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Za unikátní  
sbírkou nočníků Lucie Kukulová: 

Mám přebytek 
energie

Téma: Kam 
s odpadem?
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OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.eu

pavel.oberman@seznam.cz

www.oberman.cz

elektronická 
zabezpečovací zařízení

kamerové systémy

NEMOTERM
pro Vaše

domácí teplo

� DIAGNOSTIKA STAVEB
 POMOCÍ TERMOVIZE
� ZJIŠTĚNÍ ÚNIKU TEPLA
� DIAGNOSTIKA TEPELNÝCH MOSTŮ
� KONTROLA ROZVODŮ TZB
� KONZULTAČNÍ ČINNOST
� CENA OD 1500 Kč

www.nemoterm.cz
info@nemoterm.cz | 724 812 679

E X T E R N Í 
ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ
daňová evidence | daně z příjmu
roční zpracování daně z příjmu

přiznání k dani z příjmů
zpracování DPH, KH, silniční 

daně zpracování mezd | daňové 
poradenství | zastupování na FÚ
možnost vyzvednutí podkladů  

přímo u Vás

) 777 111 461
8 ucetnictvidan@seznam.cz

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

DOBRÝ SMĚR

Nabízím individuální 
psychoterapeutické poradenství
v příjemném prostředí, diskrétní
přístup, profesionalitu.

Masáže: klasická relaxační, 
sportovní a rekondiční, 
havajská lomi-lomi, thajská 
masáž nohou

Kateřina Lopez, tel.: 777 922 291
Anežky České 1118, 
Dobřichovice (vedle bazénu)
www.dobrysmer.cz
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KURZY PRO DOSPĚLÉ A DĚTI:  Program pro Šťastnou páteř
 Harmonizační a léčivé cvičení Qi Gong (čchi kung)

 Jóga pro Šťastnou páteř  Meditace, relaxace  SM Systém (SPS)
 Šťastná páteř pro děti 8-13 let  Šťastná páteř pro mladé 14-26 let

 Šťastná páteř pro muže  Šťastná páteř pro ženy
 Kurz pro těhotné a předporodní příprava  Pobyty a příměstské tábory

TERAPIE:  Dornova metoda PLUS
 SM Systém (SPS) – manuální terapie  Masáže  Homeopatie 

e-mail: lucka@studiomandala.cz • mob.: 775 222 325 
Palackého 147 (naproti ZŠ u zámku), Dobřichovice
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„Díky dlouhodobému sledování a měření víme, 
že zcela zásadní podíl na hlukovém zatížení 
představuje nákladní doprava,“ píší starostové 
ministrovi. Situace je podle nich o to horší, 
že nákladní soupravy jezdí hlavně v noci. 
Překročení hygienických norem hluku je tak 
ještě výraznější.

Podle Blažka je situace neúnosná. „Když jede 
vlak, není slyšet rádio ani vlastního slova. A to tu 
má vlaků ještě přibýt,“ stěžuje si Blažek. Stejnou 
negativní zkušenost má i Radek Havel z Řevnic.

Nejpalčivější je situace v Černošicích, kde 
trať prochází městem v délce dvou kilometrů. 
Zdejší starosta Filip Kořínek sepsání výzvy inici-
oval. „Eviduji konkrétní stížnosti občanů. Velmi 
výrazný hluk pociťují třeba kolem třetí hodiny 
ráno. To se tudy vracejí prázdné vozy z Němec-
ka, které jsou ve velmi špatném stavu,“ potvrdil 
Kořínek s tím, že hluk způsobuje zastaralá 
technologie brzd litinovými špalíky. Starostové 
navrhují hned několik řešení: Víc dotací na vý-
měny brzdných technologií. Motivovat nákladní 

dopravce k výměně brzd vhodným nastavením 
poplatků za užití železnice. Zvýšit dopravní 
poplatky za průjezd silně obydlenými oblastmi 
s vysokým hlukovým zatížením. V neposlední 
řadě prosadit v Česku celkový zákaz zastaralé 
technologie brzd. Celkovému snížení hlučnosti 
by nejvíc napomohla kompletní rekonstrukce 
trati. „Protože se neustále odkládá, hledáme 
jiná řešení, která lze uskutečnit do jednoho až 
dvou let. Toto může být jedním z nich,“ doplnil 
starosta Řevnic Tomáš Smrčka. (pan)

Starostové si stěžují ministrovi na hluk z nákladních vlaků
Spát v létě při otevřeném 
okně je pro Radima Blažka 
z Černošic nemožné. Bydlí 
totiž u železniční trati. Každý 
průjezd nákladního vlaku 
ho vzbudí. Trpělivost došla 
i starostům z regionu Dolní 
Berounka. Sepsali dopis, 
ve kterém vyzývají ministra 
dopravy k přijetí opatření 
ke snížení hluku z nákladní 
železniční dopravy.

Workshop ukáže maminkám, 
jak vázat šátky
Workshop Vázání šátku pro začátečníky s An-
dreou Študencovou pro maminky s miminky 

i v očekávání se uskuteční ve středu 15. února 
od 11 hodin, ve středu 22. února od 14 hodin 
a v pátek 24. února od 11 hodin ve Středisku 
volného času Dobřichovický Domek v ulici 
5. května. Rezervace je nutná.

Seriáloví hrdinové rozehrají 
ples Náruče
Chcete zažít netradiční ples s jedinečnou atmo-
sférou i muzikou? Pak si nenechte ujít ten, který 
25. února od 20 hodin pořádá v řevnickém Liďáku 
Náruč. Její v pořadí 13. ples bude opět ve zname-
ní maškar, tentokrát nese podtitul Seriály. 

„Maškarní kostým sjednotí všechny. Je to 
skvělý způsob, jak se občas převtělit do něko-
ho jiného, udělat si ze sebe legraci a odvázat 
se,“ vysvětluje jedna z organizátorek plesu 
a ředitelka Náruče Zuzana Dudáková. V minu-
losti tak na parketu tančili a vlnili se návštěvníci 
říčních lázní, muzikálové či komiksové hvězdy, 
olympijští borci aj. Taneční klasiku neuvidíte.
„Všechny ostatní tance jsou ale povoleny,“ říká 
s trochou nadsázky Dudáková s tím, že o hu-
dební produkci se postará osvědčený DJ Olda 
Burda a kapela Čedič. Chybět nebude ani 
tradiční tombola, letošní první cenou je pobyt 
na dvě noci pro dvě osoby ve čtyřhvězdičko-
vém hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou.

Pohádky pro nejmenší 
v Dobřichovicích
Hned dvakrát se v únoru mohou nejmenší di-
váci vydat do Dobřichovic za divadlem. Čeká je 
pohádka o Sněhurce i plavbě na tajuplný ostrov.

Školačce Josefíně se zdá sen o plavbě 
na Rajský ostrov. Jak vše dopadne, odhalí  
loutkové divadlo Kukadlo Jeremiáše Polcara, 
které sehraje hru Rajský ostrov v neděli 5. úno-
ra v dobřichovickém sále Dr. Fürsta. Začátek 
představení je v 15 hodin. Vstupné je 60 korun.

Maňáskové divadlo Lucie Havlíčkové přijede 
do Dobřichovic s pohádkou Sněhurka a sedm 
trpaslíků. Představení se koná v sobotu 
25. února od 10 hodin ve Středisku volného 
času Dobřichovický Domek v ulici 5. května.

 Archiv

Koledníci vybrali přes  
120 tisíc korun

Tříkrálová sbírka ve farnosti Řevnice letos 
přinesla 125 254 korun a díky štědrosti dárců 
a odhodlání koledníků bude možné i nadále 
pomáhat potřebným v našem regionu. Celkově 
se za osm let konání sbírky vybralo přes 800 
tisíc korun. „Děkujeme všem dárcům i těm, 
kteří se zapojili v letošních třeskutých mra-
zech do sbírky jako králové nebo pomáhali 
organizačně,“ zaznělo z řevnické farnosti. 
Organizátoři uvítají další koledníky i v příštím 
roce, rodiče s dětmi se mohou ozvat na e-mail 
revnice@charita.cz. Tam mohou psát také 
všichni, kteří by rádi upozornili na osoby v tíživé 
životní situaci, jež si zaslouží pomoc z výtěžku 
Tříkrálové sbírky.

 Petra Stehlíková

 A
rc

hi
v



4  DOBNET únor 2017

DOBNETZPRÁVY

Pochody přes Brdy startují 
na řevnickém nádraží
Možnost protáhnout si tělo a poznat přitom 
krásná zákoutí v našem regionu nabízejí 
pochody, které v únoru organizuje TJ Čechie 
Karlín. V sobotu 18. února pořádá již 51. ročník 
Zimního brdského přechodu a jubilejní  
40. ročník Zimní brdské padesátky.

Start obou pochodů je na nádraží v Řev-
nicích, a to od 6:45 hodin. Na padesát kilo-
metrů dlouhou trasu, vedoucí přes Halouny, 
Voznici, Rymaně, Bojanovice do Davle, 
se z Řevnic můžete vydat až do 8. hodiny 
ranní. Start pro další tři trasy dlouhé 35, 26 
nebo 16 kilometrů je až do 10 hodin. Cíl je 
ve všech případech v Davli, kde jsou turisté 
očekáváni od 11 do 19 hodin. Zimní brdský 
přechod se poprvé konal v roce 1966, tehdy 
se jej pravidelně účastnilo přes 2 000 po-
chodníků. V roce 1977 organizátoři pochod 
rozšířili o Zimní brdskou padesátku. Tuto 
trasu v současné době absolvují přibližně 
čtyři desítky těch nejodvážnějších a nejvytr-
valejších turistů.

Řevnická radnice chystá rekonstrukci po-
mníku Řevničanů padlých v 1. světové válce, 
který stojí na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
V této souvislosti vyzval radní Petr Kozák 
všechny řevnické spoluobčany a pamětníky 
ke spolupráci při ověření údajů a dat o hr-
dinech, kteří v bojích 1. světové války padli 
na frontě v Itálii, Srbsku, Uhrách nebo Rusku. 
„Cílem je doplnit jména padlých spoluobča-
nů během 1. a 2. světové války na pomník 
padlým, který je dosud bez vyznačených 
jmen,“ uvedl Kozák s tím, že s informacemi 
se mohou lidé obracet na redakci zpravodaje 
RUCH na adresu ruch@revnice.cz. Kom-
pletní seznam všech padlých spolu se všemi 
dosud zjištěnými údaji najdete na webových 
stránkách zpravodaje, informovat vás budeme 
i na webu iDOBNET.cz.

Řevnická radnice shání 
kvůli rekonstrukci 
pomníku údaje 
o padlých

 Petra Stehlíková

Únor završí masopusty 
v Halounech a Zadní Třebani
Masopustní průvody se zábavou vyvrcholí 
na konci února. Slavnostní den v Halounech 
odstartuje ve 14 hodin. Průvod půjde vesni-
cí po hlavní „Halounské třídě“ od spodního 
mostku u potoka. Účastníci společně popřejí 
hospodyňkám a hospodářům zdraví a boha-
tou úrodu v letošním roce. V 17 hodin začne 
v hospodě U Zrzavého paviána masopustní 
veselí s kapelou Trombenik. Masky jsou vítány. 
O zadotřebaňském a mokropeském „fašanku“ 
informujeme na straně 12. Titulní stranu zdobí 
fotografie z masopustu v Srbsku, který proběhl 
28. ledna.  Petra Stehlíková

Medvědí bratři oslavili 
sedmnáctiny
Sedmnácté narozeniny oslavili berounští 
medvědi Matěj a Kuba. Mezi gratulanty byl 
medvědí táta, režisér a senátor Václav Chalou-
pek. Nechyběli zástupci města, děti ze školek 
a škol i široká veřejnost. Poslední narozeniny 
před dospělostí slavili medvědí bratři v pá-
tek 13. ledna v medvědáriu v berounském 
lesoparku Městská hora, kde žijí od října 2000. 
Oslava byla velmi milá a veselá, ale nesla se se 
vzpomínkou na nejmenšího sourozence Vojtu, 
který uhynul loni 13. dubna.

Před uhynulým ptactvem 
chraňte děti i zvířata
Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární sprá-
va ČR vydaly v souvislosti s výskytem tzv. ptačí 
chřipky doporučení pro veřejnost a chovatele. Při 
nálezu hromadného úhynu volně žijícího ptactva 
informujte místně 
příslušnou krajskou 
veterinární správu, 
nejbližšího soukro-
mého veterináře 
nebo Policii ČR.  

Také se vyvarujte styku s nemocnými nebo mrtvý-
mi ptáky a upozorněte děti, aby se jich nedotý-
kaly. Před kontaktem s těmito opeřenci je třeba 
chránit i psy, kočky a další domácí miláčky. Nikdy 
bychom neměli vpouštět ptáky do svého obydlí. 
Nutné je dodržování osobní hygieny při vaření 
a pravidelné mytí rukou, zejména před jídlem. Od-
borníci také doporučují nenavštěvovat například 
místní trhy s drůbeží. Na druhou stranu uvádějí, 
že se nemusíme obávat jíst správně tepelně 
upravené drůbeží maso a další výrobky. Virus se 
ničí při teplotě 70 °C v jádře potraviny již za jednu 
sekundu. Další informace uvádí web Svscr.cz.

Ve středu 25. ledna 
večer jel řidič 
audi od Srbska 
na Karlštejn, 
když mu 
z pravého 
příkopu 
náhle  
vběhl 
do cesty 
srnec či 
srna. Auto narazilo pravou částí do zvířete, 
které odběhlo zpět do lesa. Řidič se naštěstí 
nezranil. Negativní byla i jeho dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu. Škodu na voze policis-
té vyčíslili na 40 tisíc korun.

Strážci zákona v souvislosti s těmito neho-
dami upozorňují všechny řidiče, aby v místech 
lesního porostu a polí byli zvláště obezřetní 
za snížené viditelnosti, v nočních a brzkých 
ranních hodinách a jeli tak, aby v případě vý-
skytu lesní zvěře dokázali včas zareagovat.

Pokud dojde ke střetu, odborníci doporučují 
neměnit směr jízdy, protože tímto manévrem 
může dojít k daleko vážnější havárii, například 
k nárazu do stromu. Je také lepší vypnout 
dálková světla, která zvěř oslňují. Po srážce se 
zvěří je každý řidič povinen přivolat na místo 
policisty.

Pozor také na zvěř, kterou byste si chtěli ne-
chat. Pokud tak učiníte, dopustíte se trestného 
činu zatajení věci, za který vám hrozí v případě 
odsouzení až roční vězení.

Lesní zvěř nepatří majiteli lesa ani komukoli 
jinému. Náhradu škody od myslivců čekat 
nemůžete. V okamžiku, kdy svým vozem zvěř 
srazíte, se zvěř stává majetkem mysliveckého 
sdružení, které má v místě dopravní nehody 
svůj revír. V případě, že máte havarijní pojištění, 
škoda se likviduje pojišťovnou standardně jako 
u jakékoli jiné nehody. Pokud takto pojištěni 
nejste, škodu musíte uhradit ze svého.

 Město Beroun

Pozor 
na srážky se 
zvířetem
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Kamera, klapka – jedem!

Celý projekt je ještě pod pokličkou, ale již nyní 
se na něj těší všichni chlapci a dívky, kteří fil-
movou školu v Řevnicích navštěvují. Studium je 
pro ně zábavou a učením zároveň, protože při 
vymýšlení projektů, samotném natáčení i práci 
ve studiu uplatňují svoji fantazii, um a plní si 
své sny – seznamují se se skutečným filmař-
ským světem a své znalosti již nyní využívají při 
točení vlastních videí, která sdílejí na sociálních 
sítích či v malých zpravodajských štábech, 
jejichž součástí jsou. A kdo ví, třeba jednou 
jméno některého studenta uvidíme v titulcích 
celovečerního filmu.

Kamera jako taková má své neodolatelné 
kouzlo a dá se pořídit za několik tisíc korun. 
Její obsluha je popsána v návodu, který ale pro 
natočení filmu nestačí. V současnosti v naší 
republice vzniká kolem třiceti filmů ročně, což 
je úctyhodné číslo. Avšak kvalita pokulhává 
za kvantitou. Většinu snímků by diváci snad ani 
neměli vidět. Důvody jsou obšírnější, pravdou 

ale zůstává, že filmům často chybí literární 
příprava či dramaturgie a pak se ten, kdo zajistí 
peníze na projekt, stává režisérem bez ohledu 
na vzdělání a hlavně praxi. Talent je základ 
úspěchu. Avšak je třeba ho podpořit znalostmi 
a zkušenostmi.

Víkendová řevnická škola má kvalitní 
vybavení pro natáčení i dokončovací práce. 
Učí na ní lektoři s dlouholetou praxí, a to při 

tvorbě dokumentů i hraných snímků. Zamě-
řují se zejména na praxi, studenti vytvářejí 
například reportáže i hrané etudy, ve kterých si 
systémem rotace vyzkoušejí všechny důležité 
filmové profese.

A baví je to. Protože i když se učí ve svém 
volném čase, nikam nepospíchají, přestože je 
jejich domov vzdálený od padesáti do tří set 
kilometrů. (mfl)

Studenti Umělecké školy 
filmové Řevnice aktuálně 
připravují ve spolupráci 
s internetovým vysíláním 
pořad NÁŠ HOST, v němž 
představí mimořádné 
osobnosti našeho regionu.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte nás na  našich stránkách  www.filmovaskola.cz.

Nevadí. Vlastně nikdy 
není pozdě začít
Jazyková škola Channel Crossings, 
která v Radotíně každý semestr 
přijme více než 400 zájemců o ja-
zykové vzdělávání všech věkových 
kategorií, se snaží vyhovět rostoucí 
poptávce. Na jarní semestr 2017 
vypsala téměř 80 kurzů angličtiny, 
němčiny, italštiny, francouzštiny 
a španělštiny pro dospělé i pro děti, 
včetně kurzů s možností hlídání.

 
TIPY NA MOTIVACI  
KE STUDIU JAZYKŮ

1 Vyberte si jazyk
Ze všeho nejdřív se zamy-

slete, jaký jazyk byste si chtěli 
osvojit. Při výběru zvažte, kolik 
máte času, a berte v potaz, že 
každé studium vyžaduje i domácí 
přípravu na hodiny. 

2 Vyberte si správnou  
školu a kurz

Zapište se nejlépe do dobře 
dostupné jazykovky, protože 
komplikované dojíždění by se 
v budoucnu mohlo stát překážkou 
v pokračování studia. Výhodou 
jazykového kurzu ve škole je 
přítomnost dalších studentů, kteří 
vás budou motivovat a umožní 
vám konverzovat ve skupině. 

3 Zaplaťte předem  
a odměňte se 

Máte strach, že vám motivace ne-
vydrží ani do jara? Zaplaťte si kurz 
na delší období, třeba i na celý 
rok. Když budete mít hodiny 
zaplaceny předem, bude vám líto 
je rušit a vymlouvat se. 

Pokud jste se i vy rozhodli s jazy-
kem něco udělat, máte jedinečnou 
příležitost. Kurzy v Channel Cro-
ssings začínají od 6. února a zapsat 
se můžete na www.chc.cz/rozvrh.

Channel Crossings
Vrážská 238, Radotín
www.chc.cz

Češi stále neumějí anglicky
TENTO HENDIKEP JE OMEZUJE 
V HLEDÁNÍ PRÁCE
Starý rok jsme vyprovodili jazykovým vzděláním nedotčeni 
a na nový si přiťukli s oním obligátním předsevzetím: „Letos 
se fakt začnu ten jazyk učit.“ A že už je to pátý nový rok, který 
jsme vítali těmito slovy? Nevadí. Na druhou stranu, když si 
vzpomeneme na situace, kdy jsme na otázku cizince na ulici sotva 
vykoktali „Sorry, no english“ nebo v práci nedokázali přepojit 
na správnou osobu anglicky hovořícího klienta, tak nemůžeme 
čekat do nekonečna. Průzkumy ukazují, že téměř 61 % uchazečů 
o práci je v angličtině na úrovni nanejvýš mírně pokročilých, kdežto 
zaměstnavatelé běžně požadují úroveň B2, tedy pokročilou a vyšší.

Na základě mnoha požadavků 
vypisujeme příměstské 
tábory i na jarní a velikonoční 
prázdniny. Pro bližší informace 
navštivte naši pobočku nebo se 
podívejte na web www.chc.cz/
primestskytabor! N

O
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V dnešní době je systém nakládání s od-
padem neustále zdokonalován. Týká se to 
zejména třídění – ve všech obcích najdeme 
sběrná hnízda na tříděný odpad a v mnoha 
z nich přibývají kontejnery na nové druhy 
odpadu. Lidé nejčastěji třídí papír, plasty, 
bílé i barevné sklo, nápojové kartony, kovy 
a bioodpad. Lze však rozdělit i elektroodpad 
včetně starých baterií, textil, nádoby od po-
užitého oleje z domácností nebo velkoobje-
mový a nebezpečný odpad. „Kdybychom šli 
do detailu, tak třídit se dá naprostá většina 
odpadu, který produkujeme,“ říká Soňa 
Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární eko-
nomiky, který se odpady zabývá, a dodává: 
„A všichni obyvatelé mají možnost odpady 
třídit, neboť tato povinnost je  dána obcím ze 
zákona o odpadech.“ Konkrétně  jde o zákon 
185/2001 Sb.

Každá obec má trochu odlišný systém sbě-
ru. Pro směsný komunální odpad jsou všude 
stanoveny povinné poplatky, v našem regionu 
je to většinou paušální poplatek za rok a oso-
bu trvale žijící v obci (nebo za nemovitost). 
Ve Svinařích, v Letech nebo  Hlásné Třebani je 
pak roční sazba dána podle svozu a velikosti 
nádob. Někde mají majitelé rekreačních objek-
tů možnost zakoupit pytle na odpad, pokud 
nevlastní popelnici.

Změny v odpadovém 
hospodářství
Naši zákonodárci už nyní plánují budoucí změny 
v odpadovém hospodářství. „Řevnice se spolu 
s regionem Dolní Berounka připravují na legisla-
tivní změny. Mimo jiné se ze strany státu očekává 
razantní navyšování poplatku za ukládání odpadu 
na skládky. Následně stát plánuje kolem roku 
2024 úplný zákaz skládkování odpadu, který lze 
zlikvidovat ve spalovnách. Tyto změny bohužel 
ponesou zvyšování nákladů na odpadové hospo-
dářství,“ řekl starosta Řevnic Tomáš Smrčka. Ne-
jen proto změnily Řevnice společně s Lety a Hlás-
nou Třebaní partnera na svoz a likvidaci odpadu. 
„Vloni jsme uspořádali výběrové řízení na nové 
firmy, které budou odvážet odpad za podmínek 
výhodnějších pro obec (obsloužení dalších míst 
v obci, vážení odpadu, častější vývoz a další). 
Jednalo se o směsný a tříděný odpad,“ uvedl 
hlásnotřebaňský starosta Vnislav Konvalinka.

Řevnice chystají v dalších letech kompletní 
modernizaci sběrného dvora v hodnotě přes 
20 milionů korun, žádají na ni Státní fond 
životního prostředí o dotaci. „Díky tomu bude 
sběrný dvůr splňovat všechny požadavky, 
které klade současná legislativa, a mohl by pří-
padně zajistit některé služby i pro okolní obce 
v regionu,“ doplnil Tomáš Smrčka.

Obce za odpad doplácejí
Za svoz odpadu platí obce poměrně velké 
částky, část nákladů se vrátí formou poplatků 
od občanů, obce také získávají odměnu za tří-
děný odpad – například v Litni pokryje vrácená 
částka náklady na dopravu. V Letech se snaží 
o vyrovnané hospodaření v oblasti odpadů, 
jinak ale obce většinou na vývoz odpadu do-
plácejí ze svého rozpočtu.

A jak můžeme pomoci my? Tím, že budeme 
ještě lépe třídit.

Jak nakládáte s odpadem 
ve vaší obci?

� Se kterou firmou spolupracujete?

� Co všechno se ve vaší obci třídí 
a kolikrát za týden se vyvážejí 
popelnice a kontejnery?

� Platí vaši obyvatelé roční poplatek 
za odvoz odpadu, nebo jednotlivě 
za každý vývoz popelnice? Jaký je 
poplatek?

� Kolik obec vydá ročně ze svého 
rozpočtu za odvoz komunálního 
odpadu? A kolik se vrátí za tříděný 
odpad?

DOBŘICHOVICE 
� Komwag, a. s.
� Sklo, papír, plasty, bioodpad – ten se 

může odvézt do sběrného dvora, který je 
otevřen dva dny v týdnu (středa a sobota). 
Připravujeme možnost svozu bioodpadu 
v hnědých popelnicích. Komunální odpad 
1x týdně (středa), papír v úterý a v pátek, 
plasty v pondělí a ve čtvrtek, sklo ve středu 
v lichém týdnu.

� 600 Kč ročně za osobu
� Platíme cca 2,2 milionu Kč, ze společnosti 

EKO-KOM se vrátí cca 750 000 Kč.
Petr Hampl, starosta

Kam s ním?
aneb Věčné téma odpadu
OBCE V NAŠEM REGIONU STÁLE VYLEPŠUJÍ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ

„Kam s ním?“ je název jednoho z fejetonů Jana Nerudy. 
Spisovatel v něm řeší, kam vyhodit starý slamník. A tak mě 
napadá, že nejen v dnešní době, ale už odpradávna lidé 
produkovali věci, kterých bylo potřeba se nějak zbavit. Téma 
odpadu je prostě věčné, lidský život provází stejně jako ostatní 
příjemné i nepříjemné věci.

Řevnice
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ČERNOŠICE 
� Rumpold-P, s. r. o.
� Popelnice od občanů se svážejí celoročně 

1x týdně, papír 3x týdně, plasty 2x týdně, 
tetrapak, sklo bílé a barevné 1x za 14 
dní, šrot podle potřeby. Bioodpad se řeší 
formou nádobového sběru od nemovitostí 
(svoz od 1. 3. do 15. 12. 1x týdně), dále 
máme dva velkoobjemové kontejnery, 
zvlášť na trávu a větve, od 1. 4.  
do 30. 11. do vybraných lokalit.  
Občané města využívají i odvoz  
bioodpadu do sběrného místa.

� 600 Kč ročně za trvale žijící osobu
� Město platí 4 275 000 Kč (směsný ko-

munál + velkoobjemový odpad), za bio-
odpad 1 447 000 Kč, za tříděný odpad 
1 390 000 Kč, nebezpečné odpady 
30 000 Kč, pneumatiky 34 000 Kč, celkem 
tedy 7 176 000 Kč. Za tříděný odpad se 
za rok 2016 do rozpočtu města vrátil 
1 032 300 Kč.

Filip Kořínek, starosta

HLÁSNÁ TŘEBAŇ 
� AVE CZ, s. r. o., a TS Hostivice
� Směsný odpad 1x týdně, plasty a papír 

2x týdně, sklo 1x za 14 dní, tetrapak 1x 
měsíčně. Ostatní odpady, tj. textil a kovy, 
na zavolání. Dvakrát ročně odvoz nebez-
pečného a velkoobjemového odpadu. Pro 
bioodpad máme vyčleněn velký kontejner, 
větší dřevo a větve budeme štěpkovat.

� Roční poplatek se liší podle počtu a velikos-
ti popelnic nebo jedná-li se o důchodce či 
majitele rekreačního objektu. Při zaplacení 
obdrží občan známku na popelnici nebo 
pytle na odpad. Například za popelnici 110 
nebo 120 litrů se platí 1 560 Kč, za re-
kreační objekt 630 Kč (nárok na 14 pytlů 
na odpad).

� Roční náklady jsou kolem 1 milionu Kč,  
vratka za tříděný odpad dělá kolem 
100 000 Kč. Platíme podle množství odve-
zeného odpadu.

Vnislav Konvalinka, starosta

KARLÍK 
� Rumpold-P, s. r. o.
� Směsný odpad 1x týdně, papír 2x týdně, 

plasty 2x týdně, sklo 1x za měsíc, bioodpad 
podle potřeby nebo individuálně.

� 600 Kč ročně za poplatníka
� Ročně obec platí za směsné odpady 

300 000 Kč, za tříděný odpad 132 000 Kč 
(Ekokom vrátí 95 000 Kč). Kromě toho 
se odváží odpad nebezpečný, 34 000 Kč, 
velkoobjemový, 12 000 Kč, bioodpad, 
4 000 Kč.

Marie Sommerová, starostka

KARLŠTEJN 
� Rumpold
� 1x týdně
� 500 Kč za osobu ročně
� Náklady 838 000 Kč, za tříděný odpad se 

vrátí tolik, že to zhruba pokryje dopravu.
 Zvony umístěné v hnízdech po celé obci, 

na bioodpad kontejner
Karel Vobořil, místostarosta

LETY 

� AVE CZ, s. r. o., a TS Hostivice
� Plasty, papír, tetrapak, sklo bílé a barevné, 

kov, bio, textil. Bioodpad řešíme vlastním 
svozem s možností svozu z hnědých popel-
nic přímo od domů.

� Směsný odpad se sváží podle typu zvo-
leného svozu a poplatku, např. týdenní 
svoz nádoby 110 l stojí 2 820 Kč ročně, při 
14denním svozu 1 410 Kč ročně. Podrob-
nosti jsou na stránkách obce.

� Celkem 1 700 000 Kč, za tříděný odpad 
se loni vrátilo 500 000 Kč, za odpad obec 
vybrala 1 270 000 Kč.

Barbora Tesařová, starostka

LITEŇ 
� Rumpold-P, s. r. o.
� Plasty, barevné sklo, bílé sklo, papír, textil, 

kov. Bioodpad  je řešen dvěma kontejnery 
nebo individuálním svozem. Kontejnery 
a popelnice se vyvážejí jednou týdně.

� 690 Kč na osobu nebo nemovitost
� Celkem 1 320 900 Kč, zpět se vrátí 

97 044 Kč za tříděný odpad.
Barbora Císařová, za Městys Liteň

 

ŘEVNICE 
� AVE CZ, s. r. o., a TS Hostivice
� Směsný odpad 1x týdně, papír 2x týdně, 

plasty 2x týdně, sklo 1x za 2 týdny, biood-
pad podle potřeby až 3x týdně, nepotřebný 
textil podle potřeby, vysloužilé elektrospo-
třebiče – veřejná sběrná síť a sběrný dvůr, 
kovy, tonery, stolní olej, elektrospotřebiče, 
stavební odpad, objemný odpad, bioodpad, 
pneumatiky, dřevěný nábytek atd. bere 
sběrný dvůr Na Bořích. Nebezpečný odpad 
je v současné chvíli zajišťován mobilním 
sběrem 2x za rok.

� 700 Kč za osobu. Současné svozové firmy 
dostávají peníze za tunu vyvezeného odpa-
du, ne jako dřív, kdy byly placeny za vývoz 
nádoby bez ohledu na to, zda je plná či 
není. Uspoříme tak na nákladech za svoz 
popelnic.

� V roce 2015 byly celkové náklady na odpad 
5 302 000 Kč, příjmy 3 390 000 Kč.

Tomáš Smrčka, starosta

SVINAŘE 
� AVE CZ, s. r. o.
� Třídí se plasty, sklo, papír, tetrapak, kovy, 

textil, použité oleje z domácností. Mnoho 
občanů má hnědé biopopelnice a dále 

máme 5 kontejnerů v chatových oblastech 
Bílý Kámen a Halouny. Komunální odpad 
se vyváží 1x týdně, bioodpad vždy v lichý 
čtvrtek od 1. 4. do 30. 11.

� Platí se roční poplatek, sazba je stanovena 
podle svozu a velikosti nádob, např. týdenní 
svoz a nádoba 110 litrů stojí 1 300 Kč 
na rok nebo stejná nádoba při 14denním 
svozu 1 000 Kč na rok.

� Ze svého rozpočtu platí obec celkem 
959 107 Kč, poplatky od občanů činí 
613 301 Kč, vratka za tříděný odpad od fir-
my EKO-KOM je 184 109 Kč.

Vladimír Roztočil, starosta

VŠENORY 
� Rumpold-P, s. r. o., Komwag, a. s., Elek-

trowin, a. s., REMA Systém, a. s., Kovošrot 
Group CZ, a. s.

� Komunální odpad 1x týdně, plasty 1x až 2x 
týdně, papír 1x týdně, sklo 1x za 2 týdny, 
velkoobjemový a nebezpečný odpad 2x 
ročně, bioodpad 1x za 2 týdny (duben až 
listopad), kontejnery s bioodpadem celoroč-
ně podle potřeby, kovy, vyřazené elektro-
spotřebiče a svítidla podle potřeby

� 700 Kč ročně za osobu
� V roce 2016 obec zaplatila za svoz 

a likvidaci komunálního, velkoobjemové-
ho, tříděného a nebezpečného odpadu 
celkem 1 700 000 Kč, za svoz bioodpadu 
180 000 Kč, za tříděný odpad se vrátilo 
275 000 Kč včetně kovového šrotu.

Zdeněk Seidler, starosta

ZADNÍ TŘEBAŇ 
� AVE CZ, s. r. o., Rumpold-P, s. r. o., 

a EKOS Řevnice, s. r. o.
� Směsný odpad 1x týdně, papír 1x týdně, 

plasty 1x týdně, sklo 1x měsíčně, tetrapak 
1x měsíčně, kov 1x za 2 měsíce, použitý 
olej z domácností 1x měsíčně, použitý textil 
podle potřeby, na jaře a na podzim svoz 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu, 
dále na OÚ zpětný odběr elektrozařízení. 
Od května do konce listopadu v obci fungu-
je svoz biopopelnic, byly pořízeny kontej-
nery na bioodpad, které jsou rozmístěny 
v obci.

� 500 Kč za osobu ročně s trvalým bydlištěm 
v obci, 750 Kč za chatu či objekt bez osoby 
nahlášené k trvalému pobytu

� Náklady obce za rok 2016 jsou 1 milion Kč, 
příjmy za tříděný odpad a za zpětný odběr 
elektroodpadu cca 135 000 Kč.

Markéta Simanová, starostka
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www.mshobik.cz                    Mateřská škola Hobík mshobik@seznam.cz

ORDINACE
praktického lékaře pro dospělé
Doctorky s.r.o. – MUDr. L. Mrázová Pešková

JE PŘESTĚHOVÁNA
OD 1. 1. 2017

do Letů, Pražská ulice 559
(nové obchodní centrum)

Ordinační hodiny nezměněny:
pondělí 8-12, 13-18

úterý 8-12, návštěvy dle plánu
středa 8-12, návštěvy dle plánu

čtvrtek 8-12, 13-18
pátek 8-12

) 734 414 444
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Jaké kontejnery v obcích chybí  
a byly by potřeba?
Pomalu se rozšiřují kontejnery na kovy. Napří-
klad hliník je možné recyklovat donekonečna 
a ušetřit tím 95 % energie na výrobu nového 
produktu oproti těžbě primárních surovin. Dále 
se setkáváme s tím, že chybí nádoby na elektro-
odpad, a lidé vše vyhazují do nádob na směsný 
odpad. Přitom elektrozařízení (a zejména mobilní 
telefony) obsahují kritické suroviny, jejichž těžba 
je velkou zátěží pro životní prostředí. Pracov-
ní podmínky lidí pracujících v těchto dolech 
jsou často neslučitelné například s požadavky 
na bezpečnost práce v Evropské unii. Mluvím 
třeba o kobaltu, který je nezbytný pro výrobu 
mobilních telefonů, těží se v Kongu a celková 
míra jeho recyklace je stále velmi nízká.

Všude nejsou ani kontejnery na tetrapak. 
Můžete nám přiblížit váš projekt, který se 
jich týká?
Nápojové kartony jsou kombinovaný obal, 
který je hojně využívaný pro svou schopnost 
uchovávat potraviny po dlouhou dobu. Záro-
veň jsou však vyrobeny ze sedmi vrstev, které 
tvoří papír, plast a hliník. Recyklace je u nich 
velmi specifická, a proto je třeba je třídit. Jejich 
recyklací můžeme vyrábět například hygie-
nické potřeby (toaletní papír, kapesníky) nebo 

stavební materiál. Firma, která z nápojových 
kartonů vyrábí stavební materiál, dokonce 
sídlí v České republice. Náš projekt se zabýval 
analýzou stavu třídění nápojových kartonů 
ve třech městských částech Prahy a následně 
osvětovou kampaní s cílem zvýšit míru zapojení 
obyvatel do systému třídění.

Jaké dělají lidé (a obce) chyby?
Jsou to maličkosti. Například obaly od vajíček 
jsou vyrobeny z papíru, který už nelze recyklo-
vat, protože papírová vlákna jsou tak krátká, že 
se pro další zpracování nehodí.

Kde jsou podle vás rezervy?
Osobně vnímám jako velký problém bioodpad, 
který končí ve směsném odpadu. Ten totiž 
následně často putuje na skládky, kde při jeho 
rozkladu dochází k úniku metanu, plynu způso-
bujícího globální oteplování, který je 21x silnější 
než CO2, do atmosféry. Zároveň bioodpad 
patří po řádném kompostovacím procesu zpět 
do půdy, ne na skládky. Lidé se  odnaučili bio-
odpad třídit, a to i na vesnicích. To je velká výzva.

Občas je slyšet názor, že třídění nemá 
smysl, protože firmy stejně všechno vozí 
na jednu skládku. Jak to tedy ve skuteč-
nosti funguje?
To není pravda. Vytříděná komodita je dál ob-
chodovatelná a stává se i příjmem do rozpočtů 
firem, které s ní nakládají. A tím pádem i do roz-
počtu obecního. Svozové firmy by tak na sklád-
ky vozily materiál, jejž lze prodat. Pravda je, že 
například plast není možné v současné době 
recyklovat stoprocentně, protože chybí zpra-
covatelské kapacity na jeho konkrétní druhy. 
I tak je však velká část využita na materiál pro 
výrobu nových produktů. Třídit tedy má smysl. 
Proto lidem ukazujeme i konkrétní výrobky, 
které z vytříděných komodit vznikají.
 ! Téma připravila Lucie Hochmalová

„Třídění má rozhodně smysl“
Barevné kontejnery na tříděný 
odpad dnes už najdeme 
v každé obci. A je to dobře. 
Nejen proto, že tím obce ušetří 
za vývoz odpadu, ale hlavně 
kvůli životnímu prostředí. 
Díky třídění se totiž nemusí 
používat stále nové zdroje 
pro výrobu věcí každodenní 
potřeby. Víc nám o tom řekla 
ředitelka Institutu cirkulární 
ekonomiky Soňa Jonášová.

Víte, že…?
My třídíme nejlépe: Lety a Řevnice 
bodovaly ve 12. ročníku soutěže My 
třídíme nejlépe, kterou pořádá Stře-
dočeský kraj ve spolupráci se společ-
ností EKO-KOM, a. s. Do soutěže se 
zapojilo celkem 1 137 středočeských 
obcí a měst. Lety získaly první místo 
mezi obcemi s 500 až 1 999 obyvateli, 
Řevnice pak třetí místo v kategorii 2 000 
až 10 000 obyvatel. V 11. ročníku této 
soutěže se na 2. místě v kategorii 500 
až 1 999 obyvatel umístila Zadní Třebaň.

Podzemní kontejnery jsou v Do-
břichovicích a v Radotíně: Radotín 
bude mít letos pět nových podzemních 
hnízd na tříděný odpad. Celkově už jich 
tak bude sedm. Podzemní kontejnery 
jsou také v Dobřichovicích za budovou 
samoobsluhy.

Zajímavé informace o odpadech 
najdete například na webech  
Trideniodpadu.cz nebo Ekolist.cz 
(po zadání „odpad“ do vyhledávače).

Radotín. Archiv města

DOBNETTÉMA
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Jak se děti dostaly do úspěšné pohádky?
Byly vybrány na základě konkurzu, na který 
Česká televize Kukadýlko přímo pozvala. Dru-
hým kolem konkurzu a kamerovými zkouškami 
prošly hned čtyři naše děti, souhrou nešťast-
ných okolností ale nakonec natáčeli jen Kryštof 
Leffler a Maya Vondráčková. Děti nahlédly 
do tajů filmařského řemesla, nahlížely pod ruku 
kameramanovi a viděly akrobatické triky. Moc 
si to užily. Děti z Kukadýlka jsou evidované 
v registru herců ČT. Zkušenosti s filmováním 
už jich má spousta. Často vystupují třeba 
na stanici Déčko, kde hrají v seriálu Dětská 
dopravní policie. Nyní se chystá pokračování 
seriálu Republika, a bylo mi řečeno, že si naše 
děti nejspíš zase zahrají. 

Ty sama sis někdy zahrála ve filmu?
Ve filmu ne. Jen v televizi s Ivanem Mlád-
kem, ale to už je opravdu dávno. Jinak jsem 

vystupovala v několika muzikálech, podle mě 
v těch nejlepších, které se tu v devadesá-
tých letech uváděly: Jesus Christ Superstar 
a Vlasy. Po gymnáziu jsem studovala zpěv 
na konzervatoři, na začátku čtvrťáku jsem ale 
zběhla. V divadle tehdy nikdo neřešil, jestli 
mám konzervatoř, nebo ne. A já měla i spoustu 
jiných aktivit. I když jsem později aktivně tolik 
nezpívala, čas od času jsem brala pěvecké 
kondice. Je to skvělá psychohygiena. I teď 
chodím na zpěv a hlasovou výchovu k úžasné 
paní Ivaně Vostárkové, která mě učí i učit.

Proč jsi se zpěvem v muzikálech skončila?
Když jsem v roce 1997 po několika letech 
odešla z Ježíše, nastoupila jsem do Vlasů. 
Muzikál pak za rok skončil a mně v té době 
začaly povinnosti kolem domu v Husově ulici 
v Praze. Nejprve jsem tam měla jen pronajatý 
byt. Postupně jsem převzala správu domu 

a pak dům celý odkoupila. Skončilo to obrov-
skou hypotékou a několika rekonstrukcemi 
od sklepa až po půdu. Do toho se mi narodil 
syn a do divadla už se mi ani zpátky nechtělo. 
Založila jsem hudební vydavatelství a Galerii 
Podkroví, provozovala jsem ubytovací služby 
v apartmánech. Husovka se stala komunitním 
centrem, kde se scházeli umělci mnoha oborů. 
Když se mi po letech narodila dcera, rozhodla 
jsem se vrátit domů k Berounce. 

A tady jsi později založila Kukadýlko.  
Jak vzniklo?
Fungujeme od roku 2011. Nápad založit 
divadelní kroužek pro děti vznikl po jednom 
vydařeném dětském dni, který jsme organizovali 
s Dobřichovickou divadelní společností. Hlavní 
záměr byl vychovat si mlází pro náš ochotnický 
spolek. Původně jsme fungovali jako kroužek při 
ZŠ Dobřichovice, pak pod Osvětovou besedou 
Dobřichovice. Nakonec mi došlo, že technicky 
a organizačně nejjednodušší bude založit vlastní 
zájmový spolek. Máme kolem 30 dětí.

Zkoušíte všichni pohromadě?
Kromě zkoušení děláme hereckou průpravu, 
kde se děti prostřednictvím dramatických her 
a cvičení učí vnímat a vědomě zapojovat své 
tělo i hlas, kultivovat projev, získávat zdravé 
sebevědomí. Taková práce se nedá dělat 
ve velkém seskupení, proto jsem děti rozdělila 
do tří skupin. Divadla budeme letos dělat hned 
dvě. Ve Velikonoční hře se představí spíš menší 
děti. Naopak Sněhurka bude zase hlavně 
pro starší a menší děti budou mít taneční 
výstupy. Snažím se vždy zapojit všechny děti 
a do všech činností. Starají se o kostýmy, 
rekvizity, nápovědu, inspici... 

Máte za sebou Malého prince, Louskáčka, 
Vánoční hru… Jak si hry vybíráš?
Vždy pátrám po něčem zajímavém. Malého 
prince jsem našla volně na internetu, ale 
s dramatizací jsem nakonec úplně spokojená 
nebyla. Petra Pana jsem si podle knihy a filmů 
napsala sama. Vánoční hra od Tomáše Vůjtka, 
dvojnásobného laureáta dramatické soutěže 
Cen Alfréda Radoka, byla naše první hra, 
a v repertoáru ji máme dodnes. Pan Vůjtek 
nás viděl na videu a byl spokojený, i když 
je původně psaná pro dospělé. Předloni 
speciálně pro nás napsal Louskáčka a letos 
k Vánocům mi poslal zmiňovanou Velikonoční 
hru s podtitulem O tom nejslavnějším zmrt-
výchvstání.

Louskáček byl velmi výpravný. Jak se dá 
ukočírovat tak početný ansámbl?
Na jevišti tehdy bylo přes 100 lidí. S Kukadýl-
kem účinkovala i Dobřichovická komorní filhar-
monie a Taneční studio Dobřichovice. Byla to 
zatím moje nejnáročnější věc. První společné 
zkoušky jsme měli pár dnů před představením 
na soustředění. Pak už byly jen dvě generál-
ky. Bylo to složité, vyčerpávající, přesto vše 
dopadlo skvěle.

Budou podobně velkolepé i Velikonoční 
hra a Sněhurka?
Velikonoční hra, kterou připravujeme s or-
chestrem L.E.S při ZUŠ Řevnice, bude prostá. 
Vychází z tradičních barokních her, ale její text 
je svěží, moderní a vtipný. Uvedeme ji v řev-
nickém kině v pašijovém týdnu 12. dubna. 

Energie z ní doslova srší. Není proto divu, že v obchodech 
při placení Lucie Kukulová občas vyřadí z provozu 
i platební terminál. Kuku, jak jí známí říkají, je žena mnoha 
profesí a zájmů: režisérka, herečka, zpěvačka, manažerka, 
producentka, vydavatelka, učitelka, studentka, a hlavně 
vedoucí dětského divadelního souboru Kukadýlko. O tom, 
že jej vede dobře, svědčí to, že se její svěřenci objevují 
v televizi a na filmovém plátně. Naposledy si zahráli 
například v pohádce Anděl Páně 2. 

Kukulová: Mám tolik 
energie, že občas 
vyhazuji pojistky
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A Sněhurka? Nejde o tradiční pohádku. Na-
psal ji David Drábek, též oceňovaný dramatik. 
Je to taková praštěná hra v rytmu diska, kde 
nevystupuje Sněhurka, ale její dcera. Zrcadlo 
je něco jako počítač a místo trpaslíků účinkuje 
hippie komunita. Proto bych ji chtěla pojmout 
trochu alternativně a s tím i prostor, kde ji uve-
deme. Líbil by se mi třeba nějaký vybydlený 
areál. Ale pomýšlím samozřejmě i na řevnické 
kino, které bereme už tak trochu za domov-
skou scénu. 

Kromě divadla ještě studuješ a také jsi 
zmínila hudební vydavatelství. Stíháš to?
Studuji na Akademii Alternativa v Olomouci 
dramaterapii. Jde o uměleckou terapii, zjedno-
dušeně řečeno, vědomým hraním rolí se dají 
některé problémy pochopit, zjemnit a ideálně 
odstranit. Hudební vydavatelství Amplion jsem 
založila před mnoha lety kvůli mé potřebě 
pomoci mladým muzikantům prezentovat se 
prostřednictvím dobré nahrávky. Vydavatelství 
jsem vedla dvanáct let a vydali jsme kolem 
dvaceti titulů. Asi nejúspěšnější bylo debutové 
album skupiny Vertigo Quintet, oceněné v roce 
2005 Andělem Allianz v kategorii jazz a blues. 
Amplion jsem kvůli nedostatku času předala 
Aleši Charvátovi, kamarádovi, výbornému 
muzikantovi a mistru zvukaři.

Máš v plánu vydat i své vlastní cédéčko?
Předloni jsem si říkala, že ho konečně nahraji. 
Jenže co příliš plánuji, to obyčejně nevychází, 
a ty nejlepší věci se stanou samy od sebe. 
Desku jsem udělala, ovšem s písničkami 

k pohádce Byl jednou jeden král. Zazpívala 
jsem si na ní, složila i pár textů a melodií. Jsem 
perfekcionista a megaloman, takže bych chtěla 
na svém CD ty nejlepší muzikanty, ale mám 
strach, že bych sama před sebou neprošla.

Pokud by nakonec CD přece jen vzniklo, 
co by na něm bylo?

I když působím hodně dynamicky a mám 
tolik energie, že občas vyhazuji pojistky a vyřa-
zuji z provozu elektronická zařízení, mám ráda 
hluboké „vnitřní“ věci. Takže by to byly balady 
na pomezí soulu, jazzu, šansonu. 

! Pavla Nováčková
 Archiv Lucie Kukulové
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inzerce

8 faladova@albatross.cz

R EC E P Č N Í
Hledáme kandidáty/ky na pozici recepční, jejichž hlavní pracovní 
náplní  je odbavování hráčů a každodenní komunikace s klienty.

POŽADUJEME: Bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost, příjemné 
vystupování, komunikativnost, základní znalost PC (MS Office, Internet) 
a aktivní znalost anglického jazyka. Orientace v golfovém prostředí výhodou. 

Nabízíme: Práci v příjemném kolektivu na hřišti špičkové kvality a zajímavé 
platové ohodnocení.

NÁSTUP: březen 2017.

OUTLET MATRACE
MATRACE - POSTELE - ROŠTY

AKCE
DOPRAVA ZDARMA
Praha a Středočeský kraj
www.outletmatracepraha.cz

) 774 588 577

matrace 1+1
ZDARMA

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31
 Olympia Fitness • www.olympiawellness.cz

Trápí Vás přebytečná kila?
Dali jste si novoroční předsevzetí?
Chcete začít cvičit, ale nevíte,  
jak správně na to?
 Přijďte k nám do fitcentra
Nabízíme:
• plně vybavenou posilovnu / saunu / squash / golfový trenažér
• aerobní sál, kde probíhá pestrý program cvičebních lekcí
• spinning / kruhové tréninky všeho druhu
• možnost osobních tréninků s trenérem  / masáže / TRX
• dětské kurzy (squashová školička, balet, kick box, aerobik)
• dětský koutek pro vaše ratolesti

REZERVACE ) 257 711 071

SKUPINOVÉ LEKCE

POSILOVNA

MASÁŽE

Lucie Kukulová
• Od dětství hraje divadlo, nejprve 
s řevnickými ochotníky, nyní hlavně 
v DDS Dobřichovice.

• Účinkovala v muzikálech (HD Karlín: 
451° Fahrenheita, Jesus Christ 
Superstar, Hair...) a mnoha kapelách. 

• Studovala hudebně-dramatické 
oddělení na Konzervatoři J. Ježka.

• Věnovala se pedagogické činnosti (3 
roky na škole AJ a HV), léta soukromé 
lekce angličtiny a zpěvu.

• Má dvě děti a bydlí v Dobřichovicích.
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U Koruny vsadili v únoru 
na komedie
V radotínském kulturním středisku U Koruny můžete 
v únoru zhlédnout několik zajímavých divadelních 
představení. Komediální operní a mafiánské  drama 
plné napětí a morálních dilemat Zmrazovač je na pro-
gramu v neděli 12. února od 18 hodin. Za vstupné 
zaplatíte 160 korun. O deset dnů později, 22. února 
od 19 hodin, uvádí středisko hru Iluzionisté. V ko-
medii Bengta Ahlforse hrají Stanislav Zindulka, Olga 
Ženíšková a Jakub Zindulka. Vstupné je 360 Kč.

Koncertu se zúčastní  
sám autor
Slavnostní koncert skladeb Eduarda Douši se 
za účasti autora koná 6. února v Řevnicích. Akce 
začíná v 18:30 hodin a odehraje se v sále Zámečku.

Jízdu spojí s masopustem
Horymírovu sváteční jízdu na trase Radotín a Ne-
umětely, spojenou s oslavou masopustu, můžete 
zažít v sobotu 25. února na náměstí Sv. Petra 
a Pavla v Praze-Radotíně. 

Špičkového kytaristu 
doprovodí čeští hudebníci
Femi Temowo, špičkový světový kytarista, spoluhráč 
Amy Winehouse a mnoha dalších, vystoupí s kape-
lou 13. února od 20 hodin v sále České pojišťovny 
v Berouně. Držitele ocenění Mercury Music Prize, 
BBC Jazz Award a dalších doprovodí vynikající 
čeští jazzoví muzikanti, kontrabasista Petr Dvorský 
a bubeník Kamil Slezák.

Beroun hostí světového 
hráče na foukací harmoniku
Dvojkoncert, na kterém se představí američtí muzi-
kanti Bill Barrett & Lazy Brad a domácí Vladimír Čáp, 
se koná v restauraci Kozlovna Beroun 5. března. V ob-
jektu někdejšího Zajíčkova mlýna začíná v 19 hodin. 
Bill Barrett je přední světový hráč na foukací harmo-
niku a výborný zpěvák. Hrál s celou řadou světových 
hudebních těles, například s L. A. Philharmonic, 
Kronos Quartet. Objevuje se v kapelách s Marcem 
Fordem, Stephenem Hodgesem a dalších. Na tomto 
turné ho doprovází countrybluesový kytarista s duší 
rockera Brad Lewis. Druhou část večera vyplní 
berounský písničkář Vláďa Čáp.

Čas jídla, pití, muziky, tancování a vesele-
ní v Poberouní stylově završí Zadotřebaň-
ský masopust, který se koná od brzkého 
rána až do setmění v sobotu 25. února. 
Na návsi v Zadní Třebani bude živo již 
od kuropění, kdy se ke kapličce začnou 
sjíždět stánkaři s dobrotami, hasiči se 
zabijačkou a první kumštýři. 

Program odstartuje v 10 hodin domácí 
kapela Třehusk. Kromě staropražských 
kupletů se ovšem v dopoledním progra-
mu můžete těšit i na vystoupení lidové 
muziky Notičky, dramatického kroužku 
při ZUŠ Řevnice či místního svérázného 
Třebasboru. Chybět nebude ani zábavný 
kejklíř a žonglér Petr Theimer a konečně 
ani tradiční masopustní fraška se symbo-
lickým pochováním zavalitého Masopusta. 
Dopolední blok vyvrcholí volbou krále 
masopustu.

Průvod v čele s koňským povozem 
a muzikou se z návsi vydá přibližně kolem 
13. hodiny a obejde všechny místní hospo-
dyňky. Maškary se mohou těšit na spoustu 
dobrot, od smažených kobližek, škvar-
kových placek až po lahodné kořalky. 
Zpět ke Společenskému domu se průvod 
vrátí kolem 18. hodiny, a komu vydrží síly 
i nálada, může ještě chvilku s muzikou 
posedět u lidových a staropražských písní. 
Následující neděle bude tradičně patřit 
dětem, pro které je  od 14 hodin připraven 
dětský karneval se soutěžemi, s tancová-
ním a volbou nejhezčích masek.

Koncert Ivan Hlas tria se uskuteční v Dobři-
chovicích, a to 22. února od 19:30 hodin 
v tamním zámku. Předprodej vstupenek 
za 200 Kč je v Infocentru. Na místě zaplatíte 
250 korun. Během koncertu zaznějí mimo jiné 
i skladby z nejnovějšího alba Krásnej dar, které 
trio pokřtilo loni na podzim v Malostranské 
besedě. Důležitým tématem poetických textů 
Ivana Hlase jsou podle kritika Ivana Kotta 
vzpomínky, návraty, sebereflexe a útěk někam 
do klidného prostředí.

Další zajímavá trojice zavítá do Dobřichovic 
v březnu. Písničkář Vladimír Merta, fenomenál-
ní houslista Jan Hrubý a kytarista Ondřej Fencl 
společně zahrají v místním zámku 21. března 
od 19:30 hodin.

Masopustní zábava vyvrcholí v Zadní 
Třebani, v březnu slaví Mokropsy

Letos netradičně až po Popeleční 
středě se uskuteční Mokropeský 
masopust (MokroMasopust.cz). 
Z původně ohlášeného termínu 
25. února se přesunul na sobotu 
4. března. Již 29. ročník se bude 
konat na Masopustním náměstí.

Pořadatelé zvou verši:

Masopust už se nám chýlí
pracujeme s notnou pílí.
Však vypadá to letos tak,
že únorový nám ujel vlak.
A tak se celá sláva koná, vězte,
čtvrtého března v našem městě.

Exotem na této zemi je název knihy Ladislava 
Heryána, oblíbeného kněze, salesiána, vynika-
jícího biblisty, pedagoga a v neposlední řadě 
„pastýře undergroundu“. Autor přijede předsta-
vit svou knihu do Řevnic ve čtvrtek 9. února. 
Se čtenáři se sejde od 18 hodin v Modrém do-
mečku na náměstí. Odpoví na dotazy publika 

a zahraje i zazpívá, jak je jeho dobrým zvykem. 
Zájemci si budou moci knihu zakoupit, případ-
ně nechat podepsat. Vedle biblických poselství 
a podobenství svazek popisuje setkávání 
s lidmi z těch nejrozmanitějších prostředí, často 
z okraje společnosti.

! Stranu připravila Pavla Nováčková

Pastýř undergroundu vystoupí v Modrém domečku

Trio Ivana Hlase vystřídá trojice Merta, Hrubý, Fencl

Ivan Hlas  Radek Havlíček

Na poslední únorový den letos symbolicky 
připadá masopustní úterý, tedy vrchol celého 
masopustního období před začínajícím půstem. 

 Archiv
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Zjevně jsem v tom sama, poslední dobou 
mě kromě smogu zahlcují i stížnosti 
některých klientů nejen na neposypané 

silnice, ale, světe, div se, i na ty posypané. 
Nejzvláštněji vypadala mladá maminka, kterou 
děsilo to, že soused sype společnou příjezdo-
vou cestu škvárou. Soused se naopak divil, co 
je na tom špatného, a ať je ráda, že to dělá, 
protože by jinak nevyjela. Měl pravdu, nevyjela, 
– v Krkonoších, kde bydlí, je opravdu sněhu 
požehnaně. Přikláním se na jeho stranu, ale 
právo už tak úplně ne.

Škvára je v podstatě popel z uhlí, zalévaný 
za horka vodou, v Čechách používaný v minu-
lých letech i ve stavebnictví. Dnes je ve velkém 
opovržení, protože údajně obsahuje vysoké 
množství přírodního radonu, tj. radioaktivního 
prvku, který může ve větších dávkách lidskému 
zdraví škodit. Reálně však bylo jeho nadlimitní 
množství zjištěno pouze u škváry z uhlí spalo-

vaného v tepelných elektrárnách, škvára z do-
mácího kotle při dnešní kvalitě uhlí a množství, 
které nasype ten pán na příjezdovou cestu, 
rozhodně škodlivá není. To byste ji, milá paní, 
musela jíst. Ani pak byste asi do sebe tolik 
radonu, aby vám uškodil, nedostala.

Jenže podle zákona je to odpad a s od-
padem se může naložit pouze způsobem, 
který předpokládá zákon. Ten ho limituje 
skoro stejně přísně jako ta maminka ze stejné 
obavy – aby odpady a jejich ukládání neškodily 
životnímu prostředí.

Popel z uhlí, koksu a podobně, pokud je 
produkován v domácnosti (tj. nikoli v rámci podni-
kání), je součástí komunálního odpadu a mělo 
by s ním být nakládáno jako s odpadem. Zákon 
nepředpokládá, na rozdíl od dalších složek komu-
nálního odpadu (obaly, papír, plasty, kovy, bioslož-
ky, elektroodpad atd.) a odpadu stavebního, že 
by bylo možné jej recyklovat. Měl by být vychladlý 

uložen způsobem, který předvídá konkrétní 
obecní vyhláška, jíž se stanoví na území obce 
podrobnosti systému ukládání a svozu odpadů. 
V zásadě je to logické už jen z toho důvodu, že 
škvára a popel, ač samy o sobě nebezpečné ne-
jsou, mohou obsahovat řadu dalších příměsí, jež 
už nebezpečné být mohou. Pak jejich rozsypání 
na namrzlém chodníku není opatřením na pomoc 
okolí, ale zásahem do životního prostředí, za což 
dotyčnému hrozí pokuta podle § 45 zákona 
o přestupcích až 10 000 Kč.

A přestože jsem sousedovu aktivitu uvítala, 
nenahrávám tím strašením oné životní prostředí 
chránící sousedce – přestupková komise by 
nejdřív musela skutečně zjistit, že tím poškodil 
životní prostředí tak, že jej, slovy zákona, zhor-
šil. Pokud jde o čistý popel bez příměsí, jímž 
soused posype vozovku, velmi pochybuji, že 
by takovou kvalitu zásahu bylo možné dovodit. 
Pořád jde o lepší řešení než násyp soli, která 
škodí i v malém množství, v některých přípa-
dech (při sněžení nebo větším mrazu) nefun-
guje a využívá se z důvodu menšího zla – lepší 
trocha soli než pár mrtvých nebo zraněných. 
Takže vám přeji, abyste se v důsledku letošní 
zimy nikde nezranili a prožili ji ve zdraví.

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

Tak přece jen „trochu“ bílo

inzerce

Ano, letošní zima je opravdovou zimou, pod nohama nám křupou sněhové 
zmrazky (pardon, alespoň v Letech už toho sněhu moc není), auta vesele 
kloužou po ulicích a lidé po chodnících. Neberte to prosím jako kritiku silničářů, 
ve skutečnosti mám spíš pocit, že jsme se tak nějak odnaučili s tím sněhem, 
ledem a mrazem žít. Řekněme si to po pravdě, posledních pět let to se zimou 
nebylo moc valné a posledních třicet let nás média přesvědčují o globálním 
oteplení, které způsobí, že už žádnou zimu mít nebudeme. Jsem ráda, že se 
spletla. Ne že by mi zima nečinila trochu potíže, ale já se přizpůsobím.

Zdeňko, zavádíte ji 
do Řevnic?
Ano, do salónu Klemen-
týna na náměstí v Řevni-
cích. Tam se můžete infor-
movat a objednat anebo 
na tel. 602 748 729.  
Více je na webu  
kranio-sakralni-terapie.cz.

Oč jde?
Kraniosakrální terapie (KS) se řadí do oblasti al-
ternativní medicíny mezi jemné masáže. Jedná 
se o pomoc psycho- i fyzioterapeutickou a má 
širokou škálu využití. Někdo ji využívá i preven-
tivně, protože je příjemná a pomáhá i proti stre-
su a jeho důsledkům. Název „kraniosakrální“ je 
v překladu „lebkokřížová“. Klient ji vnímá jako 
jemné doteky nebo hlazení.

Jak ošetření probíhá?
Ošetření trvá asi hodinu. Klient je oblečený, leží 
na zádech. Speciálním hmatem na hlavě jej 
uvolním, pak udělám diagnostiku kraniosakrál-
ního rytmu přikládáním rukou. Potom uvolňuji 

fascie (závěsný systém a pojivovou tkáň), celou 
páteř a lebeční švy. 

Co to je kraniosakrální rytmus?
V prostoru centrální nervové soustavy je mozko-
míšní mok, ten vzniká z krve a zase se zpátky 
do krevního řečiště vstřebává. KS terapie vlastně 
funguje na principu fluktuace mozkomíšního 
moku a pohybu tkání. Tento jemný pohyb tkání 
se nazývá kraniosakrální rytmus a zkušený tera-
peut jej vnímá dotykem. Vnímá tělo jako celist-
vou funkční jednotku s její vrozenou inteligencí.

Je tato metoda vhodná i pro děti?
Určitě. Nejen pro dospělé, ale i pro děti. V ně-
kterých případech je pro ně dokonce téměř 
nenahraditelná. 

V jakých případech pomáhá?
KS terapie pomáhá na celou škálu fyzických 
i psychických potíží. Na deprese, nespavost, 
stres, poruchy koncentrace, posttraumatic-
ké syndromy, úzkosti, u dětí poruchy učení, 
hyperaktivitu, noční pomočování, potíže se 
zapojením do kolektivu, konfliktnost, poruchy 
řeči, autismus. Dále na potíže a bolesti zejména 
nervového původu, migrény, bolesti zad (ústřel, 
ploténky), na bolesti kloubů, při artróze, na hor-
monální poruchy, neplodnost, po mrtvici, při po-
ruchách rovnováhy, časté zánětlivosti (například 
uší, dutin, plic), roztroušenou sklerózu, astma, 
tiky, jako detoxikace, pro posílení imunity a vita-
lity, potíže s otěhotněním, v těhotenství příprava 
na porod, nepravidelná či chybějící menstruace, 

polycystické vaječníky apod. Ve všech těchto 
případech, z mých vlastních zkušeností, kranio-
sakrální terapie prokazatelně pomáhá a jen velmi 
nízké procento lidí na ni nereaguje zlepšením 
zdraví. Vítají ji i lidé, kteří nemají možnost relaxo-
vat a regenerovat organismus jiným způsobem.

A jak jste se k této metodě dostala?  
Prý ji také vyučujete…
KS terapii se věnuji devět let. Dostala jsem 
se k ní skrze moje vyhřezlé bederní ploténky. 
Lékaři mi nepomohli a doporučili operaci. Místo 
toho jsem vyhledala KS terapii a už z prvního 
sezení jsem odešla z 50 % vyléčená. Po dalších 
třech návštěvách jsem byla zcela bez potíží.  
To mě přesvědčilo, že tuto zázračnou metodu 
chci umět. Od roku 2012 pořádám také kurzy.

Co to je kraniosakrální terapie a kde ji najdete
Metoda je velice příjemná, 
dotyková a účinná na fyzické 
i psychické potíže, říká Zdeňka 
Ocelíková, kraniosakrální 
terapeutka a lektorka.

nám. Krále J. z Poděbrad 5, Řevnice
tel.: +420 222 356 296
e-mail: salon@klementyna.cz
www.klementyna.cz
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Co přesně řeší daňový poradce?
Daňový poradce je osoba, která má přehled 
v daních a pomůže vám nejen s vyplněním 
různých daňových přiznání, ale poradí i v ob-
lasti daňového plánování. Profese daňového 
poradce se od ostatních poradců význam-
ně liší v tom, že její činnost upravuje zákon 
523/92 Sb., o daňovém poradenství a Komoře 
daňových poradců České republiky. Aby se 
člověk stal daňovým poradcem, musí projít 
dvěma 5hodinovými testy a ústní zkouškou. 
Každý daňový poradce je tedy skutečně velmi 
dobře prověřen po znalostní stránce a měl by 
být schopen nabízet kvalitní služby. V nepo-
slední řadě je vybaven mlčenlivostí, kterou 
ho až na výjimky může zbavit jen jeho klient 
a která je širší než například u advokátů.

V čem se nejvíc liší potřeby fyzických 
a právnických osob?
Já bych fyzické osoby ještě rozdělil na osoby 
podnikající a nepodnikatele. Podnikatelé se mě 
nejčastěji ptají, zda být plátcem DPH nebo zda 
využívat paušál na daňové výdaje. U fyzických 
osob nepodnikatelů velmi často řeším nejen 
otázky ohledně zdanění příjmů např. prodeje 
cenností, nemovitostí, ale také poradenství při 
převodu nemovitostí.

U právnických osob hodně záleží, čím 
se zabývají. Zde řeším širší rozsah daňové 
problematiky, od daně z příjmů přes daň 

z přidané hodnoty, daně z nemovitostí až 
po spotřební daně.

Kolik času věnujete studiu nových předpi-
sů či zákonů?
Legislativní rámec České republiky se neustále 
mění podle toho, jak se střídají naše vlády 
a co si která chce prosadit. Daňové zákony se 
mění každý rok. Jako daňový poradce sleduji 
každou změnu, abych si udržel schopnost 
radit a orientovat se v daních. Můj odhad je, že 
týdně strávím jeden den studiem změn.

Přináší letošní rok změny, o kterých by 
měli lidé vědět?
Přestože se všichni chystají na daňové přiznání 
za rok 2016, nastíním, co nás čeká v roce 2017. 
Největší změna nastane od prvního března a do-
tkne se prostřednictvím zákona o elektronické 
evidenci tržeb další skupiny firem a podnikatelů. 
Jsem velmi zvědavý, zda se  finanční správě po-
daří udržet systém v chodu, a hlavně jak budou 
prováděny kontroly dodržování.

Pro fyzické osoby nepodnikatele přichází ur-
čitě pozitivní změna v oblasti příspěvků na děti, 
které se od druhého dítěte zvyšují, dále zvýšení 
školkovného a možnost vyššího odpočtu 
na penzijní a životní pojištění.

Co kromě dostatečných znalostí charak-
terizuje dobrého daňového poradce?

Předně by měl mít trpělivost a být připraven 
na to, že většina klientů vychrlí informace, 
které oni sami považují za důležité, ale přitom 
spoustu podstatných informací vynechají. 
A pak přemýšlet za klienta v souvislostech. 
Většina našich klientů není zběhlá v daních 
a vidí svůj problém jenom z jedné strany. Ten 
však většinou zasahuje i do jiných daní, než 
na které se ptají. A velmi často mají přesah 
i do právní roviny.

Poradíte mi, jak poznám dobrého 
daňového poradce?
Nejdřív bych se přesvědčil, že se jedná o sku-
tečného daňového poradce, který je zapsán 
v seznamu Komory daňových poradců České 
republiky. Také bych si ověřil, že dotyčný 
poradce má na mě čas. Není nic horšího, než 
když vám někdo slíbí, že se vám ozve, a vy 
marně čekáte. A samozřejmě musí být schop-
ný vám v oblasti daní dobře poradit.

Jak dlouho se věnujete daňovému 
poradenství a proč?
Financím se věnuji od dob svého studia, proto 
mohu říci, že mě daně provázejí již 15 let. 
Mám rád čísla a práci s nimi, baví mě sledovat 
jednotlivé zákony. Je to taková mravenčí 
práce, ze které může vzniknout „krásný obraz“ 
s tou největší odměnou na konci – se spokoje-
ným klientem.

Daňový poradce  
vám ušetří  
čas i peníze
Češi často říkají, že „daně nejsou problém“. Podceňují možné 
sankce ze strany finanční správy a tvrdí, že se jim nevyplatí 
najmout si daňového poradce. Ale když se „spálí“ a zaplatí 
například mnohem víc na úrocích z prodlení, než by vydali 
za pomoc odborníka, změní názor. Svět daní nám přiblíží 
poradce Ing. Ivo Dostál.

+420 608 40 99 94
5115@kdpcr.org

Ing. Ivo Dostál
daňový poradce – ev. číslo 5115

NABÍDKA
SLUŽEB
l zpracování daně z příjmů právnických 

a fyzických osob
l zpracování přiznání k dani z přidané 

hodnoty
l zpracování přiznání k dani z nabytí 

nemovitosti a daně z nemovitých věcí
l daňové a finanční plánování
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Malí i velcí běžci závodili v mrazivé Litni

Zleva celkově třetí Daniel Kupidlovský, první Jan Franěk a druhý Jiří Rosol.  Archiv pořadatele

V sobotu 21. ledna se v Litni 
konal již pátý ročník zimního 
běhu. Tentokrát byl skutečně 
hoden svého názvu. Ranní 
teplota ukazovala -11 °C, 
a i když kolem jedenácté 
hodiny krásně svítilo slunce, 
rtuť na teploměru se držela 
kolem -7 °C. Závodilo se 
na sněhu a místy i na ledu.

Jako první se na trať vydalo 56 dětí. Závodu se 
zúčastnili také tři handicapovaní běžci z chrá-
něného bydlení v Litni, kteří si po sportovním 
výkonu odnesli medaili, diplom a cenu, z čehož 
měli velikou radost.

V hlavním závodě odstartovalo na novou trať 
80 závodníků: 14 žen, 50 mužů, 5 dorostenců 
a 11 závodníků běhu pro zdraví. Celkovým 
vítězem se stal Jan Franěk z Triklubu Příbram 
v čase 27:30 min. a v kategorii žen Bára Stýb-
lová z LOKO Beroun v čase 33:48 min.

Nejmladším účastníkem byl tříletý Matouš 
Alfery z Vinařic a nejstarším Václav Řápek 
z Prahy, narozený v roce 1942. Předávání 
cen se zúčastnila také starostka Litně Šárka 
Marcínová.

Organizátory potěšila účast 139 běžců v tak 
ledovém počasí. Na druhou stranu je velmi 
mrzelo, že se akce ve větším počtu nezú-
častňují obyvatelé Litně. Na závěr ale vyjádřili 
hlavně svůj vděk. „Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří nelitovali svého času a pomohli 
při přípravách a v samotném závodě při velmi 

mrazivém počasí. Zvlášť děkujeme liteňským 
hasičům za řízení dopravy na hlavní trase 
závodu. Také všem spoluorganizátorům 
a sponzorům za pomoc a poskytnutí věcných 
i finančních darů na tento běh,“ uvedli Jana 
a Stanislav Krtkovi za Českou tábornickou unii 
T. K. Záskalák Liteň. (jsk)

Tři vítězství ze čtyř turnajů, to je zatím 
bilance zanedlouho dvanáctiletého Tomáše 
Římala v Zimní tenisové lize mládeže. Druhý 
ročník opět pořádá Sportclub Řevnice 
a děti od 5 do 15 let hrají zápasy o víken-
dech na kurtech u řevnického Liďáku.

V hlavní žákovské kategorii vládne Tomáš 
Římal z Letů, ale soutěž je dramatická. Každý 
turnaj začíná boji ve skupinách, ti nejlepší po-
kračují v play off. Hraje se od rána do večera 
a specialitou je při rovnosti skóre smrťák: kdo 
vyhraje výměnu, tomu patří i zápas.

Právě na smrťáku vydělal při druhém 
turnaji Římal, díky němu vyřadil v semifinále 
Natálii Langhammerovou z Hlásné Třebaně, 
loni celkovou vítězku Zimní ligy. Souboje 
kluků s děvčaty ještě přidávají na atraktivitě. 
Kritické chvíle proti dívkám Římal zvládá, 
při čtvrtém turnaji měl namále ve čtvrtfinále 
proti Veronice Haňkovské, prohrával už 2:5, 
ale trpělivou hrou srovnal na 5:5 a ve smr-
ťáku byl lepší.

Zimní liga obsahuje sedm turnajů a hraje 
se ve třech kategoriích: minitenisté (5–7 
let), babytenisté (8–9 let) a žactvo (10–15 
let). Dětem se z každé akce počítají body 
do celkového pořadí. „Chceme to udělat 
napínavé až do závěru, proto poslední 
turnaj bude jako loni s dvojnásobnými 
body,“ říká Michal Mottl, trenér Sportclubu 
a ředitel soutěže, která je otevřena všem 
hráčům z Řevnic a okolí, stačí se přihlásit 
na info@sportclubrevnice.cz (šv)

Při lednovém setkání nejlepších sportovců Hru-
bý prozradil, co Česká společnost pro naturální 
sport (ČSNS) plánuje na příští závodní ročník: 

„Sezona 2017 bude jiná než ty předchozí. 
Díky účasti na soutěži v Indonésii jsme měli 
možnost jednat s australskými organizátory. 
Poznali jsme globální elektronický systém 
iCompete, viděli jsme uspořádání soutěží, pra-
vidla jednotlivých kategorií a přístup ke kontrole 
dopingu u závodníků. Po vyhodnocení všech 
plusů a minusů jsme se rozhodli pro připojení 
k celosvětové organizaci. Důvodem je zvý-
šení kvality a profesionality. Zároveň chceme 
umožnit našim sportovcům účast na kvalitních 
zahraničních soutěžích kdekoli na světě a být 
transparentní.“

Lukáš Hrubý byl ještě v lednu tzv. „off 
season“, tedy v období, kdy nabíral hmotu. 
Od prvního února ale již začal s poctivou 
přípravou a podle jejího vývoje se přihlásí 
do soutěží. „Dvě proběhnou na jaře v České 
republice. První a pro fanoušky nejbližší bude 
13. května Agrofert Natural Cup v Příbrami. 
Druhou je 10. června mezinárodní mistrovství 
ČR v Karlových Varech. Obě soutěže jsou 
nominační na mistrovství světa v thajském 
Phuketu, které je vrcholem sezony,“ dodal 
naturální kulturista ze Svinař. Pokud vás 
zajímá víc informací o Lukášovi či sportu jako 
takovém, najdete je na Facebooku na stránce 
s uživatelským jménem „naturalnisport“. (red)

Naturální kulturista Hrubý obhájil loňské zlato
Po velmi náročném soutěžním konci sezony se naturální 
kulturista Lukáš Hrubý radoval z parádního výsledku – díky 
součtu bodů za všechna umístění během roku 2016 obhájil 
prvenství v kategorii mužů nad 180 cm a ve své první sezoně 
mezi Masters 40+ byl stříbrný.

Zimní tenisové lize zatím 
vládne Tomáš Římal

 Archiv
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Prozraďte pane doktore, proč právě  
název U Sv. Anežky?
Svatá Anežka je nejslavnější česká světice, kte-
rá proslula mimo jiné i svou péčí o nemocné. 
A je také patronkou naší obce. Takže celkem 
logická volba, ne?

Jaká je otvírací doba lékárny?
To je celkem snadné na zapamatování. Lékár-
na je otevřena s výjimkou neděle každý den 
od 8 do 18 hodin, a to včetně soboty. Rád 
bych pozval všechny čtenáře vašeho časopisu 
k návštěvě Anežčiny lékárny a požádal je o je-
jich podporu v našich začátcích. Zájemci nás 

mohou navštívit i na internetu a Facebooku: 
www.lekarnalety.cz  
a www.facebook.com/lekarnalety.  

Představíte nám zaměstnance, se kterými 
se v lékárně potkáme?
V lékárně se budou střídat dva magistři, respek-
tive doktoři farmacie. PharmDr. Romana Tučko-
vá je absolventkou Farmaceutické fakulty UK. 
Má mnohaletou praxi lékárníka, pracovala např. 
v lékárnách v Berouně. Druhým lékárníkem 
jsem já. I já jsem absolvoval Farmaceutickou 
fakultu UK v Hradci Králové a také mám za se-
bou celkem dlouhý „odborný“ život v lékárnách 
a ve farmacii vůbec. A na pozici farmaceutický 
asistent nám budou „sekundovat“ Marcela 
Kafková a Eliška Čerstvá, DiS. Obě dámy mají 
rovněž bohatou praxi a zkušenosti v lékárenství. 

Co nabídnete „navíc“ svým stálým 
zákazníkům?
Pro stálé zákazníky chystáme zákaznickou 
kartu, která je pro začátek „odmění“ slevou 
z ceny volně prodejných léčiv. Do budoucna 
bychom rádi našim věrných zákazníkům ale 
poskytovali i další nadstandardní služby v po-
radenství a dalším „servisu“, jako je např. závoz 
inkontinenčních pomůcek domů.

Jakou vizi má lékárna U Sv. Anežky?
Chtěli bychom se stát pro své pravidelné klienty 
„rodinnou“ lékárnou – tj. takovou, kde my své klien-
ty známe, víme víc o zdravotním stavu a případné 
pravidelné medikaci jich samotných i všech členů 
jejich rodiny. Dokážeme též vyslechnout a kvalifiko-
vaně poradit nebo doporučit, upozornit na možné 
nevhodné kombinace léků (lékové interakce či 
duplicity). Chtěli bychom se věnovat i vzdělávání 
našich klientů nejen v oblasti chemických léčiv, ale 
i přírodních medikamentů a homeopatik. A v nepo-
slední řadě bychom své zákazníky chtěli seznamo-
vat s posledními trendy v péči o vlastní zdravotní 
stav např. formou sebemonitorování rizikových 
faktorů, jako je krevní tlak, hladiny cholesterolu, 
krevního cukru, CRP a podobně. To má velký 
význam jak ve včasném odhalování nebezpečných 
onemocnění, tak i v úspoře nákladů spojených 
s následným onemocněním přímých (náklady 
na léky) i nepřímých (pracovní neschopnost apod.)

Tak vám budeme držet palce.

V lednu zahájila činnost lékárna v nově otevřeném obchodním 
centru v Letech vedle supermarketu Eso (v němž sídlí 
potraviny Billa). Sešel jsem se na kávu a krátký rozhovor 
s PharmDr. Petrem Vávrou, vedoucím lékárny, abychom vám  
ji společně představili.

Lékárna U Svaté Anežky 
v Letech otevřela
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Pražské Muzeum hygieny jsme nevybra-
li náhodou, bylo totiž znovu otevřeno 
1. února v nových prostorách, a navíc 

změnilo název – dřív se jmenovalo Muzeum 
historických nočníků a toalet. Nyní ho najdete 
v Michalské ulici, kde si až do 20. března mů-

žete prohlédnout také speciální nočníky, které 
vytvořily známé osobnosti v rámci charitativní 
akce Nočníky pro nedonošená miminka. Výtěžek 
půjde na podporu péče o předčasně narozené 
děti. Je to už podruhé, kdy majitelé muzea, 
manželé Sedláčkovi,  přispívají na dobrou věc.

Historie muzea
Ale od začátku… Muzeum nočníků původ-
ně sídlilo na tvrzi Třebotov nedaleko našeho 
regionu. Když totiž vlastníci tvrze Renáta a Jan 
Sedláčkovi objekt rekonstruovali, našli na ven-
kovní zdi jižního křídla bývalý kamenný záchod, 
takzvaný prevét, a poté také suchý záchod 
s jímkou v barokní přístavbě. Tyto detaily je vel-
mi zaujaly. A od nich už bylo blízko k myšlence 
zabývat se tématem běžné lidské potřeby po-
drobněji. A tak začali hledat písemné materiály 
a sbírat předměty, které s ní souvisejí – toalety, 
nočníky či papíry. 

Od té doby se mnohé změnilo. Z původních 
prostor na tvrzi se muzeum v roce 2014 stě-
hovalo do Prahy a jeho sbírka je dnes jednou 
z největších a nejkomplexnějších tohoto druhu 
na světě, obsahuje přes dva tisíce exponátů. 
Manželé je sbírají asi patnáct let. „Sháníme je 
ve starožitnictvích, v aukcích, přes internet, 
občas nám lidé nějaké kousky nabídnou,“ říká 
Renáta Sedláčková.

Unikátní předměty
Na konci loňského roku čekalo muzeum ještě jed-
no stěhování, kvůli obrovskému zájmu se majitelé 
rozhodli přesunout ho do centra Prahy. A znovu 
jsou v něm k vidění klozetové truhlice, židle, 
křesla, bidety, taburetky, malované water closety, 
kočárové záchody a další předměty z celého svě-
ta. A také skoro dva tisíce nejrůznějších nočníků.

Mají tu i různé rarity – třeba nočník vyrobený 
pro Napoleona Bonaparta, pro čínského císaře 
Čchie-lunga nebo do slavného Titaniku, nočník 
z ložnice Abrahama Lincolna v Bílém domě 
ve Washingtonu či nočník hraběnky Mathildy 
Nostitzové, ale i exponát ze stříbra. Kromě toho 
je tu vystaveno mnoho tematických doplňků.

Muzeum hygieny opravdu stojí za návštěvu. 
Čas tu ubíhá rychle – než se projdete historií 
od prvních pravěkých „záchodů“ až po sou-
časnost, ani si nevšimnete, že uběhlo celé 
odpoledne. ! Lucie Hochmalová

 Lucie Hochmalová,
osobnosti – archiv Muzea hygieny

DOBNETTIP

Zima nám celý leden ukazovala svou sílu. Nejen na horách, ale 
i v nížinách se dalo bruslit a chodit na běžky, takže jsme si dosyta 
užili zimních radovánek. A tak se teď v únoru znovu můžeme 
zahřát v muzeu. Tentokrát se vydáme do Muzea hygieny.

Muzeum hygieny 
láká na unikátní 
sbírku nočníků

Charitativní akce Nočníky 
pro nedonošená miminka
Muzeum hygieny pořádá ve svých 
prostorách druhý ročník charitativní 
akce, letos s názvem Nočníky pro 
nedonošená miminka. Porcelánové 
nočníky, které namalovaly známé 
osobnost, si nyní mohou prohléd-
nout nejen návštěvníci, ale i zájemci 
o dražbu. Ta proběhne 20. března 
a její výtěžek, z něhož budou finan-
covány speciální zdravotní pomůcky 
a péče pro nedonošená miminka, 
získá Nadační fond pro předčasně 
narozené děti a jejich rodiny. Nočníky 
namalovali např. Monika Absolonová, 
Lucie Bílá, Jiří Dvořák, Karel Heřmá-
nek, Marta Jandová, Ivana Jirešová, 
Tomáš Klus, Michaela Kuklová, 
prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC, 
Míša Nosková, David Prachař, Tomáš 
Trapl, Zdeněk Troška, Miluška Vobor-
níková a další.

Víc se dozvíte na webu  
a na Facebooku.

Kde muzeum najdete?
Michalská 1, Praha 1
Otevírací doba:
Úterý až neděle 10 až 18 hodin  
(doba bude v nejbližší době prodloužena)

MuzeumNocniku.cz
Facebook.com/chamber.pots.museum
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PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O ZBOŽÍ V CENĚ 500 Kč

Vyluštěnou tajenku a řešení kvízu (zájemci o cenu musí vždy poslat 
obě odpovědi) zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu 
DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 
25. února 2017.

Vylosovaní výherci se správnými odpověďmi získají: zboží 
v ceně 500 Kč věnované Appétit de France, Dobřichovice.

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

 DVA PROVAZY

Máte dva provazy. Každý z nich hoří hodinu. Hoří však naprosto nerovnoměrně.  
K tomu máte zapalovač. Odměříte pomocí provazů přesně čtvrt hodiny?

Výsledek kvízu z minulého čísla: Vzhledem k tomu, že nikdo ze soutěžících neodpověděl 
správně na kvíz, opakujeme ho a řešení uvedeme v příštím čísle.

Tajenka z minulého čísla: IvTravel, specialista na rodiny.

Autorům správné tajenky z lednového čísla bude poskytnuta sleva na zájezd od IvTravel.

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O ZBOŽÍ V CENĚ 500 Kč

Appétit de France

www.appetitdefrance.cz

D
O

BŘ
IC

H
O

V
IC

E tel.: 603 923 600 
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•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky

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

SLEVA 
NA SERVIS

KONČÍ 28. 2. 2017

po-pá 8-18 / čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00

Kvalitní servis
perfektní předprodejní

příprava kol
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Vyzkoušejte zrychlení, 
při kterém nevstanete 
z křesla.

Nabídka je určena novým zákazníkům i zákazníkům přecházející z nižších tarifů DOBNET a je dostupná 
ve vybraných lokalitách v Dobřichovicích. Akční cena platí do 30.  4.  2017. Více informací na webu

www.dobnet.cz ) 277 001 111

599 Kč

499Kč
Nový tarif Internet TURBO:

 Rychlost 60 Mbps
  Stabilní optická síť

  Balíček TV Start zdarma
  Připojovací poplatek zdarma

Číslo na poruchy

Soutěž 
o nejkrásnější 
Moranu z obcí

Dolní Berounky

Jste škola, školka, spolek, nebo jen parta 
kreativních lidí, kteří rádi tvoří?

Máte rádi lidové tradice a rádi se bavíte?

Jste z regionu Dolní Berounky  
nebo nejbližšího okolí?

POKUD ANO a máte chuť, přihlaste se, vytvořte krásnou 
Moranu, prezentujte ji a získejte pohár a věcné ceny.

Více informací na tel.: 775 720 327
Srdečně zvou Balonklub Karlštejn, DOBNET, z.s. a město Řevnice.

Slavnosti Morany
4. ročník, Řevnice  |  1. dubna 2017

Zadní Třebaň

Karlštejn

DobřichoviceŘevnice

Lety

Černošice

HelpDesk – Technická podpora uživatelům sítě DOBNET ) 277 001 151


