
hodin. Nutno dodat, že přítelkyně 
má se mnou svatou trpělivost... 
Mám tedy hezké zaměstnání, ale 
časově náročné.

Vždycky rozdáváte úsměvy 
na všechny strany. Čím to, že 
jste stále tak příjemný?
Příjemný? O tom nevím, ale vždy 
jsem personálu v podnicích, které 
jsem vedl, říkal: „Představte si, že 
vás doma naštve manželka, pohá-
dáte se, bude vám nanic a půjdete 
si zlepšit náladu do hospody. A tam 
na vás bude nepříjemná obsluha. 
A co pak? Jít skočit do řeky?“ Což 
samozřejmě myslím nadsazeně. 
Lidé se  vždycky budou vyhýbat 
obsluze, která je nepříjemná.

Stává se vám, že máte špatnou 
náladu? Jak s ní nakládáte?
Někdy špatná nálada samozřej-
mě je, jenže v pohostinství si to 
nesmíte dovolit. S Martinem Krt-
kem jsme si říkali, že když jdeme 
obsluhovat, jdeme na divadelní 
scénu. Těší nás bavit lidi, v tu chvíli 
musíme všechno hodit za hlavu. 
Samozřejmě to nemyslím tak, 
že bychom na lidi hráli něco, co 
není pravda. Špatná nálada ale 
do pohostinství nepatří, lidé čekají 
pohodu. Mám třeba krásný příklad 
s jednou starší dámou.

Jaký?
Paní přišla, že ji bolí žaludek. Šel 
jsem za bar, nalil jí maličkého 
panáčka becherovky a říkám jí: 
To vám na ten žaludek pomůže 
a bude vám dobře. Pak jsem jí 
přinesl jídelní lístek, aby si vybrala, 
a vzhledem k jejímu trápení jsem 
jí doporučil jen lehký oběd, hovězí 
s brambůrkem s tím, že jí to sa-
mozřejmě nechám připravit bez 
omastku a zcela určitě bez tatarky. 
A babička odvětila: „Výborně, Ja-
roušku, ale tu tatarku mi tam dej.“

Takže jak by se měl personál 
chovat k lidem?

„Dobré  
pohostinství 
je o pohodě“
Jaroslava Kocoura znají snad všichni milovníci 
dobrého pohostinského řemesla. Stále 
energického a sršícího pohodou ho v současné 
době můžeme potkat ve srubu U Kocoura 
v Letech, kde zákazníkům rozdává úsměvy 
a stará se o jejich pohodu nejen po stránce 
gastronomické, ale také po lidské. Na to, jakou 
kariéru má za sebou, je velmi skromný.

MEDAILON
Jaroslav 
Kocour
Vyučil se v Klánovicích 
v oboru kuchař-číšník.

Prošel různými podniky 
v pozici kuchaře, číšníka 
i ve vedení. Připravoval 
pohoštění pro vysoké 
politické činitele, ale pracoval 
třeba i v bufetu.

Působil v hotelu Berounka, 
řevnickém kempu, Lidovém 
domě, restauraci na nádraží 
v Dobřichovicích nebo 
letovských Úletech.

Vyzkoušel si také práci 
v pražských pohostinstvích, 
například v Charlstonu 
a Evergreenu v Karlíně, San 
Marinu v Bohnicích nebo 
Magic Greenu v Podolí.

Pracoval pro firmu Banquet se 
sídlem ve Veletržním paláci, 
která se zabývá cateringem, 
nebo na zámku Štiřín.

V současné době ho  
potkáte ve srubu  
U Kocoura v Letech.
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www.CYCLESTAR.cz  tel.: 602 856 404

R Á J  P R O  C Y K L I S T Y

AUTHOR BIKE CENTRE
ELEKTROKOLA (od r. 2001)

JÍZDNÍ KOLA
n Dětská 12”
n Odrážedla
n Horská 26”/27,5”/29”
n Trekingová
n City i s Torpedem

KOLOBĚŽKY
TŘÍKOLKY

n Oblečení
n Doplňky BBB
n Motorizace kol a tříkolek

Provozní doba: 1. 3. až 30. 9.
Po - Pá 9 - 18 (Čt do 19)
Polední pauza dle možností 30 min.
So 9:30 - 12:30 (možno od 13:30)

Praha 5 - Radotín, (Staré) Sídliště 1082
Poblíž zdravotního střediska
Konečná bus 244 Made in Germany

ZAHRADNÍ ZEMINA
Velká Chuchle

 Kompostovaný
 substrát
 Travní substrát
 Mulčovací kůra
 Doprava
Kontakt:
Tel.: 602 693 051
e-mail: info@zekom.cz
www.zekom.cz

Táborská 2024 (OC Vráž), 252 28 Černošice

) 251 552 086, 777 081 722 
cernosice@vidisskvele.cz

| KONTAKTNÍ ČOČKY |
| MĚŘENÍ ZRAKU | 

| BRÝLOVÉ ČOČKY |

inzerce

M O N T Á Ž E - S E R V I S - R E V I Z E 

OBERMAN ALARMS

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

elektronická zabezpečovací zařízení
kamerové systémy

Česká společnost s více než 20 letou tradicí 

HLEDÁ

TECHNOLOGA  
STROJÍRENSKÉ VÝROBY

Nástup ihned, nebo po domluvě.

Další informace: 
Kamila Mimrová, tel. 605 239 585, e-mail: mimrova.k@swah.cz

Swah s.r.o.

Měl jsem možnost obsluhovat 
ministry, prezidenty, osobnosti 
různých oborů, ale pak také 
hosty z běžných profesí. Na naší 
práci je krásné to, že se setkáte 
s významnými lidmi, které jinde 
nepotkáte, můžete se s nimi bavit 
o čemkoli, na baru se otevřou 
a chovají se jako kdokoli z nás. 
Stírají se rozdíly v postavení. Ob-
sluhující by měl samozřejmě vě-
dět, kdy a jak se chovat. Ale vždy 
z něj musí být cítit péče a pohoda. 
Hosté musejí vnímat, že je máte 
rád, pak mají rádi oni vás.
Někdy je potíž s personálem, který 
často není ani vyučen, chybějí mu 

základy, které jsou pro tuhle práci 
nezbytné. I když je pravda, že jed-
na věc je vzdělání a druhá, neméně 
důležitá, lidská stránka. Například 
když jsem pracoval v Lidovém 
domě, úplně náhodou nastoupil 
na brigádu Martin, o němž  jsem se 
už zmiňoval. Nebyl z oboru a neměl 
zkušeností, ale uměl mluvit, lidé ho 
brali a leccos mu i odpustili. Toho 
se samozřejmě nesmí zneužívat. 
Byl pořád stejný, vtipný, ale ne drzý. 
Důležité je také umění být ve správ-
nou chvíli na správném místě a být 
i nebýt vidět. Dobrá obsluha je 
na místě, když ji zákazník potřebu-
je, a ne tehdy, když ji nechce. Je-

den host mi říkal: Nikdy se neptej, 
jestli je všechno v pořádku nebo 
jestli lidem chutnalo. Je to stejné, 
jako když se žena ptá muže, jestli ji 
miluje. Co jí asi tak řekne?

Co vás na vaší práci baví 
nejvíc?
Baví mě být mezi lidmi, komuni-
kovat s nimi a plnit jim jejich přání. 
Mám rád vaření a jsem spokojený, 
že mohu dělat sám na sebe, pro-
tože když se rozhodnu, že něco 
uskutečním, nemusím se nikoho 
ptát a rovnou to mohu realizovat. 
Snažím se o vytvoření domácí 
atmosféry. Aby se host cítil dobře, 
prostě jako doma.

Poradíte, jak vytvořit dobrý 
podnik?
Je jasné, že na začátku máme 
všichni své představy. Ale podle 
mě si každý podnik sám postupně 
řekne, jakou cestou by měl jít. 
Důležité je nebýt umanutý a netr-
vat na nesmyslných představách, 
s nadsázkou například kdybych 
chtěl ze srubu udělat michelinskou 
restauraci. Chce to dva až tři roky 
vývoje, není dobré spěchat a tlačit. 
Chvíli trvá, než si všechno sedne, 
hosté testují, opakovaně se vrace-
jí, dělají si názor, tvoří se klientela. 
Také je třeba mít na mysli, že malý 
prodělek může znamenat velký 

výdělek. Radši vyhodím suroviny, 
které už nejsou čerstvé, a koupím 
nové.

Jaké podniky máte rád?
Obecně myslím, že skoro vždycky 
je dobré, když se o podnik stará 
rodina. Tahle práce stojí mnoho 
úsilí a je potřeba dělat ji naplno. 
Úžasný je po této stránce třeba 
Dan Machala z restaurace Pod 
Dračí skálou.

Provází vás nějaké životní 
krédo?
Pohoda. Nemám rád nega-
tivní věci. Mám rád veselé lidi, 
pohodové věci. Nesleduji zprávy 
a už si nekupuji ani tisk. Nezajímá 
mě masáž nešťastnými událost-
mi. Vadí mi lži, vždycky preferuji 
pravdu. I když někdy je třeba se 
uchýlit k milosrdné lži, ale to už 
je trochu alchymie. Učím se celý 
život a jsem rád za každou zkuše-
nost. I za tu negativní, protože mi 
ukáže, jak věci nedělat.

Máte do budoucna nějaký sen?
Každý člověk má nějaký sen a i já 
mám ten svůj. Sny se ale nesmějí 
prozrazovat, aby se mohly reali-
zovat. Mám rád příležitosti, které 
přináší život, a rád se nechám pře-
kvapit, co mi v budoucnu nabídne.

!  Lucie Hejbalová



12  DOBNET srpen 2015

DOBNETKULTURA 

Lucie Kukulová: V představení Byl jednou 
jeden král je králů dokonce pět

V rámci Dobřichovických divadelních slavností 
jsme nedávno mohli vidět klasickou pohádku 
v moderním podání Byl jednou jeden král. 

Představení a hudba, která v něm zazněla, 
vyvolaly nadšené reakce dětských i dospělých 
diváků. Bohatá scéna, přesvědčivé výkony 
ochotníků, vtipné detaily a podmanivé skladby 
ukázaly, že i když jde o ochotnické představení, 
snese srovnání s profesionálními počiny.

Jak dlouho jste představení připravovali? 
Myšlenku jsem měla už dlouho, stejně jako 
představu o způsobu zpracování, hudbě, ale 
hlavně o obsazení. Zkoušet jsme ale začali 
letos na jaře.

Hercům role seděly perfektně. Jak vzniká 
představení s tak velkolepou scénou, 
s profesionální hudbou a tolika nápady?
Jindra Kratochvíl začal vymýšlet scénu 
od jara, musel ji vsadit do kulis Mušketýrů, 
aby se ušetřilo, postupně vznikaly nápady 
jako kynoucí těsto z pěny nebo stromy, které 
ztvárnily postavy oblečené do maskáčových 
látek. Mimochodem, kromě krále Já První 
hrají v představení čtyři herci s příjmením Král 
a jedna Králová, takže králů máme v pohádce 
celkem pět (šest s Královou). Všechny nás to 
moc baví. Finanční bilance je bohužel zatím 
taková, že se nám vložené náklady ještě neza-
platily, takže doufáme v další reprízy.

Kynoucí těsto vyvolalo bujaré nadšení 
zvláště u malých diváků stejně jako sku-
tečně vydařená hudba. Dcera u nás doma 
vyžaduje pouštění CD z představení téměř 
nepřetržitě… Jak hudba vznikala? 
Na písničky máme nadšené reakce. CD jsme 
natáčeli s profesionálním zvukařem ve studiu 
v Průhonicích i v improvizovaném studiu u nás 
doma. S dětmi více než půl dne a s dospělými 
pak až do brzkých ranních hodin, neboť jsem 
perfekcionistka… Texty vznikaly často právě při 
zkouškách na scéně. Třeba V ráji, tam se lidi 
maj napsala Alenka Říhová přímo při zkoušce. 

Kdy mohou na představení zajít ti, kdo ho 
nestihli nebo ho chtějí vidět znovu?
Pravděpodobně až v únoru. Do té doby bych ale 
ráda pozvala diváky na představení Jak Dobrák 
se stal králem a Vykuk do pekla přišel, které 
budeme hrát 2. a 4. října v Kině v Řevnicích.

Pokud jste nestihli pořídit si CD z předsta-
vení, je možné jej ještě koupit v Café Galerii 
u Bímů, ve vinárně U Karoliny, v La Fontaně 
a Infocentru v Dobřichovicích. 
Článek rozšířený o perličky  
z představení čtěte na iDOBNET.cz.

Letošní černošická mariánská 
pouť opět láká všechny, kteří mají 
rádi pestrý program navazující 
na tradiční venkovskou událost. 
Letos je pouť významná tím, 
že je součástí oslav 900. výročí 
první zmínky o Černošicích. Pro 
všechny je připraveno mnoho 
rozličné zábavy, o niž se postarají 
kejklíři, šermíři, herci i hudebníci. 
Koupěchtiví si užijí jarmark a mi-
lovníci pouťové zábavy kolotoč či 
cukrovou vatu. Součástí oblíbené 
události je také ranní mše. 
Ve dvou srpnových dnech toho 
Černošice mnoho zažijí. V sobotu 
15. srpna zajistí vzrušení kejklíři, 
šermíři a večer také ohňová show. 

Děti zhlédnou dvě divadelní před-
stavení divadla Kaká. Dopoledne 
soubor zahraje pohádku Lakomá 
Barka a odpoledne Palačinkovou 
Pepinku. Nebudou chybět ani 
písničky pro děti. 
Dospělí si přijdou na své odpole-
dne při poslechu kapely Třehusk 
a v podvečer, kdy pódium bude 
patřit kapele Latin Wave se zpě-
vákem a saxofonistou Vladislavem 
Drtinou a v Černošicích populární 
skupině Acoustic Noise Band. 
Pouťovou večerní zábavu podpoří 
skupina Bubny Praha. 
Neděle bude opět nabitá. Děti uvi-
dí pohádku a klauniádu v podání 
souboru MIMo.s. Diváci se také 
mohou těšit například na slovin-
ského kytaristu Paula Batta nebo 
na skupinu Harry Band. Marián-
skou pouť tematicky zakončí  
v 18 hodin koncert souboru Rosa 
Boemica, jenž je letos věnován 
900 letům chrámové hudby 
na území Čech. V projektu za-
znějí tóny reprezentující jednotlivá 
období duchovního a církevního 
života, od období nejstarší hudby 
přes repertoár klasicistní, roman-
tický až po soudobou hudbu. 
Během celého víkendu se v komu-
nitním centru Mana naproti kostelu 
koná výstava Konec 2. světové 
války v Černošicích a okolí.
Stranu připravila Lucie Hejbalová

Černošická mariánská pouť

V sobotu 29. srpna se již tradičně 
můžeme těšit na Dobřichovické 
vinařské slavnosti, které do města 
přilákají mnoho návštěvníků z blíz-
kého i dalekého okolí.
Akce je určena nejen milovníkům 
dobrého vína a laskomin, ale 
všem, kdo si při degustaci nápojů, 
nebo „jen tak“ rádi poslechnou 
hudbu různých žánrů: cimbálovou 
muziku, staročeské písně v podání 

kapely Třehusk, dixieland, skladby 
Jaroslava Ježka, ale také výbornou 
a osvěžující dívčí vokální skupinu 
Cabinet z Dobřichovic. Vítaným 
zpestřením bude kanadská kapela 
Lemon Bucket OrKestra, která 
hraje báječné balkánské rytmy 
a letos nahradí cikánskou muziku. 
Samozřejmě přijedou i šermíři. 
Bohatý program čeká také na děti, 
pro něž se chystají dílny i divadlo.

Pozvánka na koncert
V kostele v Karlíku se v sobotu 5. září od 18 hodin odehraje koncert, 
na němž zaznějí skladby Purcella, Händela, Bacha, Mozarta, Dvořáka 
a Brahmse. Účinkovat budou O. Richter Musilová (mezzosoprán),  
Z. Pelikánová (housle), J. Richter (viola) a J. Šaroun (varhany a klavír).

Lemon Bucket Orkestra.   web kapely

Vinařské slavnosti osvěží balkánské rytmy
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Když jsem posledně vzdychala 
nad tím, jak nesmírně obtížné 
je usmířit rozvaděné sousedy, 
již jsem věděla, že na obzoru je 
další epidemie takových sporů. 
Nesouvisí s novou právní úpravou 
civilního práva, ale s procesem 
digitalizace katastru nemovitostí, 
který u nás běží již několik let.
Po pravdě vznikl ještě mnohem 
dřív, nicméně nikdy se kolem toho 
nedělal takový humbuk jako dnes. 
Problémem je přesnost starých 
katastrálních map, jejichž koor-
dináty (geometrické a polohové 
určení pozemků) jsou dnes přená-
šeny do digitální podoby. Protože 
mapové podklady, na jejichž 
základě digitalizace probíhá, mají 
svůj původ již v době Marie Terezie 
a od té doby se zpřesnily jen v ně-
kterých lokalitách, má digitalizace 
velký vliv na výměru pozemků pro 
účely daní a, což je horší, na vlast-
nické právo k pozemkům.
Předmětem vlastnictví je totiž po-
zemek tak, jak je evidován v katas-
tru nemovitostí, nikoli v zásadě tak, 
jak je užíván. V důsledku digitaliza-
ce tak došlo v mnoha případech 
k zákresu hranic pozemků, které 
neodpovídají původním mapovým 

hranicím pozemků, neodpovídají 
ani původnímu, ani stávajícímu 
užívání pozemků (v jeho faktických 
hranicích) a mnohdy se stává, 
že se hranice posunula natolik, 
že dům na pozemku postavený 
se ocitl na pozemku sousedním. 
Reálná odchylka může mít podobu 
pár centimetrů, může se ale jednat 
i o několik metrů.
Nehodlám polemizovat s nikým, 
zda je digitalizace dobře připra-
vená (je stejně jako téměř cokoli 
v této zemi limitovaná poskytnutý-
mi prostředky), z pohledu zákonné 
úpravy však její důsledky dobře 
zvládnuty nebyly a nejsou, neboť 
samotný katastrální zákon dává 
přednost mechanickému přenosu 
mapy do digitální podoby před 
faktickými hranicemi, s jejichž 
zaměřením se neobtěžuje. Nechť 
si to vlastníci vyřeší sami.
Pokud jste se ocitli v situaci, 
kdy z katastru zjistíte, že hranice 
nemovitostí tak, jak je sousedy 
respektována, je podle katas-
tru někde jinde, máte jen dvě 
možnosti – pokusit se se sousedy 
dohodnout o zpřesnění geome-
trického a polohového určení 
pozemků na základě geometric-

kého plánu, který vytyčí zaužívané 
reálné hranice vašich nemovitostí, 
anebo zvolit jiný způsob smluvního 
vypořádání (koupi sporné části 
pozemku), eventuálně se soudit.
Zpřesnění geometrického a po-
lohového určení pozemků pro-
vede katastrální úřad na základě 
geometrického plánu, na němž se 
shodnou všichni vlastníci dotčených 
pozemků, a to na základě ohlášení. 
Geometr v terénu zaměří a definuje 
hranice nemovitostí tak, jak se do-
tčení vlastníci dohodnou. Bývá však 
bohužel pravidlem, že je-li někomu 
v konečném důsledku nějaký ten 
metřík ustřižen nebo sousedi nejsou 
ochotni mu ztrátu kompenzovat, 
k žádné dohodě nedojde, protože 
i jeden z dotčených může dohodu 
snadno zmařit. Mnohdy se navíc 
objevují vykukové, kteří se ze vznik-
lé situace snaží vytěžit maximum 
a u překvapených sousedů náro-
kují náhradu za užívání nemovitostí 
v těch nových hranicích.
Nedojde-li k dohodě, je nutné 
uvažovat o soudním řešení věci, 
jež bývá nákladné a nepříjemné, 
ale nemáte-li osvícené sousedy, 
je ve většině případů nezbytné. 
Jestliže k posunu hranic pozemků 
digitalizací došlo, většinou se týká 
celé lokality, takže spory pak vzni-

kají kaskádou. Podstatné v daném 
případě je, že máte ke své ne-
movitosti nabývací titul, smlouvu, 
rozhodnutí o dědictví nebo jiný akt, 
v němž je uvedena výměra pozem-
ku, máte-li štěstí, máte k dispozici 
i její mapové zakreslení (kéž by to 
byl geometrický plán). Záleží pak 
na tom, zda můžete doložit tehdej-
ší hranici nemovitostí a jak dlouho 
vy nebo vaši právní předchůdci 
takto nemovitost užívali. Domnívám 
se, že pokud katastrální zákon vý-
slovně nestanoví, že lze digitalizací 
katastru vlastnická práva obdob-
ným způsobem odejmout, defor-
movat, pak musí soud respektovat 
a svým rozhodnutím určit původní 
hranici pozemků jako platnou. Tato 
situace nemá jednoduché řešení, 
podstatné je zajistit si pro svůj 
nárok maximální množství pod-
kladů, zejména listinných, a staré 
doklady, smlouvy, plány a podobně 
nevyhazovat. Nikdy nevíte, kdy se 
to může hodit. 

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

Mgr. Petra Vrábliková, advokátka, ODPOVÍDÁ NA VAŠE DOTAZY:

tel.: 606 620 920, 257 712 630 / www.dobcentrum.cz / dob-invest@dob-invest.cz / Za Mlýnem 2, Dobřichovice 252 29

• dokončována první část přestavby bývalého statku – byty, nebytové prostory, seniorské byty se službami
• v pátek 28. 8. 2015 od 15 do 18 h Den otevřených dveří pro veřejnost

Rezidenční bydlení  v Dobřichovicích

               Od září 
k nastěhování

Inzerat A5 DObnet 01.indd   1 23.07.15   11:55

A ještě jednou po sousedsku…
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Když v roce 2009 Sportclub 
vznikal, nikdo netušil, jak rychle se 
rozvine. „Začínali jsme se čtyřmi 
dětmi, dnes jich máme více než 
sto,“ vzpomíná jedna ze zaklada-
telek tenisové akademie Vlastimila 
Kubátová. Adresy dětí jsou čím 
dál rozmanitější – Řevnice, Lety, 
obě Třebaně, Svinaře, Všenory… 
Nejtalentovanější hráč Matěj Šolc 
dokonce jezdí z Pičína. 
Silnou stránkou Sportclubu jsou 
kvalitní trenéři. V současnosti jich 
má sedm, z toho dva vystudovali 

univerzitu v USA a zájemcům 
nabízejí lekce tenisu v angličtině. 
„Jde nám o zkvalitňování pohybo-
vé stránky dětí, ale i celkový rozvoj 
osobnosti,“ říká Kubátová, která 
má celoživotní praxi vysokoškol-
ské kantorky.
Sportclub nabízí různé formy pří-
pravy. Naučí vás základům tenisu, 
ale připravuje i hráče na závodní 
úrovni. Pro ty nejlepší založil Cen-
trum talentované mládeže, dává 
jim bonusové podmínky, třeba 
možnost tréninků ve Spartě Praha 
s českou špičkou. 

Hlavním centrem tenisu je řevnický 
Liďák. Po nedávné rekonstrukci 
kurtů a změně povrchu na umělou 
antuku zde Sportclub prodloužil 
nájemní smlouvu a bude rozvíjet 
oblastní tenisovou školu. „Areál 
je opět nekuřácký, zlepšila se 
kuchyně i další služby. Za těchto 
podmínek se nám pracuje dobře,“ 
tvrdí šéftrenér Michal Mottl. Pro 
letní přípravu Sportclub využívá 
též přírodní antuku v areálu Za Vo-
dou, kde získal pozemky, postavil 
dva kurty a hodlá sportovní zónu 
dále rozvíjet.

Naučíme vás tenis, zn. Sportclub
„Forhend, bekhend, 
volej, to tě naučí 
Sportclub řevnickej.“ 
Už několik let 
tohle slyšíme 
v poberounském 
kraji. Nahlédli jsme 
do klubu, který se 
orientuje na sport 
a výchovu tenistů.

NOVINKY SPORTCLUBU  
NA ZIMNÍ SEZONU

2015/16 

Tenis pro začátečníky.
Lákavá nabídka pro hráče ročníku 2009 
a mladší, kteří začínají s tenisem. Lekce 

45 minut jako školní hodina, na jed-
notce maximálně tři hráči. Výhodou je 
intenzita i nižší cena. Lekce pondělí 

13:00–13:45 a 13:45–14:30  
(při větším zájmu bude rozšířeno)  

a čtvrtek 15:00–15:45 a 15:45–16:30. 

Tenis pro dospělé.
Výuka tenisu pro hráče bez rozdílu věku, 

kteří se ho chtějí naučit nebo v něm 
zdokonalit. Ideální pro jednotlivce,  
páry, skupiny i firemní benefity.  

Termíny dohodou. 

Hry a zdravotní cvičení.
Projekt pro děti ideálně 10–15 let. 

Cílem je naučit děti základům sportů 
(florbal, basketbal, házená a další), 

pracovat na rozvoji rychlosti, pohybové 
koordinaci, rovnováze a protažení těla.  

Lekce 1x týdně, termín dohodou. 

Detailní informace na  
info@sportclubrevnice.cz, přihlášky 

do lekcí zasílejte tamtéž nejpozději 
do pátku 4. září 2015.

POTŘEBUJETE RYCHLOU
POMOC?

‐ někdo vám poslal zavirovaný e‐mail?

‐ vylili jste si kávu do klávesnice?

‐ přestala �sknout �skárna?

‐ dě� vám šláply na mobil?

‐ nefunguje vám internet? 

‐ máte poškozený pevný disk

  či paměťovou kartu 

  a bojíte se o ty nádherné fotky z dovolené?

po-pá 8-18 / čt 8-20 / 
so 8-12 / ne 14-17

www.kola-sport.cz

•kola horská
•trekingová
•silniční •dětská
•elektrokola
•koloběžky

KVALITNÍ 
SERVIS

perfektní
předprodejní
příprava kol

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

ČTVRTKY

do 20:00

PRÁZDNINOVÉ 
PRÁZDNINOVÉ 
PRÁZDNINOVÉ 

SLEVY KOL
SLEVY KOL
SLEVY KOL
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Odpolední program zahájilo utkání 
starých gard Všenor a Klínce. 
Zvítězili hosté 4:2, jelikož podali 
poněkud konstruktivnější výkon 
než domácí mužstvo. Během 
přestávky pozdravil všechny 
přítomné starosta obce Všenory 
Zdeněk Seidler, který jmenovitě 
zavzpomínal na některé vše-
norské fotbalové legendy z dob 
minulých. Předal také pamětní list 
obce Všenory dlouholetému hráči 
a do nedávné doby i prezidentovi 
místního fotbalového klubu panu 
Milanu Mašitovi jako výraz díků 
za jeho činnost pro místní fotbal. 
Potom již nastal očekávaný souboj 
mezi družstvem internacionálů FK 
Slavia Praha a domácím A-muž-
stvem, účastníkem středočeské  
I. A třídy. Přítomní diváci byli 
svědky velmi pohledného, obou-
stranně útočně laděného fotbalu 
a zároveň se mohli přesvědčit, že 

bývalí ligoví hráči týmu Slavie stále 
„umí“ a že jména Beránek, Došek, 
Knoflíček, Hrdlička, Petrouš, 
Řehák, Jindráček a zejména 
Ulich ještě zdaleka neztratila svůj 
lesk. Díky své souhře a technic-
kým kouskům si hráči vysloužili 
častý potlesk. Domácí mužstvo se 
ovšem nechtělo nechat zahanbit, 
takže utkání po zásluze skončilo 
nerozhodným výsledkem 2:2.
Celkově povedené odpoledne 
svým slovem provázel a vtipně 
glosoval sportovní moderátor tele-
vize Nova Petr Suchoň, který svůj 
projev osvěžil rozhovory s kolegou 
a bývalým všenorským hráčem 
Michalem Hrdličkou a hercem 
Pavlem Nečasem. Svůj „vysílací 
prostor“ u mikrofonu dostal i hlavní 
sponzor všenorské kopané Semir 
Boughatas. Jak potvrdili účastníci 
oslav, „akce se vydařila po všech 
stránkách“. (zs)

Rebels O. K. excelovaly na mistrovství světa

„A je to tady! Mistrovství světa se 
koná v Evropě! Odjet do Paříže 
musíme!“ Tato slova zazněla před 
osmi měsíci v týmu 11 odhodla-
ných děvčat, kterým v posledních 
letech přináší jejich vytrvalost jeden 
úspěch za druhým. Žádný ale není 
zadarmo, a tak příprava na srov-
nání sil těch nejlepších z celého 
světa dala pořádně zabrat.

A dřina se vyplatila. Dívky od-
letěly spolu se svým týmovým 
doprovodem do Paříže, kde 
se sešly nejlepší družstva z 26 
států všech kontinentů. Zaujali je 

skokani z Hongkongu, Číny, Jižní 
Koreje či Mosambiku. Vysokou 
úroveň rope skippingu předváděli 
Australané, Portugalci, Američa-
né a domácí Francouzi. Děv-

čata se nezalekla konkurence 
a bojovala jako lvice. A odvezla 
si nejlepší výsledek své sportovní 
kariéry v podobě čtyř zlatých, 
šesti stříbrných a devíti bronzo-
vých medailí.
„Atmosféra soutěže byla skvělá, 
měli jsme radost z velkého setkání 
nejlepších světových týmů. I přes 
nabitý program jsme vyrazili na Ei-
ffelovku, prohlédli si Notre Dame 
a poseděli v Lucemburské zahradě. 
Při zpáteční cestě na nás na letišti 
čekal přistavený autobus, který nás 
zavezl na náměstí dobřichovického 
zámku. Dostalo se nám vřelého uví-
tání od rodičů, kamarádů a starosty 
Dobřichovic i milého pohoštění. 
Dokázali jsme to i díky vám, našim 
fanouškům!“ po návratu za celý 
tým s úsměvem zhodnotila trenérka 
Olga Kepková. (red)
�  titulní strana Šárka Plazzerová

Fantastických  
19 medailí vybojovaly 
Rebels O. K. 
na Mistrovství světa 
2015 ve skákání přes 
švihadlo, tzv. rope 
skippingu, které se 
v červenci konalo 
v Paříži.

Vítězi devátého závodu seriálu 
Kolo pro život, Praha – Karlštejn 
Tour České spořitelny, se v sobotu 
25. července stali Matouš Ulman 
z týmu Česká spořitelna – Acco-
lade a Pavla Havlíková z KC 
Kooperativa SG.
Největšího pražského MTB mara-
tonu pro širokou veřejnost se přes 
brzkou ranní bouřku a hromobití 
zúčastnilo rekordních 1 900 mužů, 
žen a dětí na trasách 53, 37 
a 19 km a na trati dětských zá-
vodů Junior Trophy. Hlavní závod 
na 53 km si nenechalo ujít neuvě-
řitelných 875 cyklistů. Trať vedla 
z Velké Chuchle podél železniční 
trati a po průjezdu Radotínem na-
jela mírným stoupáním do terénu. 
Přibývaly pády, pramenící z ne-
vhodně zvolených plášťů a přílišné 
motivace, vyskytlo se i mnoho 
defektů. Právě na něj při sjezdu 
do Karlíku doplatila i letos dosud 
neporazitelná Anna Šmídová.
Nejobávanější úsek začal za Kar-
líkem dlouhým stoupáním do Mo-

řinky, kde se naštěstí nacházelo 
první občerstvovací stanoviště, 
a drama vyvrcholilo obávaným 
„Mount Ventoux“. Bikeři dále 
pokračovali směrem na Moři-
nu a Roblín. Na vonoklaských 
polích se pak sešly tratě B a C. 
Po průjezdu kolem občerstvo-
vačky v Třebotově a dále Kosoří 
čekala na závodníky novinka – 
singl, který předcházel vážným 
pádům v asfaltovém sjezdu zpět 
do Radotína. Odtud závodníci 
naposledy vystoupali nad město, 
sjeli pár schodů a zakroužili si 
na klusáckém oválu.
Vítězný Matouš Ulman byl v cíli 
spokojený: „Důležitý odstup jsem 
si vytvořil až ve sjezdu do Karlíku. 
Kus jsem klukům poodjel a pak 
se snažil náskok udržet až do cíle, 
což se povedlo. Tuhle trať beru 
jako domácí. Znám na ní každý 
výjezd i sjezd a to je obrovská 
výhoda. I díky tomu se mi podařilo 
vyhrát.“ Mezi ženami byla nejú-
spěšnější Pavla Havlíková. (lib)

Karlštejn Tour přilákal rekordní účast

Všenorská kopaná slavila 80 let
V sobotu 1. srpna proběhly na hřišti 
všenorského SK oslavy 80. výročí založení 
všenorského fotbalu.

 Šárka Plazzerová

 Miloš Lubas

Stará garda Všenorského SK.  Aleš Liber
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inzerce

Připravujeme pro Vás sladkosti 
s láskou ke sladkému nám vlastní 
a s využitím možností tradičních 
surovin. Hlavními ochutnavači 

našich sladkostí jsou naše čtyři 
děti. I to je jedním z důvodů, proč 
výběru surovin věnujeme velkou 
pozornost bez potřeby použití 

umělých ochucovadel a cukrář-
ských směsí. Naše ambice není 
stát se klasickou cukrárnou. 
Pečeme, protože nás to baví a ze 
zkušeností víme, že naše kapacita 
má své hranice. I přes to se sna-
žíme, aby naše nabídka byla co 
nejpestřejší při zachování co nej-
vyšší kvality. V našich sladkostech 
najdete například smetanu, ovoce, 
ořechy, belgickou či španělskou 
čokoládu, vanilku z Madagaskaru 
a jiné základní suroviny.
Ke sladkému patří káva a i tu 
se Vám snažíme nabídnout co 
nejlepší. Vybíráme čerstvě pražená 
kávová zrna, která Vám při přípra-

vě kávy sami nameleme. Tak jako 
sladkosti, tak i naše kávové spe-
ciality si můžete odnést i s sebou 
v kartonovém kelímku.
Kromě aktuální nabídky v naší 
kavárně Vám upečeme také dorty 
a sladkosti na zakázku, přesně 
podle Vašich chutí a představ. 
Máme zkušenosti s přípravou 
svatebních dortů včetně bohatých 
sweet barů, které se staly oblíbe-
nou součástí dnešních svateb.
Těšíme se na Vás v naší kavárně. 
Pokud budete odcházet spoko-
jeni, dává naše práce teprve ten 
správný smysl.

! Pavla a Jakub Černí

Přijďte si užít atmosféru naší rodinné dortové 
kavárny a vychutnat si kousek dortu se šálkem 
lahodné kávy.

Dorty pro vás  
pečeme s láskou

DORTY ČERNÝ & CAFÉ
5. května 15, Dobřichovice

www.dortycerny.cz   superdorty
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Díky placatosti a jen mírnému zvlnění této 
oblasti dohlédneme vždy jen kousek, což 
nám dává možnost rozjímat v krajině vlastního 
bytí a cítit pohodu, která tu vládne. Díky ní 
se můžeme dobře naladit na to, proč tu rád 
žil například Bohumil Hrabal. Začněme tedy 
v Kersku, v místě, které proslavila právě jeho 
osobnost. V poklidných lesících plných borovic 
a na cestách, které lákají ke klidným procház-
kám. A zavedou nás i na dobrou baštu.

Na kance se šípkovou,  
nebo se zelím?
Všem notoricky známé Slavnosti sněženek 
na motivy knihy Bohumila Hrabala se natáčely 
v kerské restauraci Hájenka, která je stále 
v provozu. Když ji navštívíte a budete mít 
dilema, zda si dát kance se šípkovou, nebo se 
zelím, stejně jako hrdinové známého filmu, věz-
te, že dát si tady můžete klidně obojí a navíc 
to zapít postřižinským pivem. Faktem ale je, že 
jestli zrovna nemáte náladu na velké množ-

ství lidí, které sem míří právě kvůli propojení 
s filmovými postavami, pak zvolte raději podnik 
U Pramene, kde vás mimo jiné potěší velmi 
příjemná obsluha a možnost natočit si vodu 
z pramene, jenž je kousek od restaurace.

Pramen svatého Josefa s vodou zvanou 
kerka, obsahující hodně sirovodíku, 

železa, jódu a lithia, vytéká z pramene, 
který je hluboký 87 metrů a jehož vody 

přitékají do Kerska z Jizerských hor.

Pokud holdujete turistice a rádi navštěvujete 
známá a oblíbená místa, pak se vydejte po stez-
ce Bohumila Hrabala, která měří asi 15 kilomet-
rů. Najdete na ní mnoho významných míst, jako 
jsou výše zmíněná restaurace Hájenka, Lesní 
ateliér Kuba, kde pořádají výstavy, kulturní akce 
nebo třeba i kurzy keramiky, dále pramen, chatu, 
kde žil Bohumil Hrabal, menhir, hřbitov s hrobem 
Hrabalovy rodiny nebo borovici Krásná Pepina, 
jejíž kmen má okolo 250 cm a která svými 34 
metry převyšuje ostatní stromy v polesí.

Děti i dospělí kolem Labe 
pěšky nebo po něm lodí
Chcete-li po pábitelském vzoru hledat krásu 
ve všednostech, s klidem vynechte procházku 
po celé stezce a jen tak bloumejte kolem Labe. 
Pohled je ze všech stran nádherný, a když už 

jste v Kersku, můžete se vydat třeba směrem 
k Hradištku s cílem navštívit koně a pokochat 
se roztomilými hříbaty či pohledem na elek-
trárnu. Cestou potkáte rybáře a chataře, 
užívající si ve zpomaleném rytmu polabské 
krajiny krásu prosté existence. Ideální je, když 
si jednu z cest zpříjemníte lodí Blanice, která 
brázdí vody mezi Nymburkem a Ostrou. Jestli 
nevystoupíte už v Hradištku, projedete s ní 
i místní zdymadlo. Po lenivém proplutí Labem 
se můžete vydat do Ostré, kde je Centrum 
řemesel a bylinné zahrady Botanicus.

Loď Blanice
Pluje pravidelně až do konce srpna mezi 

Nymburkem, Hradištkem, Kerskem 
a Ostrou. Z každého směru vyjíždí vždy 
dvakrát denně, dopoledne a odpoledne. 
Cena za jednu plnou plavbu je 150 Kč 

a mezi jednotlivými zastávkami  
od 20 do 50 Kč. Celou trasu proplujete 
za hodinu a půl. Podrobný plavební řád 

najdete na www.polabinalodi.cz.

Kam z poklidného Kerska?
Když prozkoumáte Kersko a okolí a budete 
chtít zůstat na vlně klidu, můžete ho zvolit jako 
výchozí bod svých dalších zajímavých výletů. 
V Polabí je vše kousek. Dostali jste chuť léčit 
se pitím vody z pramene? Zamiřte do Podě-
brad, kde se z přírodní atmosféry přesunete 
do neméně příjemné, lázeňské. Autem to 
z Kerska zvládnete za 17 minut. Plánujete-li 
koupání a Labe vám nestačí, pak se vydej-
te do Sadské, vzdálené jen 14 minut jízdy. 
Navštívit můžete i unikátní píseční přesyp u Píst 
a potkat zde skutečného mravkolva.

!  Lucie Hejbalová

I v době, kdy se dozvídáme stále více negativních zpráv 
z druhého konce světa, se můžeme cítit jako naši dávní 
předkové a zabývat se jen tím, co přinášel jejich život a co se 
dělo v okruhu několika kilometrů. Stačí přijet do Polabí.

Seberte 
střípky
nálad 
kolem Labe

Jezdecká škola Equus Kinsky.Výletní loď Blanice.

Lázně Poděbrady.
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Výherní křížovka s tajenkou

PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O SLEVU NA ZÁJEZD

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. 8. 2015.  
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Cena pro VŠECHNY luštitele se správnou tajenkou a správným řešením kvízu je: 
sleva 1 000 Kč na jakýkoli zájezd pro min. 2 dospělé osoby letecky nebo sleva 500 Kč 
na jakýkoli zájezd pro min. 2 dospělé osoby autobusem nebo vlastní dopravou od ces-
tovní agentury IvTravel. Cenu věnovala cestovní agentura IvTravel.
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 8/2015, datum vydání 7. srpna 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

 LOĎKA A PARNÍK

Ze dvou přístavů, mezi nimiž je vzdálenost 130 km, vypluly současně proti sobě loďka 
a parník. Loďka plula rychlostí 4 km/h a parník rychlostí 16 km/h. Kolik kilometrů upluje 
loďka a kolik kilometrů upluje parník do chvíle, kdy budou od sebe vzdáleny 10 km?

Výsledek kvízu z minulého čísla: Vzdálenost 70 km.
Tajenka z minulého čísla: Poradíme v Barvách Radotín.
Vylosovaný luštitel z červencového čísla: Daniela Primáková, Řevnice
Získává poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup v Barvy laky Radotín.
Cenu věnovala firma Barvy laky J + J Nájemníkovi Radotín.

O slevu na zájezd s cestovní agenturou IvTravel 

IVANA HNÍZDILOVÁ
Cestovní agentura IvTravel

Slunečná 548
Hostomice pod Brdy 267 24

Tel.: +420 728 068 000
E-mail: info@IvTravel.cz

www.ivtravel.cz
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Popis pozice:
• jednání se zákazníky v kanceláři
• obsluha informační linky
• obsluha dohledových a informačních systémů
• prodej služeb a zařízení (pokladna s hotovostí)
• administrativa spojená s výše popsanými činnostmi

Požadujeme:
• SŠ/VŠ
• výbornou znalost práce na PC
• technicky orientovanou osobnost
• výrazné organizační a komunikační dovednosti
• samostatnost
• flexibilitu

Typ pracovního poměru:
• VPP
• poloviční úvazek

Bližší informace na tel. 277 001 111, nebo na info@dobnet.cz • www.dobnet.cz

Přijmeme na pozici:

Administrativní 
pracovník
kanceláře
v Dobřichovicích

Přijmeme
kadeřnici
na živnostenský list.
Nástup možný ihned.

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 5 
252 30 Řevnice
mob.: 731 479 745

www.klementyna.cz
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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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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


