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Včelaře a včely bude prezen-
tovat odborník Českého svazu 
včelařů (ČSV) Ladislav Mráz svou 
přednáškou Ošetřování včelstev 
v závislosti na průběhu poča-
sí. Přestože půjde o odborné 
zkušenosti, budou srozumitelné 
všem přítomným, na závěr každý 
bude mít možnost položit dotaz. 
Na Medové odpoledne tradičně 
zavítá Pracovní společnost ná-
stavkových včelařů vedená Jiřím 
Maltem ze základní organizace 
ČSV Dobřichovic.
Těšit se samozřejmě můžete 
i na prodej medu a medového 
pečiva. O ochutnávku a prodej 
medoviny se opět postará zakla-
datel pražského Muzea medo-
viny Jiří Pouček. K vidění bude 
také včelami osazený pozorovací 
úl a nevčelaři mohou zhlédnout 
základní včelařské potřeby. 
V průběhu bude rovněž odtajněn 
kvíz se včelařskou tematikou, 
přičemž řešitelé správných 

odpovědí obdrží medové ceny. 
Na děti, které namalují obrázek 
vztahující se ke včelám, také 
čeká sladká odměnu. Navíc 
si budou moci pod odborným 
vedením ozdobit perník a v prů-
běhu přednášky se zabavit 
například jízdou na koních.
Překvapením by měli být kontra-
fagotisté z Itálie, kteří akci zahájí. 
Představí se i nově vzniklé pěvec-
ké sdružení ze Zadní Třebaně pod 
vedením hudebníka Václava Für-
bacha. Sbor vznikl při příležitosti 
letošního průjezdu krále Karla IV. 
přes Zadní Třebaň. Doposud ale 
nenašel vhodný název, což bude 
úloha pro posluchače, a návrh, 
který se členům sboru zalíbí, bude 
medově odměněn. Závěru Medo-
vého odpoledne se tradičně ujme 
komorní soubor Harmonia Mo-
zartiana Pragensis a návštěvníci si 
budou moci vyslechnout skladby 
J. Venta, J. Lokaje, I. Loudové a F. 
V. Kramáře. (lf, sp)

Zadní Třebaň opět provoní med
Včelaři ze základní organizace Českého svazu 
včelařů Liteň připravují již 12. ročník Medového 
odpoledne. Tato včelařsko-kulturní akce se 
odehraje v sobotu 12. září ve společenském 
sále v Zadní Třebani od 13:15 hodin.

Do Řevnic zavítá festival 
o duševním zdraví
Festival s příznačným názvem Crazy Film Fest 
letos poprvé nabídne tematiku duševního zdraví. 
Odehraje se 9.–11. října převážně na půdě řev-
nického kina a kromě filmů představí i odborníky, 
kteří k tématu osobně promluví. Součástí festi-
valu bude také koncert United Heads, výstava 
v prostorách Galerie Sklad 12 a představení 
Bohnické divadelní společnosti s názvem Kaba-
ret Artaud. Festival má ambici bourat předsudky 
a dát nám nahlédnout do světa duševně nemoc-
ných, který by neměl zůstat za vysokými zdmi 
ústavu pro choromyslné. Můžeme si tak zkusit 
představit, jaké to je slyšet hlasy, které jiní neslyší, 
a vidět, co jiní nevidí. Festival pořádá nezisková 
organizace Bona, o. p. s., ve spolupráci s kinem 
Řevnice a o. s. Náruč. Podrobný program uvá-
dějí webové stránky Crazyfilmfest.cz.

Nepropásněte Miss kompost
Až do 30. listopadu probíhá Miss kompost 2015, která není jen soutěží krásy. Výhru vám může 
přinést i zajímavý příběh nebo originální nápad. Je určená zkušeným i začínajícím kompostářům, 
kteří se chtějí pochlubit svým přírodním „dílem“ a neformálně si vyměnit zkušenosti. Akce také 
podporuje myšlenku, že kompostování patří k modernímu životnímu stylu: půdě dodává živiny, ale 
také účinně předchází erozi, ničivému suchu i povodním.
Do soutěže se může přihlásit každý, kdo kompostuje pro svoji vlastní potřebu, bez ohledu na druh 
a způsob kompostování. Přihlášku a podrobnosti najdete na Kompostuj.cz v rubrice Zapojte 
se a v podrubrice Miss kompost. O vítězi rozhodne odborná porota, která může přihlédnout 
k internetovému hlasování. Také obce mohou inspirovat své občany a uspořádat regionální Miss 
kompost, informace jsou na uvedené webové stránce.

 ZO ČSOP Nyctalus

Poznejte netopýry zblízka
S přicházejícím podzimem se na řadě míst 
na světě koná Mezinárodní noc pro netopýry, 
která díky základní organizaci Českého svazu 
ochránců přírody Nectalus a Rodinnému centru 
Fabiánek zavítá i do Dobřichovic. Seznámit se 
s netopýry můžete v sobotu 12. září od 16:30 
do 20 hodin na nádvoří dobřichovického zámku 
a ve vinárně U Karoliny. Nejdřív proběhne ukáz-
ka netopýrů, v 16:45 odstartují aktivity pro děti, 
v 17:30 se uskuteční druhá ukázka netopýrů, 
v 18 přednáška a v 19:15 procházka kolem Be-
rounky s detektory. V případě špatného počasí 
dojde k promítání filmu o netopýrech.

Plzeňka má nejen zbrusu 
nový kabát
Ve středu 2. září v Berouně slavnostně otevřeli 
zrevitalizovaný kulturní dům Plzeňka. Podobný 
objekt pro pořádání nejrůznějších kulturních 
akcí zde chyběl mnoho let.
Město muselo objekt Plzeňky zakoupit 
od soukromého majitele a v lednu letošního 
roku se pustilo do jeho opravy. Na svůj záměr 
v hodnotě 26 milionů korun získalo evropskou 
dotaci v maximální možné výši 20 milionů 
korun a stavební práce musely být hotové už 
během sedmi měsíců. Zbytek nákladů hradilo 
město ze svého rozpočtu, 1,7 milionu korun 
vydalo na úpravy interiérů a zakoupení vnitřní-
ho vybavení včetně nábytku či opony.
„Plzeňka se během náročné rekonstrukce do-
čkala nové střechy, vyměněna byla stará okna 
a opravou prošla též fasáda. Potřebné rekon-
strukce se dočkaly také elektrorozvody, sociální 
zařízení, šatna i pokladna. Pro seniory a invalidy 
tu byl nově vybudován výtah a pro dopravu 
materiálu, aparatury či kulis byla postavena ven-
kovní plošina,“ popsala rekonstrukční práce sta-
rostka Enderlová. Berounští pořídili do Plzeňky 
i novou jevištní a audiovizuální techniku včetně 
mobiliáře. Kromě sálu pro koncerty, plesy a další 
akce je součástí areálu i vedlejší dům, v němž 
vznikla zkušebna a divadelní šatny.  KÚSK
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Zahradnické práce v Havlíčkových 
sadech skončily v polovině srpna 
vysetím trávníku, kterému nejdřív 
pomohl dlouho očekávaný déšť, 
ovšem poté přívalové srážky novou 
výsadbu značně poškodily. „Počasí 
tohoto léta je skutečně extrémní 
a zahradnickým pracím nepřeje. 
Dodavatelská firma se s tím bude 
muset popasovat,“ sdělila mís-
tostarostka Řevnic Marie Reslová. 
Podle ní byl na svazích parku 
aplikován hydroosev, což je spe-
ciální metoda, která udrží semeno 
i na šikmém terénu a okamžitě 
mu zajišťuje i vlhkost a potřebné 

živiny. Kromě zeleně byla v parku 
dokončena také první etapa dře-
vosochařských prací pod vedením 
sochařky a ředitelky řevnické ZUŠ 
Ivany Junkové. „Na tyto prvky bylo 
použito dřevo ze stromů, které 
musely být poraženy. S výrobou 
pomáhali sochaři Martin Pertl a La-
dislav Plíhal,“ řekla Reslová.
 Během revitalizace, která je sou-
částí obnovy městské zeleně, byly 
vykáceny nemocné dřeviny, ostatní 
podstoupily ozdravný řez, bylo také 
vysázeno mnoho nových stromů. 
Svahy parku jsou čerstvě osázeny 
břečťanem, barvínkem a brsleny, 

u vstupu jsou plazivé růže. Komplet-
ní obnovou prošly i trávníky. „Tech-
nické služby vyčistily také koryto 
Nezabudického potoka. Vynikne tak 
největší ozdoba Havlíčkových sadů, 
do kterých teď proudí mnohem víc 
světla než dřív,“ dodala Reslová.

 Celý projekt revitalizace zahrnoval 
kromě Havlíčkových sadů i prořez 
lip na náměstí a před nádražím 
a výsadbu chybějících stromů. 
Projekt stál přes tři miliony korun 
a je financován s pomocí dotace 
SFŽP. (lh)

Havlíčkovy sady prokoukly

 Lucie Hochmalová

Havlíčkovy sady v Řevnicích se za poslední 
dva měsíce změnily – k lepšímu. Na první 
pohled je vidět, že se v nich udělalo mnoho 
práce. Ze zarostlého prostoru je nyní upravený 
park, který láká k odpočinku dospělé i děti.

Karlštejn otevře třináctou 
komnatu
Během října se návštěvníkům hradu Karlštejn 
bez příplatku ke vstupnému otevře 3. patro 
Císařského paláce, tzv. fraucimor. Prohlídky 
budou součástí prvního prohlídkového okruhu. 
Probíhat budou od 1. do 30. října se začátkem 
vždy v půl desáté dopoledne.

V černošickém Ottománku se 
zabaví děti i senioři
V úterý 1. září bylo při školce Ottománek v Černo-
šicích otevřeno Středisko volného času jako místo 
pro smysluplné trávení volna. Ve zcela nových 
prostorách v Jitřní ulici 2283 nabízí celou řadu 
výtvarných a sportovních kroužků pro všechny 
věkové kategorie, od miminek až po seniory. 
Aktuální nabídka kroužků je zveřejněna na webu 
Ottomanek.cz, další se připravují. Nově se napří-
klad otevírá cvičení rodičů s miminky, drama-čchi, 
Primahrátky nebo SWOBP. Ottománek organizuje 
i pobytové a příměstské tábory. Pro Středisko 
volného času hledá nadšené lektory, aby mohl na-
bídnout co nejrozmanitější služby. Jedním dechem 
dodává: „Buďte s námi – své nápady, názory 
a postřehy nám můžete psát na e-mail babyclub@
ottomanek.cz nebo je můžete sdílet na faceboo-
kových stránkách. Těšíme se na vás!“

Akce v mořinské knihovně
Obecní knihovna Mořinka ožije v tomto měsíci 
mimo jiné třemi akcemi. Ve čtvrtek 17. září tu 
v 19 hodin proběhnou deskové hry. Následu-
jící týden v pátek 25. září v 17 hodin začne 
tvořivá dílna, v níž spatří světlo světa podzimní 
dekorace. Vstupné na osobu je 20 korun. 
A v úterý 29. září jsou od 16 hodin zváni senioři 
k příjemnému posezení.

Srbsko bude mít kalendář 
díky fotosoutěži
Uzávěrka příspěvků do fotosoutěže, kterou 
Srbsko vyhlásilo loni, je v pátek 18. září. Té-
matem fotografií musí být obec Srbsko: život 
v ní, příroda, krajina, stavby, lidé nebo cokoli 
dalšího. Je přitom jedno, odkud přesně jste či 
kolik je vám let. Každý účastník může odevzdat 
až šest fotografií, a to na CD nosiči i v papírové 
podobě o maximální velikosti A4, které přinese 
na Obecní úřad v Srbsku. Fotografie budou 
vystaveny při svatováclavském posvícení 
v sobotu 26. září. Hodnotit je budou návštěv-
níci výstavy pomocí 12 hlasů, které dostanou 
při vstupu a jež přidělí jednotlivým obrázkům. 
Snímky s nejvyšším počtem hlasů se použijí pro 
nástěnný kalendář na rok 2016. Účastníci sou-
těže dostanou zdarma tři nástěnné kalendáře.

Odhalí se další sochy
V neděli 13. září v 15 hodin dojde v dobřichovic-
kém sochořadí k odhalení dalších soch  
z VI. ročníku sochařského sympozia Cesta mra-
moru. Socha Žraloka červeného sochařů Jana 
Slovenčíka a Ivany Junkové najde své místo 
ve vodách pod dobřichovickým jezem. Tři sochy, 
Klín Rastislava Jacka, Nicht für die Ewigkeit (Ne 
na věky) Jaroslava Hanáka a Cosi mezi Tetou 
a Kazi Radomíra Dvořáka, budou opět lemovat 
nový chodník mezi Dobřichovicemi a Karlíkem.

Titulní fotografie je 
z prvního vyda-
řeného ročníku 
rodinného festivalu 
Hravě a zdravě, který 
odstartoval o prvním 
zářijovém víkendu 
v Řevnicích. Organi-
zátory byly kavárna 
Modrý domeček 
a Rodinné centrum 
Leťánek.
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KRÁTCE

LEŤÁNEK
Plánované akce v knihovně na září a říjen:
• 17. 9. 9:00–11:00 Kurz šátkování 
s Mgr. Kateřinou Neubaerovou
• 22. 9. 15:00–21:00 Psychologická po-
radna s PhDr. Ilonou Špaňhelovou
• 6. 10. 18:00–20:00 Vývoj a výchova dí-
těte 0–3 roky s PhDr. Ilonou Špaňhelovou
• 13. 10. 18.00–20:00 Vývoj a výchova 
dítěte 3–6 let s PhDr. Ilonou Špaňhelovou

Aktivity pro dospělé:
Skupinové rehabilitační cvičení
úterý 9:00–9:45
Cena: 10 lekcí 800 Kč. Minimální počet 
účastníků 5 a maximální počet 7.
CORE trénink (posilování středu těla s vy-
užitím vlastní váhy těla) úterý 17:45–18:30
Cena: 10 lekcí 800 Kč. Minimální počet 
účastníků 5 a maximální počet 7.

(Hanka Hůlková)

PODPORA SEPAROVÁNÍ 
ODPADU PRO DOMÁCNOSTI
Obec Lety nabízí v průběhu měsíce září 
domácnostem tašky pro separaci odpadu. 
Sada třech tašek pro sběr plastu, papíru 
a skla bude k dostání na Obecním úřadě 
v Letech za 10 Kč. Tašky jsou omyvatelné, 
lehké, jejich  gramáž je cca 110 g/m2. Ucha 
jsou v tašce křížově prošitá, aby bylo možné 
garantovat její nosnost 10 kg. Taška má 
pevné dno, které netrpí překladem. Suchý 
zip na horním okraji tašek je na dvou taškách 
umístěn oboustranně, na další jednostranně 
tak, aby bylo možné pořadí tašek v sadě mě-
nit. Suchý zip je na stranách, kde je záložka. 
Rozměry:  35 cm šířka, 50 cm výška, 26 cm 
hloubka. Tašky jsou pořizovány za finanční 
podpory společnosti Eko-kom. Část nákladů 
na jejich pořízení ponese obec Lety. (bt)

GRANTY OBCE LETY
Zastupitelstvo obce Lety na svém posledním 
veřejném jednání  schválilo podmínky pro 
poskytování grantů z rozpočtu obce Lety 
jako podporu pro pořádání kulturních a spor-
tovních akcí na území obce pro rok 2016. In-
formace o postupu, jak o grant zažádat, jaké 
jsou podmínky jeho získání, jakým způsobem 
lze podat žádost či jaký je systém posou-
zení jednotlivých žádostí a možnost čerpání 
grantu včetně příslušných formulářů, najdou 
zájemci na stránkách obce v odkazu:
http://www.obec-lety.cz/obec-lety/finance/
granty-z-rozpoctu-obce-lety/.
Žádosti o granty v oblasti kultury a sportu 
konané na území obce Lety mohou být 
zaslány na adresu OÚ Lety, Na Návsi 160, 
252 29 Lety nejpozději do 30. 11. 2015. (bt)

Obec Lety zakázala v souvislosti s dlouho-
době panujícími vedry a suchem napouštění 
bazénů, mytí aut a zalévání zeleně. Záro-
veň jste také omezili denní spotřebu vody 
na obyvatele. Opravdu je situace tak vážná?
Situace JE VÁŽNÁ, protože suchem jsou vážně 
ohroženy zdroje vody. A zároveň lidé velmi 
zvýšili spotřebu vody – v porovnání s loňským 
rokem o 20 %. V současné době se spotřeba 
z vodovodu Lety–Karlík, který kromě zmíně-
ných obcí zásobuje i obec Rovina, pár domků 
v Dobřichovicích a město Řevnice – část za vo-
dou, pohybuje v průměru 350 m3, v extrému 
i 540 m3. Na tak vysokou spotřebu se nestačí 
voda naakumulovat. Proto se snažíme apelovat 
na občany, aby skutečně vodou neplýtvali a uží-
vali ji s rozmyslem. Je nutné vydatně kropit tráv-
níky  hodinu ráno a hodinu večer? A za součas-
ného stavu je opravdu jedno, jestli jde o vodu 
z vodovodu, řeky nebo ze studně – zdroje jsou 
spojené – pokud jeden soused plýtvá vodou ze 
své vlastní studny, omezuje jiného souseda, kte-
rý má studnu stejně hlubokou nebo bydlí někde 
nad ním. Voda jim dojde o to dřív.
Ještě chci reagovat na „omezili denní spotře-
bu“. 120 l vody na osobu je vyhláškou daná 
spotřeba. Proto se nejedná o omezení, ale 
o připomínku: NEPLÝTVAT VODOU!

Daří se vám přimět obyvatele obce, aby 
zákaz respektovali? Máte vůbec šanci 
nařízení kontrolovat a  vymáhat?
Ačkoli je nedostatek vody stejně vážný jako její 

nadbytek v podobě povodně, je daleko horší při-
mět obyvatele, aby se danému stavu přizpůsobili 
svou spotřebou. Povodeň přinese spoustu ničivé 
vody a pitnou vodu ve svém okolí znečistí, pak si 
lidé uvědomí její sílu a zároveň nenahraditelnost 
daleko intenzivněji, než působí obyčejné lidské 
varování a výstraha ŠETŘTE VODOU! v suchém 
období. Protože voda ještě nevyschla...
Proto v tomto případě plně záleží  na morálce 
a uvědomění lidí. Samozřejmě velmi funguje 
„sousedský přehled o dění v nejbližším okolí“. 
Pokud se sousedé dokážou domluvit, vyříkají 
si kropení trávníku mezi sebou. Když se nemají 
rádi, volají na obecní úřad... A potom volám já.

Od druhého srpnového víkendu si dokon-
ce „půjčujete“ vodu z pražské vodovodní 
sítě. Jak to funguje?
Ano, a to i přestože trochu zapršelo. Nestačí to 
však. Ze Želivky k nám voda teče díky vodovodu, 
který jsme vybudovali s Mořinkou a Hlásnou Tře-
baní.  Zkolaudován byl v listopadu 2013.  Jeho 
výstavba byla od začátku myšlena jako rezervní 
zdroj vody pro Lety v případě, kdy nebudeme 
moci čerpat vodu z Karlického údolí. A to se nyní 
děje. Je třeba si ale uvědomit, že pražská voda 
je velmi drahá. Litr vody se prodává přes 50 Kč 
bez DPH. Proto si šetřme naši vodu.

Připravujete nějaká další (třeba i drastič-
tější) opatření  pro případ, že sucho bude 
trvat i nadále?
Praktická zkušenost přichází tehdy, kdy voda 
z vodovodu neteče nebo jen kape. Pokud 
bude spotřeba vody stejně vysoká jako dopo-
sud, bude potřeba dodávku vody omezit.
Jsme velmi rozmazlení a vody si nevážíme. 
Díky jejímu dostatku jsme pozapomněli, že 
nebude-li voda, nebude život.

V Řevnické ulici na pozemku pana Brunclíka byla v roce 1968 vysazena lípa srdčitá – tehdy jako připo-
mínka 50. výročí vzniku samostatného Československa. Děkujeme panu Romanu Brunclíkovi za důstojné 
označení tohoto stromu, aby důvod jeho vysazení nebyl zapomenut. (bt)

Poděkování: památná lípa v Letech

Neplýtvejte vodou
Rozhovor se starostkou obce 
Lety Ing. Barborou Tesařovou 
na téma nedostatku vody. 
Ptal se Miloslav Frýdl.
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Opravdová vedra začala v polovině 
července a v podstatě celý měsíc 
trvalo horko bez jediné kapky vody. 
Podle meteorologů bylo v Česku 
největší sucho za posledních 12 
let. Letošní červenec byl také tře-
tím nejteplejším za posledních 55 
let: průměrná teplota dosáhla 20,2 
stupně Celsia. Za stejné období to 
byl zároveň pátý nejsušší červe-
nec. A celkově bylo letošní léto 
nejteplejším za uplynulých 134 let, 
tedy od roku 1881, kdy je v naší 
republice dostatek měřicích stanic.
Vedra pokračovala i v srpnu. 
Na některých měřicích stanicích 
tou dobou padaly téměř každý den 
teplotní rekordy. Například 11. srp-
na bylo v Dobřichovicích naměřeno 
39,8 stupně Celsia, přičemž český 
rekord je 40,4 stupně Celsia, který 
tu zaznamenali v srpnu 2012.
Dní, kdy je přes 35 stupňů Celsia, 
jsme letos zažili mnohem víc 
než jindy. Navíc narůstá i počet 
tropických nocí. Dřív bylo běžné, 
že nocí, kdy teplota zůstala nad 
20 stupni Celsia, bylo během roku 
maximálně pět. Za uplynulé dva 
měsíce víc než patnáct.

Období  
déletrvajícího sucha
Hejtman Středočeského kraje 
Miloš Petera vyhlásil 22. červen-
ce období déletrvajícího sucha 
a zároveň vyzval starosty, aby 
kontrolovali nakládání s vodou. 
Ve všech obcích byly v následu-
jících dnech vyhlášeny zákazy 
zalévání, napouštění bazénů či 
mytí aut. „V letošním roce postihlo 
Českou republiku rekordní sucho. 
Meteorologové varují, že nepří-
znivý vývoj hydrologické situace 
může trvat ještě několik týdnů. 
Proto je nezbytné věnovat pro-
blematice hospodaření s vodou 
mimořádnou pozornost a dbát 
na dodržování úsporných opatře-
ní,“ prohlásil hejtman Petera.
V souvislosti se suchem upozornil 
hejtman také na rizika požárů 
a ve stejný den vyhlásil kromě 
jiného plošný zákaz kouření 
a rozdělávání otevřeného ohně 
v místech, kde může dojít k jeho 
rozšíření, zákaz táboření mimo 
vyhrazené prostory na území 
regionu nebo zákaz vjezdu moto-

rových vozidel do lesů a na polní 
cesty. Obce pak mohly kontro-
lovat dodržování těchto nařízení, 
například prostřednictvím sborů 
dobrovolných hasičů.      
Na území našeho regionu naštěstí 
nevznikl kvůli vedrům žádný velký 
požár. Zato v celé republice v čer-
venci hasiči zasahovali u rekord-
ních 2 621 požárů, jak vyplývá 
z údajů Hasičského záchranného 
sboru ČR.

Po vedrech  
přišel déšť
Od 15. srpna pro změnu několik 
dní pršelo, přišly také bouřky 
a teploty se díky tomu snížily 
na snesitelných 20 až 25 stupňů 
Celsia. Podle ČHMÚ spadlo nej-
víc srážek v pondělí 17. a v úterý 
18. srpna. Krátkodobý déšť pří-
rodě rozhodně pomohl a naštěstí 
nezpůsobil žádné významné 
zvýšení hladin v řekách a poto-
cích, nebo dokonce povodně. 
Půda byla natolik vyschlá, že se 
veškerá voda stačila vsáknout 
nebo vypařit. Částečně se tím 
doplnily zásoby vody v přírodě, 
i když z dlouhodobého hlediska 
je jí stále málo, zvlášť po letošní 
mírné zimě se zmenšila zásoba 
podzemních vod.
Přívalové deště však přece jen 
napáchaly v našem okolí malé 
škody. Na mnoha silnicích mezi 
obcemi při deštích padaly ulá-
mané větve i celé stromy,  
což přidělalo starosti hasičům, 
déšť poničil třeba také novou 
výsadbu v řevnických Havlíčko-
vých sadech.

A znovu vedro…
Hned po deštích 20. srpna 
odvolal středočeský hejtman 
období déletrvajícího sucha, 
v platnosti však zůstala preven-
tivní protipožární opatření, např. 
zákaz rozdělávání ohňů až 50 
metrů od lesa.
A pak se opět přihlásila vedra, 
která přetrvala až do začátku škol-
ního roku. A co bude dál? Dou-
fejme, že nás teď čeká normální 
podzim a zima bez výrazných 
extrémů.

Extrémy letošního léta: 
horko a sucho střídaly 
bouřky a déšť
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud 
nešťastným…“ Citát ze známé knihy 
Vladislava Vančury plně odpovídá letošnímu 
prázdninovému počasí. Bouřky, sucho, vedra, 
teplotní rekordy, pak zase bouřky a přívalové 
deště a další horka. To vše jsme v Čechách 
zažili během uplynulých dvou měsíců.

Berounka ve Všenorech.  Barbora Tesařová
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Situace u Berounky byla na začát-
ku srpna opravdu vážná, suchem 
byly ohroženy vodní zdroje téměř 
ve všech obcích. I tam, kde lidé 
využívají své vlastní studny, vyzý-
valy obecní úřady k šetření vodou. 
A to zvlášť poté, kdy se spotřeba 
vody zvýšila – například v Řevni-
cích zaznamenali mnohonásobně 
větší odběr hlavně o víkendech.
V Letech stoupla spotřeba vody 
v porovnání s loňským rokem o 20 
procent. „Pohybovala se v průměru 
350 metrů krychlových, jedná se 
o vodovod Lety–Karlík, který kromě 
zmíněných obcí zásobuje i obec 
Rovina, pár domků v Dobřichovi-
cích a město Řevnice – část za vo-
dou. Na tak vysokou spotřebu se 
nestačí voda naakumulovat. Proto 
jsme se snažili apelovat na občany, 
aby vodou skutečně neplýtva-
li,“ řekla starostka Letů Barbora 
Tesařová. Podle ní v dobách sucha 
nezáleží na tom, zda lidé využívají 
vodu z vodovodu, řeky nebo ze 
studny, protože zdroje jsou spoje-
né, a plýtvání tím pádem omezuje 
všechny lidi, kteří tady žijí.

Dokud voda 
nevyschne…
Problém je ale v tom, že dokud 
lidem voda teče, varování a vý-
strahy moc nepomáhají. „Protože 

voda ještě nevyschla… Jsme vel-
mi rozmazlení a vody si nevážíme. 
Díky jejímu dostatku jsme pozapo-
mněli, že nebude-li voda, nebude 
život. Praktická zkušenost přichází 
až tehdy, kdy z vodovodu nic ne-
teče nebo jen kape. Proto v tomto 
případě plně záleží na morálce 
a uvědomění lidí. Samozřejmě 
velmi funguje ‚sousedský přehled 
o dění v nejbližším okolí‘. Pokud 
se sousedé dokážou domluvit, 
vyříkají si kropení trávníku mezi 
sebou. Když se nemají rádi, volají 
na obecní úřad... A potom volám 
já,“ dodává Barbora Tesařová.
Ale jak zjistila během prázdnin, 
většina lidí prý nerespektovala 
ani vyhlášení zákazu používání 
povrchových vod k zalévání hřišť 
a trávníků, které vydal Městský 
úřad v Černošicích. „Ze zkušenos-
ti vidím, že fotbalisté si svůj trávník 
kropit nepřestanou, stejně jako te-
nisté, když si chtějí zahrát. A to, že 
jejich studny mají stejný zdroj jako 
studny sousedů, kteří je používají 
k čerpání pitné vody, je nezají-
má. Nakonec se dá velmi dobře 
poznat, kdo se snažil vodou šetřit 
a nezaléval trávníky – při procház-
ce obcí je zřejmé, který trávník 
je sytě zelený a který na horkém 
slunci zežloutl.“
Je pravda, že při letmém pohledu 
na zahrady to opravdu platí. „My 

jsme se snažili používat vodu 
opravdu jen na vaření, pití a spr-
chování, v bazénu nám tak třetina 
vody ubyla, protože jsme ho ne-
dopouštěli. Ale v okolí třeba vesele 
fungovala závlaha,“ řekla jedna 
z obyvatelek Letů. Totéž potvrdi-
la i Jana z Řevnic. „Šetřili jsme, 
jak se dalo, bála jsem se zalévat 
i truhlíky s bylinkami. Ale když 
jsem se občas bavila se známými, 
vůbec to neřešili. Dokud voda 
teče, tak se asi nic neděje…“

Vyhláška platí 
do odvolání
Již zmíněná veřejná vyhláška – opat-
ření obecné povahy při nedostatku 
vody – byla vyhlášena Městským 
úřadem v Černošicích  
11. srpna. Od té doby až do od-
volání platí zákaz odběru povrcho-
vých vod z vodních toků v celém 
správním území obce s rozšířenou 
působností Černošice pro účely 
zalévání hřišť a trávníků, napouštění 
nádrží a bazénů a mytí aut. K tomu-
to opatření se úřad rozhodl na zákla-
dě zprávy Povodí Vltavy, s. p., která 
vyhodnotila hydrologickou situaci 
na vodních tocích a zjistila přetrváva-
jící velmi nízké průtoky vody.
Podle této vyhlášky se opatření 
nevztahuje na odběry povrchových 
vod pro zásobování vodovodů pro 
veřejnou potřebu, voda ze studní 
by se pak měla využívat zejména 
pro pitné účely a osobní hygienu. 
Vodou tedy musíme šetřit i nadále.

Náhradní zdroj vody
Zákaz používání vody na zalévání, 
kropení a napouštění bazénů platil 

samozřejmě i v Dobřichovicích, 
v Karlíku a v obci Rovina, a to 
na základě informací provozova-
tele vodovodní sítě. „Opravdu? To 
jsem ani nevěděla, já nemám in-
ternet a nikdo mi to neřekl. Takže 
jsem zahrádku i trávník normálně 
zalévala. Voda zatím nedošla,“ 
nelámala si hlavu se zákazem 
starší paní v Dobřichovicích, když 
se bavila u obchodu se známými. 
Podobný přístup má bohužel 
i mnoho dalších lidí.
Obce mají zdroje vody většinou 
na svém území. Lety pak disponují 
ještě náhradním zdrojem vody 
ze Želivky, tento vodovod byl 
vybudován společně s Mořinkou 
a Hlásnou Třebaní a zkolaudo-
ván byl v listopadu 2013. „Jeho 
výstavba byla od začátku myšlena 
jako rezervní zdroj vody pro Lety 
v případě, kdy nebudeme moci 
čerpat vodu z Karlického údolí. 
A to se nyní děje. Je třeba si ale 
uvědomit, že pražská voda je 
velmi drahá. Litr vody se prodává 
přes 50 korun bez DPH. I proto ří-
kám: šetřme si naši vodu,“ apeluje 
starostka Barbora Tesařová.

Voda dochází 
i ve studnách
Jednou z obcí, kde ještě není 
hotový vodovod, je Zadní Třebaň, 
lidé tu používají vodu z vlastních 
studní a někteří mají již dlouhodo-
bě nedostatek, zvláště v kopcích 
a v domech pod skálou. Letošní 
sucho tak situaci ještě zhoršilo, 
ale bohužel se nedá mnoho dělat. 
Zdejší obecní úřad mohl pouze 
požádat občany, aby v rámci svých 
možností vodou maximálně šetřili. u

Berounka v Řevnicích.  Barbora Tesařová

Nebude-li voda, nebude život
Poberouní nepatří k oblastem 
s nadprůměrnými srážkami, a tak je zvlášť 
v období teplého počasí důležité používat 
vodu s rozmyslem. Většina obcí proto během 
uplynulého suchého léta doporučila nebo 
přímo nařídila svým obyvatelům šetřit vodou.

DOBNETTÉMA
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Jazyková škola Channel Cros-
-sings, která v Radotíně každý se-
mestr přijme více než 400 zájemců 
všech věkových kategorií o jazy-
kové vzdělávání, se snaží vyhovět 
rostoucí poptávce. Na podzimní 
semestr 2015/16 vypsala téměř 80 
kurzů angličtiny, němčiny, italštiny, 
francouzštiny a španělštiny pro 
dospělé i pro děti. Dětské kurzy 
probíhají v malých skupinkách 5–8 
dětí, lektor má tedy více prostoru, 

aby se mohl všem dětem plnohod-
notně věnovat. Velké oblibě se těší 
i kurzy s možností hlídání dětí. 
„Nechtěla jsem přijít o dosaženou 
jazykovou úroveň, kterou jsem 
měla před odchodem na mateř-
skou dovolenou, ale zajistit doma 
pravidelně hlídání Tomáška bylo 
komplikované. Proto jsem velmi 
ocenila, že v Channel Crossings mi 
nabídli kurz s hlídáním dětí. Herna 
je přímo ve škole, takže já se 

mohu v klidu soustředit na výuku, 
ale přitom jsem nablízku, kdyby 
mě Tomášek potřeboval. Na milou 
tetu si zvykl velmi rychle, a dokon-
ce se těší, až si bude moct hrát 
s ostatními dětmi,“ popisuje výho-
dy zázemí jazykové školy Channel 
Crossings paní Jitka a dodává 
s úsměvem: „Channel Crossings je 
velká škola, čehož jsem se zpočát-
ku trochu obávala, ale zjistila jsem, 
že tu vládne takřka rodinná atmo-
sféra, všichni jsou milí, vždycky se 
mi věnují s maximálním nasazením 
a snaží se vyhovět mým často 
nestandardním požadavkům.“
V poslední době je nemilým 
zjištěním skutečnost, že jazyková 
vybavenost dětí, která dříve byla 
v porovnání se zahraničím na špič-
ce, neroste. Není to tak, že by se 
zhoršovala, ale spíše jde o to, že 
v zahraničí si rodiče mnohem víc 
uvědomují význam investování 
do jazykového vzdělávání, a tak se 

snaží svým potomkům připravit již 
od mala cestu ke studiu na zahra-
ničních univerzitách či k lepšímu 
pracovnímu uplatnění. I přes 
rostoucí dotaci jazykových lekcí 
na základních školách dětem stále 
chybí hlavně sebevědomí a schop-
nost v cizím jazyce na cokoli rea-
govat nebo dokázat zformulovat 
souvislou větu. Často pouze umí 
překládat jednotlivá slovíčka, ale 
už je nedokážou aktivně používat 
nebo skládat do smysluplných 
slovních spojení. Pokud tento 
trend nezastavíme, můžeme se 
brzy ocitnout na chvostu Evropy.

Pokud jste se i vy rozhodli s jazy-
kem něco udělat, máte jedinečnou 
příležitost. Kurzy začínají od po-
loviny září a zapsat se můžete 
na www.chc.cz/rozvrh.

Počet zájemců 
o jazykové kurzy 
výrazně roste
Nejen rostoucí ekonomika, ale také vzrůstající 
požadavky zaměstnavatelů ženou do jazykových 
škol stále víc zájemců o jazykové vzdělávání. 
Potenciální uchazeči o práci si uvědomují, že 
jeden cizí jazyk na úrovni falešného začátečníka 
již opravdu dávno nestačí a koktání na dovolené 
typu „I am sorry, no english“ je ostudou pro 
všechny, která nikomu moc sebevědomí nepřidá.

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 do 13:30)

Praha 5 - Radotín, (Staré) Sídliště 1082
Poblíž zdravotního střediska
Konečná bus 244 Made in Germany
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Pane starosto, pamatujete 
si, kdy naposledy bylo takhle 
horké léto?
Já osobně takto dlouhé, hor-
ké a suché počasí nepamatuji. 
Potoky na našem katastru jsou 
víceméně suché a stav vody 
v Berounce dobře znáte. Ale to 
je všude stejné. Nicméně to, že 
vody v Berounce bylo tak málo, 
že nešla přes jez, a suché potoky 
jsem zažil už víckrát.

Jaký největší problém se 
v době sucha vyskytl? Byla 
situace v Řevnicích kritická?
U nás v Řevnicích není ani tak 
problém se zdroji vody, ty jsou 
dostatečně kapacitní a kvalitní, ale 
s nárazovostí odběru zejména o ví-
kendech, kdy jsou ve městě chataři, 
dochází více k zalévání zahrádek, 

čištění a doplňování bazénů a po-
dobně. O víkendu se tak vodojem 
mnohdy vyprazdňuje velmi rychle.

Přijali jste opatření, aby k tomu 
nedocházelo?
Město přistoupilo 10. srpna 
k uveřejnění výzvy, aby lidé šetřili 
vodou. (viz rámeček – pozn. red.) 

Dále se zabýváme zpřístupněním 
dlouhá léta nevyužívaného zdroje 
a vodojemu v Selci občanům pro 
odběr vody na zalévání. V sou-
časné době ho město používá 
k zalévání nově vysazené zeleně 
a kropení prašných ulic. Je totiž 
i nyní poměrně silný, ale nekvalitní 
pro úpravu na pitnou vodu.
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Starosta Řevnic: chceme 
zpřístupnit zdroj vody v Selci
Je samozřejmé, že v horkém a suchém počasí 
by všichni lidé měli myslet na přírodu, a tudíž 
co nejvíce šetřit vodou. Neměli by tedy např. 
napouštět bazény, zalévat trávníky nebo mýt 
auta. Jaká byla v létě situace v Řevnicích, nám 
sdělil zdejší starosta Tomáš Smrčka.

Letos v létě jsme zasahovali víc 
než v minulých letech. Na první 
vlnu veder, která začala v polovině 
července, lidé rozhodně nebyli 
připravení, měli jsme mnohem víc 
práce než obvykle.
Ošetřovali jsme kolapsy z horka, 
hodně jich bylo také při sportu – 
přestože bylo skoro čtyřicet stup-
ňů, lidé vedro podcenili a jezdili 
na slunci třeba na kole. Zazname-
nali jsme také velký nárůst úrazů, 
např. u cyklistů, bruslařů a jiných 
sportovců, dost nehod bylo také 
u vody, např. rozříznuté nohy, pora-
nění hlavy. Naštěstí jsme nemuseli 
řešit žádný opravdu těžký úraz.
Bohužel jsme v létě zaznamenali 
také častější úmrtí než obvykle, 
nemocní a starší lidé, onkologičtí 
pacienti a jiní, kteří horka hůře 
snášejí, vedra neunesli.
Co ale považuji za nejhorší, byl 
enormní nárůst poštípání a pobo-

dání hmyzem, tedy vosami, včelami 
a sršněmi, k takovým případům 
jsme vyjížděli i několikrát den-
ně. Hodně lidí trávilo čas u vody 
a na zahradách a hmyz se snášel 
na pití a jídlo, nejčastěji lidé „vypili“ 
bodavý hmyz s nápojem z plecho-
vek, kde není šance ho vidět. Těžké 
alergické reakce se vyskytovaly 
u všech věkových kategorií, u dětí, 
dospělých, starších lidí, nejmladší 
bylo asi půlroční miminko, nejstarší 
asi 96letá paní. Nejhůř na tom byl 
mladý muž ve Všenorech, kterého 
píchla sršeň do nohy, a brzy se 
u něj dostavil anafylaktický šok. Při-
jeli jsme na poslední chvíli a ošetřili 
ho, jinak by to skončilo špatně.
Během bouřek se nestalo nic 
výjimečného, pár kardiaků mělo 
zdravotní problémy, když se měnil 
tlak, ale jinak jsme neošetřovali 
žádné úrazy od popadaných stro-
mů, blesku ani nic podobného.

VÝZVA
ŠETŘENÍ VODOU!
Výzva občanům!
10. srpna 2015
Dlouhodobě trvající sucho 
a vysoké teploty vedou k ex-
trémní spotřebě pitné vody 
z městského vodovodního 
řadu. O uplynulém víkendu 
byl odběr vody vyšší o 100 
procent, než je průměrná ví-
kendová spotřeba. I vzhledem 
k nepříliš pozitivní předpovědi 
počasí proto Městský úřad 
v Řevnicích vyhlašuje do odvo-
lání zákaz napouštění bazénů 
a akumulačních nádrží, zalévá-
ní zeleně a mytí automobilů.

Řeka Berounka.  Barbora Tesařová

Anketa:
Co říkáte  
letošnímu létu?
Martin, Zadní Třebaň: Vedra 
byla opravdu náročná, člověk 
by jen ležel, nemá chuť a energii 
na nic. Žiji tady od narození, 
ale nepamatuji si, že by někdy 
úplně vyschl Nezabudický potok 
v Řevnicích.

Lucie, Řevnice: Mně horko 
až tolik nevadí, ale tentokrát už 
toho bylo moc. Dalo se existo-
vat jen brzy ráno a pozdě večer. 
Na druhou stranu ty teplé večery 
jsou příjemné, je milé posedět 
večer na zahradě bez svetrů, 
skoro jako u moře.

Jana, Řevnice: Jako děti jsme 
si hráli u Berounky, vždycky ko-
lem ní bylo mokro a vlhko, chodili 
jsme domů zmáchaní. Teď je 
všude hrozné sucho, ani těch pár 
dnů deště moc nepomohlo.

Petr, Dobřichovice: Co na to 
říct? Už vloni byly horké dny, ale 
letos je to extrémní. Vůbec nej-
sem schopný fungovat. Občas 
chodím na ryby, ale teď žádné 
nechytím, ani rybám nedělá to 
vedro dobře.

! Téma připravila
Lucie Hochmalová

ZAHRADNÍ ZEMINA
Velká Chuchle

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

inzerce

Lidi trápil přemnožený hmyz
Jaké starosti přidělalo letošní horké počasí 
záchranářům, nám sdělil ředitel záchranné 
služby Trans Hospital z Řevnic Bořek Bulíček.
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Jaká cesta vedla tuto meziná-
rodně uznávanou chovatelku 
k životní lásce v podobě zmíně-
ných droboučkých čtvernožců? 
Eva Poustecká o svých miláčcích 
říká, že jí v podstatě zachránili du-
ševní zdraví a jsou dnes a denně 
obrovským zdrojem štěstí a ne-
změrné lásky. Svůj život si bez své 
chlupaté rodiny již neumí před-
stavit. A ani nechce. Znám Evu 
Pousteckou roky. Mnoho času 
jsme s mým synem trávili na její 
zahrádce, kde se čivavy nejprve 
batolily a posléze dováděly.

Evo, jak to vlastně všechno 
začalo?
První čivavu mi koupil můj přítel 
po tragické smrti mého tehdy 
osmnáctiletého syna Aleška, kdy 
mi svět potemněl a já byla doslo-
va na dně. Důvod byl jasný, snažil 
se mě přivést na jiné myšlenky 
a zlepšit můj zdravotní stav. Moje 
první fenečka Christine Amoret 
Bohemia se stala světlem, které 
nečekaně přišlo do mého života. 
A byla úžasná. V ní jsem objevila 
lásku ke zvířatům a k čivavám 
zvlášť. Dnes již bohužel není, ale 
vzpomínám na ni dodnes, byla 
milující, spíše introvertní, klidná 
a rozvážná – přesně to, co jsem 
tehdy potřebovala. Ale chtěli 
jsme štěňátka, Christine je mít 
nemohla, a tak jsme pořídili další 
fenku, což byla Cinderela Orlen, 
podomácku Čokina.

A tam začalo vaše chovatelství?
Ano. Dostali nás. (smích) A začala 
láska na celý život. Další pejsci 
přibývali a chov se začal rozši-
řovat. Mýma rukama od té doby 
prošlo mnoho štěňátek s průka-
zem původu. Naše chovatelská 
stanice z Třebaňského údolí se 
zabývá chovem již přes deset 
let, na výstavách jsme vyjezdili tři 
mezinárodní šampiony, nyní už ve-
terány. Tito pejsci se totiž dožívají 
kolem patnácti let a náš nejstarší 

veterán je Hanapepe Bohemia 
Alke (podomácku Pepinka) a je 
ve svých jedenácti letech stále 
v dobré kondici.

Co je podle tebe na čivavách 
specifického? Čím tě tak 
okouzlily? 
Jsou neskutečně hravé, přítulné 
a mají vysloveně milou povahu. 

Žádná z našich čivav není agresiv-
ní. Je však pravda, že na výstavě 
jsme se s takovými setkali. To 
je jako u každého zvířátka, vše 
je ve výchově. My je máme jako 
děti a ony nám to vracejí. Moji 
miláčkové jsou především úžasní 
společníci, věrní druhové a psy-
choterapeuti. 

Zmínila jsi výstavy. U vás doma 
je to jako v muzeu. Všude jsou 
poháry a diplomy... Kde jste 
s vašimi „dětmi“ byli?
Projeli jsme toho celkem hodně: 
Slovensko, Slovinsko, Polsko, 
Německo, Holandsko, Švýcarsko, 
Černou Horu, Makedonii. Ve všech 
těchto zemích jsme byli první.

Jak se díváš na módní vlnu 
malinkých pejsků do kabelky?
Čivavy jsou neskutečně přemno-
ženým plemenem, na jejich chov 
se totiž upnuli i množitelé, produ-
kující štěňata, která nejsou řádně 
očkovaná, odčervená a ve většině 
případů nemají ani věk na ode-
brání od fenky. Jejich noví majitelé 
jsou buď dobrými zákazníky pro 
veterináře, nebo jim štěňátka velmi 
brzy i umírají... Je to smutné, ale 
je to tak.

Tvoji pejsci mají i televizní 
a filmovou zkušenost.
V poslední době jsme s pejsky 

absolvovali dotočení filmu Ani 
ve snu. Naše fenečka Gazánie 
z Třebaňského údolí je tedy filmo-
vá hvězda. Pro americký film si 
u nás zase vybrali fenku Růženku 
k natáčení reklamy na americké 
pivo, spolupracovali jsme i při 
reklamních akcích na Václaváku, 
na Ovocném trhu a podobně. 
Naši psi převlečení v maskách se 
také účastnili několika zdejších 
masopustních akcí. Někdo se 
na to možná dívá káravě, ale 
oni to mají rádi. Jsou zvyklí být 
středem pozornosti a s nadšením 
se předvádějí.

Když se tak dívám po všech 
vašich oceněních, říkám si, 
jestli vůbec víš, kolikrát jste 
vyhráli a na kolika pohárech 
utíráš prach? 
To jsi řekla přesně, o tom utírání 
prachu. Počet ocenění, která jsme 
získali, by šel do stovek. A k tomu 
ještě diplomy, medaile a kokardy.

Který z vašich pejsků je nejú-
spěšnější? 
Rozhodně Alva z Třebaňského 
údolí, Hortenzie z Třebaňského 
údolí a Fortuna Cher pod Měn-
dou, to jsou mezinárodní vítězové 
CIB. Ale úspěšných bylo daleko 
víc. Ono to krásně zní, ale je 
potřeba si uvědomit, že tyto akce 
obnášejí vysoké finanční náklady 
nejen za výstavu samotnou.  

DOBNETROZHOVOR

Víte něco 
o původu 
čivav?
Historie původu tohoto 
zajímavého plemene směřuje 
do Mexika, kde tito psíci 
dělali společníky indiánům. 
Když indián zemřel, 
pochovali k němu do hrobu 
i jeho čivavu. Jamku mezi 
očima měli na drahokam, 
který jim tam vkládali podle 
toho, jak byl indián z rodu 
Toltéků a později Aztéků 
bohatý. Aztékové věřili, že 
psík bude provázet zemřelé 
v posmrtném životě. Podle 
dalších pramenů se uvádí, 
že předchůdci čivav sloužili 
jako potrava pro indiány, 
jiná teorie říká, že čivava 
je potomkem psů z Číny. 
Existuje mnoho výkladů, 
které se původem čivav 
zabývají.

Eva Poustecká: Pejskům se 
věnujeme celý den
Paní Eva Poustecká žije v Zadní Třebani, 
v současné době je již v důchodu. Mnoho let 
se zabývá chovem malého psího plemene – 
čivav. Kdysi nás z televizních obrazovek 
v reklamě okouzlovali i dojímali tito malí psíci 
a mezi nimi právě i čivavy z chovatelské 
stanice z Třebaňského údolí.

 Archiv E. Poustecké
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Mgr. RADKA GEFFERTOVÁ

Tel.: 603 21 89 92
e-mail: info@fyzioterapie-rg.cz

28. Října 1160, Řevnice
www.fyzioterapie-rg.cz
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ŠIROKÝ VÝBĚR 
školních potřeb 

ergonomická pera a tužky od firmy Stabilo

  knížky pro prvňáčky s VELKÝMI PÍSMENY  
  a velká nabídka pro malé čtenáře

AKČNÍ 
NABÍDKA 

podsvícených 
globusů

procvičovací 
a opakovací sešity 
pro žáky základní školy

na náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8–18, SO 8.30–11.30
Tel: +420 603 822 760
info@knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ
na náměstí v ŘEVNICÍCH

PO–PÁ 8–18, SO 8.30–11.30
Tel: +420 603 822 760
info@knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ
na náměstí v ŘEVNICÍCH

PO–PÁ 8–18, SO 8.30–11.30
Tel: +420 603 822 760
info@knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ

ŠIROKÝ VÝBĚR

ergonomická pera a tužky od firmy Stabilo

HOLA, HOLA, 

škola volá!
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Rozhodně chov jakýchkoli 
živočichů na profesionální úrovni 
není levný koníček. Mnoho lidí 
vidí jen poháry a obohacení 
ze štěňat, ale tomu předchází 
zakoupení zvířátka, řádné oč-
kování, kvalitní krmení, členství 
v klubu. Každé zvíře pro chov 
musí projít komisí, potřebuje 
potvrzení z ČMKU (kynologická 
unie – pozn. red.), musí se mu 
zřídit průkaz původu plus regis-

trace. A pokud chceš štěňátka 
od cizího psa, za krytí je nutné 
také zaplatit podle počtu naro-
zených mláďat.

Věřím, že levné to není…
Není to jen tak, ale přes to všech-
no jsem ráda, že je mám. Víš, 
jak se říká, že psi v lásce nikdy 
nelžou. Tak to je naprostá pravda. 
Vnímám to u každého mého 
malinkého tvorečka. Oni jsou totiž 

malincí jen vzrůstem, srdce mají 
obrovské. (úsměv)

Dá se říct, kolik času denně 
věnujete péči o pejsky? Jak 
u vás vypadá běžný den?
Jelikož jsme ve starobním důcho-
du, pejskům se většinou věnujeme 
celých dvacet čtyři hodin, protože 
některá miminka se musí krmit 
každé tři hodiny, tedy i v noci. 
Ráno uklidit, venčit, a to několikrát 

denně na dvorečku, aby se také 
pěkně proběhli.

Chodíš s nimi na procházky? 
Pravidelné procházky jsou nutné. 
Pejskové se musí naučit chodit 
na vodítku kvůli výstavám, kde 
předvádějí svou chůzi a rozhodčí 
si prohlíží správnou funkci jejich 
končetin. Navštěvujeme i nádraží, 
aby si zvykli na haly a hluk. To je 
pro velké výstavy, mezinárodní 
a národní, které jsou vždy v ha-
lách, velice důležité!

Pejsci jsou naštěstí malí, ale 
kolik toho snědí?
Krmiva moc nepotřebují, mají 
rádi i ovoce a zeleninu (vařenou 
i nevařenou).

A co na chov říká rodina?
Rodina je má ráda, a když přijedou 
naše vnoučata, mají pejskové Váno-
ce. Také tu máme dvě „závislačky“ 
na našich vnučkách, jen je zaslech-
nou, začnou kňourat a vyžadují jejich 
pozornost. Všechny naše děti se 
s námi účastní výstav, samy vystavují 
a učí se s pejsky juniorhandling.

! Helena Pelikánová, lh

Pro zájemce o seznámení 
s chovem Evy Poustecké:  

www.civavy.com

Elektronické zabezpečovací systémy
Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron 

v drátovém i bezdrátovém provedení. 

JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou 

unikátní celkové ochrany.

CSc COMPUTER SERVICES s.r.o. 
Brunšov čp. 508, 252 31 Všenory

Tel.: 257 741 495 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz

Výhradně ruční mytí interiérů  
a exteriérů. Programy od 199 Kč,  
ze kterých si vybere každý. Používáme 
čistící prostředky Mafra, Fraber, Sonax.
Areál tenisových kurtů
Pražská 454, Lety u Dobřichovic
Otevírací doba 
Po-Pá 8-18
So 10-18
w w w . r u c n i m y t i l e t y . c z

RUČNÍ MYTÍ 
VOZIDEL

KOMPLETNÍ PÉČE  
O VÁŠ VŮZ ČI MOTOCYKL

607 963 477
720 358 210
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Tradiční Karlštejnské vinobraní se 
odehraje 26. a 27. září v Karlštejně. 
Jak už je dobrým zvykem, program 
bude nabitý a přinese mnoho růz-
norodé zábavy:  každý si najde to 
své. Protože jde o oslavy spojené 
s vínem, bude pro návštěvníky při-
pravena ochutnávka karlštejnských 
vín z vinic, které založil sám „otec 
vlasti“ Karel IV. A jelikož k vínu patří 
dobré jídlo, mohou se všichni těšit 
na ochutnávku kulinářských spe-
cialit.  V sobotu i v neděli ve 13:30 
hodin projde historický průvod 
od vinic na hrad spolu s vystou-
pením středověkých rytířů, pištců, 
dvorních kejklířů a mágů, přehlíd-
kou gotického odívání a dobových 
tanců. Cestu k hradu olemují 
stánky s ukázkami historických 

řemesel. Nebude chybět královský 
rytířský turnaj, vystoupení fakírů 
a v sobotu večer i loučový průvod 
a ohňové představení v podhradí. 
Poté se na pravém břehu Beroun-
ky odehraje divadelní představení 
Noc na Karlštejně. 
Také letos vyjede na Karlštejnské 
vinobraní mimořádná vlaková 
souprava tažená parní lokomoti-
vou. Návštěvníci tak mohou využít 
obousměrné jízdy na trase Karl-
štejn – Praha-Smíchov. Jízdenky 
se kupují přímo ve vlaku. Vstupné 
na oba dny stojí 200 korun, jen 
na neděli polovinu. Děti do 15 let 
a návštěvníci v historických  
kostýmech vstup neplatí.  
Více informací najdete na webu  
Karlstejnske-vinobrani.cz.

Organizátoři akce se rozhodli 
vyzdvihnout českou houbařskou 
tradici a propojit ji s kulturou 

a gastronomií. Fenomén houba-
ření je totiž v Čechách proslulý 
a brdské lesy jsou pro tuto aktivi-
tu ideální. 
Houbyfest začne v 7 hodin 
ráno, kdy mohou předem 
přihlášení účastníci vyzkoušet 
své dovednosti a zasoutěžit si 
v hledání hub. Přitom se podle 
organizátora Štefana Oršoše 
nemusí obávat zrušení soutěže 
ani v případě, že houby zrovna 
neporostou. Pokud se tak stane, 
budou připraveny žampiony 
ukryté v plechovkách. 
Pro zmiňovaný gastronomický 
zážitek se návštěvníci vydají 
na řevnické náměstí, kde se 
houbaři i milovníci lesních plodů 
budou tetelit blahem: najdou zde 
pokrmy z hub a lesních plodů, ale 
také různé potřeby pro houbaření 
a kempování. Akci navíc zpestří 
mistrovství ČR o nejhezčí nařeza-
ný buřt k opékání.
Na řadu přijde i pestrý kulturní 
zážitek. V místním kině budou  
od 10 hodin promítat filmy o hou-
baření a houbách a od 13 hodin 

se zde návštěvníci setkají s reži-
sérem Tomášem Vorlem, který si 
s nimi popovídá o houbách, příro-
dě a svém snímku Cesta z města. 
Prostor Lesního divadla navštíví 
v 15 hodin baby punková kapela 
Kašpárek v rohlíku, po níž vystoupí 
vizuální umělec, divadelník, per-
former a hudebník Petr Nikl. Trio 
kulturních akcí pak uzavře Václav 

Koubek. V areálu divadla se 
uskuteční dětský karneval se sou-
těží o nejkrásnější masku houby 
nebo lesní pohádkovou postavu. 
A „Bouda“ u vlakového nádraží 
bude patřit výstavě děl Tomáše 
Hlavenky inspirovaných houbami 
a osvětové výstavě hub s mykolo-
gickou poradnou. Čeká nás akce, 
na níž se nebudeme nudit.

Podle slov výtvarníkovy dcery 
Petry Vlčkové Papouškové, která 
výstavu připravuje, bude jejím nos-
ným tématem prvek vody, který 
v díle Jaroslava Papouška působí 
meditačně. Zvolen je rovněž jako 
vyvážení po období sucha, kdy 
nám voda chyběla. Akce je jedi-
nečná také proto, že se uskuteční 
po několika letech odmlky. 
Jméno Jaroslava Papouška je 
spojeno zejména s filmem. Noto-
ricky známé jsou třeba jeho sním-

ky Černý Petr, k němuž napsal 
scénář, byl také autorem námětů 
a spoluscenáristou filmu Miloše 
Formana Lásky jedné plavovlás-
ky nebo Hoří, má panenko. Bez 
skrupulí bychom ale tohoto tvůrce 
mohli nazvat multiumělcem, který 
se k filmu dostal od sochařství 
a výtvarného umění. Vystudoval 
sochařské oddělení pražské AVU 
a malířství se věnoval velmi inten-
zivně po celý život.
Stranu připravila: Lucie Hejbalová

První ročník Houbyfestu je tu!

Největší houbařský 
festival v Čechách 
se uskuteční 19. září 
v Řevnicích.

Karlštejn otevře již 19. vinobraní Za Modrou 
žízní 
do umělecké
kavárny

 Vladimír Kasl

Dobřichovické Café 
Galerie Bím zahájí 
v pondělí 21. září 
výstavu výjimečného 
umělce Jaroslava 
Papouška pod 
názvem Modrá žízeň. 
Expozice potrvá 
do 21. listopadu.

Kašpárek v rohlíku.  Bejbypank

Prahouby.  ND Brno



www.idobnet.cz  13  

H O T E L  K A R L Š T E J N
««««

www.hotel-karlstejn.cz

PŘIJME
1 zaměstnance na hlavní pracovní poměr

1 zaměstnance na vedlejší pracovní poměr, nebo brigádu
POZICE

HLAVNÍ SERVÍRKA / HLAVNÍ ČÍŠNÍK
Požadavky: základní znalost anglického jazyka,  

komunikativní schopnosti, nutnost praxe v oboru, smysl pro pořádek
Pracovní doba: krátký – dlouhý týden, event. dle dohody s kolegou

Kontakt: Jan Bartoníček – tel.: 603 437 840, bartonicek@karlstejnsko.cz

DOBNETPRÁVNÍ PORADNA  

inzerce

Tak ještě jednou a vážně. Bez ohledu 
na zprávy v tisku a v některých nejmeno-
vaných televizních stanicích je náhrada 
škody vzniklé v důsledku pochybení 
nebo nedbalosti vaší cestovní kanceláře 
sice založena občanským zákoníkem 
a výrazně rozšířila možnost žádat a také 
obdržet satisfakci za zkaženou dovole-
nou, ale pořád to neznamená, že je to 
forma, jak získat slevu na zájezdu proto, 
že se vám nelíbily pyramidy.
Ve schránce mi během posledních 
týdnů přistálo tolik dotazů typu: „Mohu 
reklamovat dovolenou, protože...?“, až 
jsem se rozhodla tímto tématem zabývat 
ještě jednou.
Ano, dovolenou lze z tohoto důvodu 
reklamovat a můžete dosáhnout slevy 
nebo vrácení peněz, ale musí být splně-
no několik základních podmínek:
1. Především musí jít o dovolenou, k níž 
byla podle českého práva (případ-
ně podle práva členského státu EU) 
uzavřena tzv. smlouva o zájezdu, někdy 
též ne zcela přesně podle dřívější úpravy 
nazývaná cestovní smlouva. Předmětem 
této smlouvy je závazek cestovní kan-
celáře, agentury nebo kohokoli (zákon 
používá termínu pořadatel) zajistit pro vás 
jako zákazníka soubor služeb cestov-
ního ruchu (zájezd) a zákazník se za to 
zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. Nejde 

tedy pouze o zajištění buď dopravy, 
nebo ubytování, musí jít o soubor služeb 
(doprava plus ubytování plus strava plus 
služby delegáta plus poznávací zájezdy – 
nehodící se škrtněte). Pravidelná pře-
pravní linka autobusu nebo letadla sice 
odpovídá za zpoždění, ale ne ve stejném 
režimu a rozsahu. Ubytovatel rovněž od-
povídá za porušení svých povinností, ale 
rovněž v jiném rozsahu. Zájezd je prostě 
cosi tvořící souhrn služeb, jež jsou vám 
na dovolené poskytnuty, a jen v případě 
tohoto typu smlouvy se lze domáhat 
náhrady za ztrátu radosti z dovolené.
2. Nebudu zde popisovat, co všechno 
byste měli řešit, když takovou smlouvu 
uzavíráte, jednak už jsem o tom v DOB-
NET zpravodaji psala a jednak je na to 
již pozdě. Podstatné je, že ze zákona  
vyplývá pořadateli zájezdu celá řada 
povinností (viz ust. § 2521 a násl. NOZ), 
nárok na náhradu za vady zájezdu vám 
vzniká pouze tehdy, pokud některou 
z povinností výslovně zakotvených 
(zákonem nebo smlouvou) poruší.
3. Oddělme vady zájezdu od újmy 
za narušení dovolené. Vadou zájezdu 
se rozumí to, že zájezd nebo jeho část 
nemá vlastnosti, které jsou uvedeny 
ve smlouvě nebo o nichž byl zákazník 
před jejím uzavřením výslovně ujištěn 
(osobně, reklamou, v katalogu) nebo 

vyplývají ze zvyklostí (zde má zákon 
na mysli především nikde nezakotvené 
a mezinárodně nedefinované hotelové 
hvězdičky). V případě vady zájezdu 
má zákazník právo na nápravu stavu, 
z uvedeného důvodu se vyplatí vadu 
reklamovat ihned po jejím zjištění (např. 
jste si zaplatili hotel přímo u pláže a on 
je od pláže přes dálnici, která se musí 
obcházet, nebo byl inzerován klidný 
resort pro rodiny s dětmi a hotel s vámi 
sdílí sjezd vyznavačů tvrdého techna). 
Protože taková reklamace se zpravidla 
děje ústně, mějte s sebou svědka, nej-
lépe nikoli člena rodiny, ale např. osobu 
z téhož zájezdu. Pokud vadu nejde na-
pravit nebo se po zbytek zájezdu musíte 
spokojit se službami nižší jakosti, máte 
nárok na slevu z ceny. Podotýkám, že 
půjde o nejčastější vadu zájezdu a také 
o nejčastější prohřešek našich cestov-
ních kanceláří. To vše a věci obdobné 
jsou náhrady takzvaně majetkové, dají 
se empiricky definovat, spočítat, vyčíslit.
Oproti tomu náhrada za újmu za naru-
šení dovolené je újmou za škodu, která 
není dobře vyčíslitelná, jde o ztrátu 
požitku z vaší dovolené, jež je vyvolaná 
nesplněním či vadným plněním závazku, 
k němuž se pořadatel v rámci smlouvy 
zavázal, a je zde vedle náhrady za vady 
zájezdu. Není to ale náhrada za to, že 

zájezd neodpovídal vašim představám 
(pyramidy byly málo šikmé, nesvítilo 
sluníčko, abychom se dost opálili, krávy 
u salaše nebyly fialové), nýbrž za pro-
blémy, které vám vznikly tím, že jste 
museli řešit nedostatky zájezdu. Napří-
klad pokud pořadatel nezajistil, aby bylo 
v místě ubytování podáváno hygienicky 
bezvadné jídlo, vaše dcera dostala sal-
monelózu a vy jste se o ni museli starat, 
nebo pokud se vám při přepravě ztratila 
zavazadla a vy jste několik dnů chodili 
v jedněch šortkách a spálili se, protože 
v kufru jste měli i opalovací krém. Není 
možné reklamovat újmu, když jste se 
museli starat o manžela, který první den 
dovolené šlápl na ježka, protože pláž 
bez ježků asi pořadatel nesliboval, a ani 
to, že jste v cílové destinaci nerozuměli 
tamním obyvatelům nebo jste špatně 
spali, protože do pěti do rána venku cvr-
kaly cikády, nejsou důvody k reklamaci.
Minulý rok jsem ohledně zájezdů, 
uzavírání smluv o zájezdu a reklamací 
radila obezřetnost, letos bych vás nabá-
dala k tomu, abyste ke svým nárokům 
přistupovali s reálnými požadavky 
i očekáváními.

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

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

Náhrada škody za ztrátu radosti z dovolené
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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, závitové tyče, závitní-
ky, vrtáky téměř do všech materiálů, 
kouřovody, řetězy, 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 7:00-18:00 hod.
SO 8:00-12:00 hod.

) 774 860 450
) 602 266 889
) 603 897 153
8 najemnikovi@seznam.cz

Namícháme tisíce
odstínů barev
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.

PŘIJMEME
PRODAVAČE-KU  
se znalostmi našeho sortimentu.

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

Roční fyzické vyčištění komínu a kouřovodu 
s povinnou kontrolou a vystavením zprávy.

CENY s DPH 21% a cestovné dle dohody 8 Kč/km.

Plynový kotel „B“....... 500 Kč

Plynový kotel „C“ TURBO....... 200 Kč

Plynový kondenzační kotel....... 300 Kč

Kotel, krb, nebo kamna na pevné palivo....... 600 Kč

Revize spalinové cesty pro kolaudaci....... 2 000 Kč

Vložkování a frézování – renovace komínů. 
Dodávka a montáž nerezových komínů.

Instalace  odkouření pro kondenzační kotle.
Renovace cihlových komínů vnitřním 

vymazávaním betonovou maltou.

www.vymazavani-kominu.cz

Přední společnost v regionu zabývající se správou a prodejem 
IT a elektroniky vypisuje výběrové řízení na pozici:

 IT technik
Náplň práce:

 Opravy a servis počítačů, případně i elektroniky
 Servis počítačových sí� u zákazníků
 Řešení problémových situací

Požadavky:

 Min Sš vzdělání ‐ v oboru výhodou
 ŘP sk. B
 Komunika�vnost, samostatnost, pečlivost
 Ochota dále se rozvíjet

Výhodou (možnost zaškolení): 

 Zkušenos� se správou serveru
 Znalos� �indo�s server 2008, 2012, 

 MS Exchange, MS SQL, TCP/IP
 AJ 

Strukturované životopisy posílejte na:
 revnice@metronomy.cz
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Z celkem 23 týmů se jich do Super Cupu 
dostalo 12, vždy tři nejlepší ze čtyř skupin. Do-
mácí tým SK Radotín, posílen do nadhazova-
cího kruhu o amerického reprezentanta Joshe 
Jonsona, do něj postoupil z druhého místa 

ve skupině. Jedinou porážku utrpěl od dánské-
ho Horsholmu v poměru 0:3. Po výhrách nad 
zvláštními hosty, juniory z Nového Zélandu, si 
domácí hráči postupně poradili s francouzským 
Cavigalem 8:0 i s holandským Hoofdorfem 8:1. 
V posledním zápase základních skupin proti 
italskému Junior Alpina s hvězdným argentin-
ským nadhazovačem Pottolichiem urvali po-
stup až v nastavené směně po fotbalovém vý-
sledku 1:0. Smolná porážka od dánských Bulls 
ve druhém kole play-off odsoudila domácí tým 
do těžké situace, v cestě za vysněnou medailí 
museli místní borci odehrát šest zápasů ve 2 
dnech a ve všech zvítězit. Unavený tým skončil 
v půli cesty na pálkách havlíčkobrodských 
„hrochů“. V divoké přestřelce podlehli hráči 

9:6 a turnaj skončili na sedmém místě. Hroši 
(Hippos) to nakonec dotáhli z českých týmů 
nejdál, těsně pod stupně vítězů na čtvrté mís-
to. Třetí Horsholm Hurricanes po celou dobu 
turnaje táhl Valdemar Terkelsen, který dal nejvíc 
homerunů. Nakonec ale v boji o finále podlehli 
belgickému mužstvu Braaschat Braves. To si 
cestu do finále pohlídalo, porazit jej dokázali 
jedině italští Lupi Roma. Tým složený z mnoha 
světových hvězd neměl na turnaji konkurenci, 
což ve finále potvrdil výsledkem 7:0.
Konečné pořadí – Super Cup:
1. Lupi Roma (ITA), 2. Braves (BEL), 3. Hurri-
canes (DEN), 4. Hippos (CZE), ... 6. Beavers 
(CZE) 7. Radotin (CZE), 8. Spectrum (CZE),  
9. CZE U23 (CZE). (skr)

A to přesto, že oproti minulým ročníkům se 
závody uskutečnily o týden dřív než oslavy 
Dnů evropského dědictví a proslulé Hrnčíř-
ské trhy. Během hlavního závodního dne to 
v kempu žilo už od rána. V deset hodin začaly 
rozjížďky na 200 metrů systémem minimálně tří 
postupových jízd. Finálová jízda pak rozhodla 
o konečném umístění. To nejlepší s neskrýva-
nou radostí slavili Tahouni z Ústí nad Labem. 

Časem 1:03,65 porazili o tři setiny vteřiny (!) 
druhý Kvas Oldies. Třetí skončil Baker’s team. 
Tahouni byli na závodě poprvé a slíbili, že se 
na Berounku určitě vrátí.
Vloženého závodu měst se tradičně zúčastnili 
hosté z partnerského města Goslar. Nakonec 
ho vyhrál Beroun, ale prvenství neměl zadar-
mo. Po startu se starostka města Šárka Endr-
lová obávala, zda po devíti prvenstvích získá 
královské město i to desáté. Ale povedlo se 
a stovky místních diváků neskrývaly nadšení. 
Představitelka města rozdala na závěr poháry. 
Kromě nich soutěžící dostali medaile ve tvaru 
keramických džbánků.
Během celé akce probíhal v kempu doprovod-
ný program pro děti i dospělé. Závod dračích 
lodí byl součástí oslav 750. výročí první zmínky 
o městě Beroun. (lib)

Běh není jen o sportovním výkonu, ale také 
o vnímání krásného okolí, jak je vidět na trochu 
netypické sportovní fotografii. Organizátoři 
vyzývají všechny běžce, od dětí až po seniory, 
aby si užili oblíbenou aktivitu v krásné přírodě 
a přišli v sobotu 19. září na start Černošického 
běhu.
Z plánovaných tratí si vybere opravdu každý. 
Dospělí mohou poměřit síly na třech nebo 10 
kilometrech, děti a dorost na úsecích od 250 
metrů po tři kilometry. První závod odstartuje 
ve 14 hodin.
Nápad uspořádat běžecký závod ve spojení 
s oslavou výročí Černošic je zároveň běžeckou 
výzvou – uběhnout společně 900 km! Součtem 
všech uběhnutých kilometrů by se organizátoři 
chtěli tomuto číslu nejen přiblížit, ale třeba ho 
i překonat.
Akce je nezisková a má být sportovním a sou-
sedským setkáním v jednom. Případný finanční 
zisk bude darován na stavbu nové sportovní 
haly. Online registrace i mapky tratí najdete 
na webu Cernosickybeh.cz. (lib)

Podaří se v Černošicích 
uběhnout 900 km?

 Adéla Felklová

 SK Radotín

Dračí lodě nejlépe zkrotili Berounští a Tahouni
Desátý jubilejní ročník závodů 
dračích lodí proběhl o uplynulém 
víkendu 4. a 5. září v areálu 
berounského kempu za velké 
účasti návštěvníků z řad 
závodníků i fanoušků.

Softbalový Radotín ovládli Italové
V posledním srpnovém týdnu 
hostil Radotín European Super 
Cup Men, největší softbalový 
turnaj v Evropě. S přehledem 
vyhráli italští Lupi Roma, 
nejlepší český tým Hippos 
skončil čtvrtý.
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Co je obsahem rehabili-
tačního vyšetření s psy-

chosomatickými postupy?
Rehabilitační vyšetření s psycho-
somatickými postupy vychází 
z předpokladu vzájemného 
ovlivňování našich tělesných 
a psychických funkcí a jejich 
propojení se způsobem živo-
ta, který vedeme, s tím, jak 
zvládáme různé životní situace, 
i s prostředím, ve kterém se to 
vše odehrává. Snažíme se zjistit, 
která z těchto složek převažuje, 

a navrhujeme způsoby, jak tyto 
jednotlivé oblasti ovlivnit.
Na vstupním vyšetření s paci-
entem podrobně probereme 
současné obtíže, historii jeho 
onemocnění, možné souvislosti 
s jinými tělesnými nemocemi. 
Dále se zaměřujeme na režim 
pacienta v různých oblastech – 
nejčastěji pohybový, pracovní, 

odpočinkový, stravovací. Zají-
máme se o psychické prožívání 
pacienta. Věnujeme se sociál-
nímu prostředí, které pacienta 
obklopuje a obklopovalo, to 
znamená např. jeho rodinné 
prostředí, pracovní vztahy, přá-
telské vztahy. 

Pro koho může být vyšet-
ření přínosné?

Může být vhodné právě pro vás, 
pokud máte pocit, že při běžném 
lékařském vyšetření na vás lékař 
nemá dost času a že se opo-
míjí něco důležitého. Může být 
účelné, pokud vám lékaři sdělují, 
že nenacházejí jasnou příčinu 
vašich problémů. Nebo máte např. 
dlouhodobé tělesné problémy, 
které se opakují nebo jsou spojeny 
i s potížemi v jiných oblastech, 
včetně psychiky.

Kdy je vhodné kontrolní 
rehabilitační vyšetření 

s psychosomatickými postupy?
Kontrolní vyšetření s psychosoma-
tickými postupy provádíme podle 
potřeby a po dohodě s pacientem 
v různém časovém odstupu. 
Využíváme ho, pokud je potřeba 
podrobněji probrat témata uvede-
ná ve vstupním vyšetření. Někdy 
provádíme vyšetření formou tzv. 
časové osy, které nám může lépe 
ukázat možné souvislosti a propo-
jení tělesných a psychosociálních 
stavů a etap v životě pacienta. 
Dále je toto vyšetření určeno 
ke kontrolám pacientů s přešet-
řením tělesného stavu, ke zjištění, 
zda navrhovaná léčba vyhovuje 
nebo je na místě doplnění nebo 
změna, ke koordinaci celé terapie. 

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

Na rehabilitační vyšetření s psychosomatickými postupy je možné  
se objednat k MUDr. Barboře Danielové či MUDr. Janu Slovákovi.

NA VAŠE OTÁZKY ODPOVÍDÁ MUDR. BARBORA DANIELOVÁ, PRIMÁŘKA Z CENTRA KOMPLEXNÍ PÉČE DOBŘICHOVICE

Rehabilitační vyšetření  
s psychosomatickými postupy

) 723 603 600

Baby Club OTTOMÁNEK s. r. o., Černošice

Tel.: 603 495 368, 603 745 576

Od 1. září 2015 otevíráme
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

výtvarné a sportovní kroužky pro děti a dospělé 

keramika  •  jóga  •  cvičení rodičů s dětmi  
logohrátky  •   primahrátky  •  sportovky  •  tanec  

břišní pekáč  •  bosu  •  drama-čchi   •  balet  •  swobp

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA KURZY PLAVÁNÍ 
PRO DĚTI OD 6 MĚSÍCŮ DO 12 LET
Od února 2016 plaveme v novém bazénu 

v DOBŘICHOVICÍCH!

Pište nám na e-mail babyclub@ottomanek.cz
nebo s námi buďte na facebooku! 

www.ottomanek.cz
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Horní Malá Úpa je malebná po-
hraniční vesnička nacházející se 
na hřebenu ve značné výšce 1 050 
metrů nad mořem. Vzduch je velmi 
příjemný pro všechny členy rodiny 
a týdenní pobyt vás „dá dohroma-
dy“ na dost dlouhou dobu. Navíc 
se ocitnete uprostřed nádherné 
přírody s nejbližší cestou ke Sněž-
ce. Ubytování tu nabízí mnoho 
příjemně zrekonstruovaných 
penzionů, které se rády a zaslou-
ženě chlubí svými gastronomickými 
zajímavostmi. Kromě pravé české 
kuchyně patří k tradičním jídlům 
krkonošské kyselo, krkonošská 
couračka, kynuté borůvkové kned-
líky nebo borůvkový koláč.
V infocentru v Pomezních Bou-
dách si můžete vybrat výlet podle 
chuti, mají zde nabídku pro ná-
ročné turisty i pro rodiny s dětmi. 
Tou nejzajímavější pro nejmenší je 
Pohádková stezka Marie Ku-
bátové, dlouhá asi 17 kilometrů 
a rozdělená na deset stanovišť a tři 
okruhy. Zvládnou ji všechny vě-
kové kategorie. Začíná se v horní 
části Horní Malé Úpy a do cíle se 
dostanete z druhé strany. Na ka-
ždém stanovišti máte za úkol najít 
vyřezané dřevěné razítko, jež po-
mocí tužky přenesete na kartičku, 
kterou za poplatek obdržíte spolu 
s mapkou v infocentru. Po obkres-
lení všech pohádkových ornamen-
tů se můžete těšit na malý dárek 
v podobě dřevěné upomínkové 
medaile. Každé stanoviště dětem 
nabízí jednu ze sportovních aktivit, 
například houpačky či prolézačky, 

a pohádku ve více jazycích, kterou 
můžete svým dětem přečíst. 
Z deseti krkonošských pohádek 
Marie Kubátové tam najdete třeba 
bednářskou pohádku Jak se čert 
naučil smolit sudy.
Hlavním úkolem pohádkové stezky 
je seznámit malé i velké návštěvníky 
s nádhernými místy této překrásné 
horské obce. Když postupujete 
po stanovištích od jedné do čtyř, 
dojdete k dominantě Malé Úpy, 
ke kostelu sv. Petra a Pavla, který 
se vám ukáže v tom nejhezčím 
světle. Kostel nechal postavit císař 
Josef II. místním horalům. Nachází 
se u něj restaurace U Kostela, kde 
se vaše ratolesti zabaví na velkém 
dětském hřišti a vy ochutnáte něco 
ze specialit krkonošské kuchyně 
a dáte si dobré pivečko. Tady se 
můžete rozhodnout, zda budete 

pokračovat na stanoviště šest 
a sedm okolo Kraví hory a vrátíte 
se opět ke kostelu, či se vydáte 
zpět přes čtyřku a pětku do Horní 
Malé Úpy, nebo vyrazíte směrem 
na Spálený Mlýn přes stanoviště 
deset U Permoníka s výbornou re-
staurací a velkým hřištěm pro děti. 
U penzionu Krakonoš tu najdete 
nádherný čertův mlýn se sochou 
Krakonoše v nadživotní velikosti. 
Pokud už jste vyčerpaní, můžete se 
ze Spáleného Mlýna vrátit cyklobu-
sem. Tuto část stezky doporuču-
jeme rozdělit alespoň na dva dny, 
neboť je poměrně náročná.
Samozřejmě si nesmíte nechat 
ujít naši nejvyšší horu Sněžku 
(1 603 m. n. m.). Z Pomezních Bud 

je nejpohodlnější a nejkrásnější 
cesta po červené směrem na hor-
skou boudu Jelenka, kde vás 
čeká vychlazené pivo, malinovka 
a domácí česká kuchyně. Vaří 
přímo paní majitelka, která dává 
jídlům tu správnou krkonošskou 
chuť. U Jelenky stojí rozcestník 
a nabízí několik dalších tras. Čer-
vená a modrá vede 3,5 km přímo 
po vrstevnicích, kde projdete skrze 
nízkou vegetaci, anebo můžete jít 
4,5 km traverzem po zelené. Ta je 
vhodná pro rodiny s malými dětmi. 
Část cesty vede lesem a zbytek 
po kamenité stezce. Obě trasy se 
nakonec spojí na nejvyšším vrchol-
ku České republiky.
Třetím tipem na zajímavý výlet 
jsou tzv. maloúpské tisícovky. 
V okolí Malé Úpy se nachází 10 
vrcholů vyšších než 1 000 m. n. m. 
Vrcholy jsou označeny sloupky se 
značkovacím zařízením. Většinu 
těchto bodů najdete u značených 
cest, pro některé budete muset 
až na vrchol, například na Kraví 
nebo Jelení horu či Pěnkavčí vrch. 
V místním infocentru si opět mů-
žete zakoupit kartičku, do níž pak 
zaznamenáte všechny vrcholky, 
které jste úspěšně zdolali. Pokud 
získáte značky ze všech vrcholů, 
dostanete v infocentru v Malé Úpě 
za své úsilí „maloúpský cepínek“. 
Získávání značek z tisícovek je 
ideální příležitost, jak strávit aktivní 
dovolenou. !  Jaromír Horáček

Do Horní Malé Úpy 
za pohádkou

Hurá do Krkonoš a třeba i na Sněžku! Zabalit 
dětem batohy, sobě něco pohodlného 
a můžete vyrazit do nejzazšího kouta Krkonoš. 
Podzim je k tomu jako dělaný.

Jak se tam dostanete:
Nejpohodlnější cesta je autem po hradecké dálnici přes Jaroměř, 
Trutnov, Horní Maršov směrem na Pec pod Sněžkou, kde zhruba 
po třech kilometrech narazíte na odbočku na Malou Úpu. Pak už 
jen 11 km a jste v cíli. Celková vzdálenost z Dobřichovic je pouhých 
209 km a při pohodlné jízdě to zvládnete i se zastávkou na kávu 
a něco malého k zakousnutí za tři hodinky.

DOBNETTIP
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Výherní křížovka s tajenkou

PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O POUKAZ NA NÁKUP

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. září 2015.

Vylosovaný luštitel se správnou tajenkou a správným řešením 
kvízu obdrží poukaz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč.

Cenu věnovala 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 9/2015, datum vydání 11. září 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

u AUTA

Dvě auta jela do města vzdáleného 200 km. První auto jelo stále rych-
lostí 100 km/h a druhé auto jelo polovinu cesty 120 km/h a druhou 
polovinu 80 km/h. Které auto bylo v cíli první?
Výsledek kvízu z minulého čísla: Loďka 24 km, parník 96 km.

Tajenka z minulého čísla: CA IvTravel v Hostomicích.

Luštitelé křížovky se správným zněním hádanky ze srpnového čísla 
budou kontaktováni kanceláří a získávají slevu na zájezd od CA Iv Travel.

Soutěž o poukaz na nákup zboží
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Od září 2015 
nová budova 
školky
• akreditace MŠMT
• rodilí mluvčí
• pestré aktivity
• individuální přístup
• již 7 let v Černošicích
• příjemné prostředí rodinné vilky
• nová třída pro malé děti do 3 let

Adresa: Boženy Němcové 1415, Černošice 
www.kindergarten.cz, www.skolkacernosice.cz
e-mail: cernosice@kindergarten.cz, tel. 774 444 144

777 264 266
WWW.PRODEJPALIVOVEHODREVA.EU

Nabízíme dodání, opravy a montáže  
veškeré stínící techniky, jako jsou markýzy, 
venkovní i vnitřní žaluzie, sítě proti hmyzu, 

plisé, vnitřní a venkovní rolety.

Dodání a montáž do týdne,  
garance 5 let, bezplatné zaměření. 

V případě dotazů se na nás obraťte na čísle

737 866 668
WWW.STRMAT.CZ

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12

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

SLEVY 
SLEVY 
SLEVY 

KOLKOLKOL

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

Zlatnictví Zmatlíkovi
Slunečná 1326, 252 28 Černošice (autobusová zastávka Vráž – u tranformátoru)

Nabízíme kompletní sortiment ze žlutého a bílého zlata
• velký výběr snubních prstenů, dětských náušnic
• prsteny a náušnice se všemi druhy kamenů
• řetízky, madonky, náramky atd.
• opravy, čištění, zlacení, rhodiování, výkup zlata
• precizní ruční výroba na zakázku

tel.: 251 641 208 | mobil: 736 710 244
info@zlatnictviaz.cz

www.zlatnictviaz.cz

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 14-18
St: 9-11 / 14-18
Čt, Pá: 14-18 | So: 9-11.30
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Připoj se 
a jeď!

Hledáme  
filmové
talenty
Chceš se stát filmařem?
Máš jedinečnou přiležitost!
n Od října otevíráme  pro žáky 7. a 8. tříd  
	 1.	ročník	Umělecké	školy	filmové Řevnice

n Vzděláváme talentované studenty  
 ve více než 14	oborech	filmové	branže

n Výuka bude probíhat formou 10	víkendových	kurzů

n Předběžnou	přihlášku, termíny kurzů a další informace
 najdeš na facebooku

E-mail: info@filmovaskola.cz • www.filmovaskola.cz

www.facebook.com/filmovaskola	 )	277 	001 	131

Pro	žáky
7.	a	8.	tříd


