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Rok 2010 otevíráme právě téma-
tem ochrany čistoty vody v Berounce. 
V závěru loňského roku se na nás obrá-
tili zástupci místního svazu rybářů, aby-
chom pomohli v medializaci a tím snad 
i k urychlení řešení havarijního stavu na 
čistírně odpadních vod (ČOV) v Dobři-
chovicích. 

Děj nabral na obrátkách poté, co se 
kauza dostala, a to velkým přičiněním 
rybářů, na program veřejného zasedání 
zastupitelstva města Dobřichovice. Tam 
se ukázalo, že čistota řeky zajímá hodně 
lidí. Rozhodně se jich zúčastnila přesi-
la nad jediným zástupcem fi rmy Aqua-
consult, který se snažil vysvětlit stav 
na čističce. Zjevně byl psychologickou 
přesilou zaskočen a nepodařilo se mu 
ve svém proslovu přesvědčit přítomné, 
že havárii na čističce fi rma zvládne. 

Nicméně pravdou je, že fi rma Aquacon-
sult podnikla během roku některé krůčky, 

v posledním čtvrtletí i značné kroky, ve 
snaze vyřešit problém způsobený přede-
vším vysokým procentem tuků v odpad-
ní vodě přitékající na čističku. 

Toto téma nás zaujalo z několika dů-
vodů: Všichni, kdo jsme napojeni na ja-
koukoli kanalizaci, platíme stočné, tedy 
platíme to, aby po nás zůstal pořádek. 
Jedná se o řádově tisíce lidí, kteří mo-
hou kontrolovat, jak jsou jejich peníze 
vynakládány, a nejenom věřit, že není 
ničen život v řece ani jinde v našem oko-
lí. Zároveň bychom měli dostat informa-
ce o tom, je-li námi zaplacená služba 
vykonávána kvalitně, nebo je někde 
v čistícím procesu nějaký problém. A jak 
fi rma, které platíme a je za tento proces 
zodpovědná, danou situaci řeší. Pro-
blém kolem čističky v Dobřichovicích 
není jen technologický, ale i komunikač-
ní. Změníme problém na výzvu? 

Barbora Tesařová

Asi většině z nás není lhostejné, jak čistá voda teče v řece Berounce. 
Převážně rybáři, vodáci a jiní vodomilové, kteří s řekou tráví většinu 
svého volného času v průběhu celého roku a vědí o ní daleko více než 
my ostatní, upozorňují jako první na jevy, které řeku nějakým způso-
bem ohrožují.
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BEROUNKA ŽIVÁ A ZDRAVÁ?

PO UZÁVĚRCE
Minulý týden v pon-
dělí se sešel starosta 
Dobřichovice se zá-
stupci fi rmy Aqua-
consult provozující 
čistírnu odpadních 
vod (ČOV) Dobřicho-
vice. Projednával se 
stav  na ČOV, zadání technologického 
auditu a doporučení České inspekce 
životního prostředí.

ČESKÝ KOCOURKOV
Posedět  chv i lku 
s Oldřichem Dudkem 
znamená nenudit se, 
smát se a bavit, ale 
i přemýšlet, co se za 
mnohdy hořkým hu-
morem skrývá. Jako 
spisovatele, scéná-

ristu či kreslíře vtipných obrázků ho 
budete znát, ať už z předlistopadové-
ho Dikobrazu, nebo z humoristických 
knih. Je autorem množství televizních a 
rozhlasových scének a humoristických 
povídek. Počet jeho kreslených vtipů se 
pohybuje kolem 5000.

KDO BYL KASABUBU?
Kouzelný svět maši-
nek, který dozajista 
osloví dospělé i jejich 
děti, mladé i staré, do-
poručujeme navštívit 
v zimním čase, který 
právě nastal. Houkající 
vláček projíždí krajinou 
plnou domečků a kopečků, kolem lidi-
ček na malých nádražích a pod vyso-
kými mosty.

DIGITÁLNÍ PŘÍJEM TV
Kostičkuje vám ob-
raz? Po přechodu 
na digitální vysílání 
nemůžete sledovat 
jeden program a na-
hrávat druhý? Jak 
naladit další kanály? 
Odpovědi na tyto a 

další otázky naleznete v únorovém 
vydání měsíčníku DOBNET, který vy-
jde 5. 2. 2010. DZ 02/2010
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

NOVÝ ROK 2010
Přesně před týdnem jsme přivítali nový rok 2010. Nový rok, 

od kterého si mnozí slibují, že bude lepší než rok předešlý. 
I prezident Václav Klaus označil uplynulý rok ve svém novo-
ročním projevu jako rok, který nemůžeme považovat za „příliš 
zdařilý“.

Loučení se starým rokem bylo za posledních mnoho let nej-
méně bouřlivé. Ohňostrojů, ať už velkých profesionálních, nebo 
menších domácích, bylo o poznání méně než v letech přede-
šlých. Naštěstí i vážných úrazů způsobených neodborným za-
cházením s pyrotechnikou bylo na sklonku roku výrazně méně. 
V našem regionu, podobně jako na většině území naší repub-
liky, byla v nočních hodinách velmi silná mlha, takže i těch pár 
zajímavých zážitků na obloze bylo velmi špatně vidět.

V novém roce nás čeká mnoho důležitého a nového. Za-
čal platit nový trestní zákoník, díky kterému bylo propuštěno 
i několik stovek vězňů za méně závažné trestné činy. O jedno 
procento se zvyšuje základní i snížená sazba daně z přidané 
hodnoty, takže lze postupně očekávat zdražení zboží a služeb. 
V roce 2010 nás čekají důležité volby. Nezapomínejme na to, 
že na dalších pár let rozhodujeme o tom, kam se bude ubírat 
náš region i naše republika.

Věřme, že většina změn povede k lepšímu a že rok 2010 bude 
skutečně novým odrazovým můstkem pro lepší časy. (mn)

KURZY POČÍTAČŮ A JAZYKŮ BEZ PENĚZ
V prosinci proběhla celostátním tiskem informace, že statisí-

ce Čechů dostanou v roce 2010 od Evropské unie příspěvek 
pět tisíc korun na počítačový nebo jazykový kurz. Vzhledem 
k tomu, že se projekt má týkat všech občanů žijících mimo 
Prahu, tudíž i občanů našeho regionu, prověřovali jsme u or-
ganizátora projektu, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR, další detaily.

„Projekt se v tuto chvíli připravuje, peníze jsou z Evropské 
unie, z operačního programu Podpory vzdělávání pro konku-

renceschopnost, který my spravujeme,“ říká ředitelka tiskové-
ho odboru Ministerstva školství Kateřina Böhmová. „Bude se 
týkat dospělých občanů, v rámci celoživotního vzdělávání. Cí-
lem budou jazyky, počítače a podnikatelská aktivita,“ dodává.

Částku tři až pět tisíc korun formou úhrady individuálně vy-
braného kurzu bude moci dle získaných informací využít každý 
dospělý občan ve věku 24 až 65 let. Projekt se má rozběhnout 
na přelomu let 2010/2011.

Další informace o detailech čerpání těchto prostředků přine-
seme v některém z dalších čísel. (mn)

PANTOGRAFY UŽ JEZDIT NEBUDOU
Elektrická motorová souprava řady 451, pantograf, panťák 

nebo žabotlama, přestane postupně brázdit trasu podél Be-
rounky. Tyto soupravy s nadčasovým designem lze vídat na 
trati Praha – Beroun neuvěřitelně už od 60. let. Postupně je 
však nahrazují nové moderní patrové soupravy City Elefant, do 
přibližně dvou let pantografy vymizí úplně.

V tuto chvíli jsou staré soupravy potřeba pouze pro zvýšený 
provoz v pracovní dny. Za dva roky je bude možné vídat pouze 
výjimečně jako mimořádné náhrady ve špičkách. České dráhy 
mají ještě 40 starých souprav, potřebují ale pouze 23 jedno-
tek. (mn)

ČERSTVÉ MLÉKO Z AUTOMATU
Farma Linhart v Hatích zprovoznila počátkem prosince přímo 

u svého vjezdu automat na mléko. Litr plnotučného mléka se 
prodává za 15 Kč. Je třeba si s sebou přinést vlastní láhev 
nebo jinou nádobu, ve které si zákazník mléko odveze.

Automat dávkuje mléko po jednom litru. Je třeba si připravit 
kovové mince v hodnotách 5, 10, 20 nebo 50 Kč. Majitelé upo-
zorňují, že automat vhozené mince neumí rozměňovat.

Každé ráno se stolitrová nádoba plní čerstvým mlékem, které 
je zákazníkům přístupné celých 24 hodin. Mléko je nepasteri-
zované, doporučuje se převařit. Jeho garantovaná trvanlivost 
je 2 dny.

Celý projekt je schválen a kontrolován Státní veterinární sprá-
vou ČR. (bt)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU

Dobřichovický most zahalený hustou mlhou těsně po půlnoci 1.1. 2010
 Autor: M. Nešpor

Automatický mléčný bar v Hatích Autor: František Šimonovský



JUNIOR PING-PONG OPEN 2009
V neděli 27. prosince 2009 pořádal Klub českých turistů 

v Zadní Třebani v zadnotřebaňském Společenském domě již 
čtvrtý ročník dětského pingpongového turnaje JUNIOR PING-
PONG Open 2009. Přihlášeno bylo celkem 15 hráčů v kate-
gorii junioři mladší a 18 hráčů v kategorii junioři starší. Mezi 
přihlášenými byly neočekávaně i čtyři šikovné dívky, Daniela 
Břížďalová ze Zadní Třebaně, Tereza Bursíková z Prahy a Šárka 
Selementová a Diana Pružinská, obě z Mníšku pod Brdy. Proto 
také na turnaji organizátoři slíbili, že příští rok bude pro dívky 
vytvořena samostatná kategorie.

Celé odpoledne se hrálo na čtyřech stolech za stálého dohle-
du čtyř rozhodčích. Organizátoři průběžně informovali několik 
desítek přítomných diváků o výsledcích. Výsledky byly pře-
hledně zapisovány do nástěnných tabulek, takže mohli všichni 
přítomní sledovat detailně průběh.

V pozdních odpoledních hodinách se postupně rozhodovalo 
o vítězích turnaje. Kategorii mladších juniorů vyhrál Filip Číž-
kovský z Bojanovic, na druhém místě se umístil Jan Veverka 
z Ořecha a třetí pozici obsadil Václav Kovář z Letů. První místo 
v kategorii starších juniorů získal Vladimír Vácha z Řevnic, druhé 
Mikuláš Čech z Řevnic a třetí Mirek Břížďala z Karlštejna. (mn)

SITUACE KOLEM NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V KARLÍKU
Nárůst počtu dětí je obecným a pro Čechy a Evropany příz-

nivým jevem, nastal zákonitě v městě Dobřichovice stejně jako 
v obci Karlík. Tlaky rodičů na reprezentaci samosprávy i státní 
správy jsou legitimní a pochopitelné.

Vedení obce Karlík jednalo o zřízení vlastní nebo i odloučené 
mateřské školy ve své obci, například v místním Hotelu Karlík, 
mnoho měsíců před vznikem a podáním petice dobřichovických 
matek vedení města, a to již na přelomu let 2008/2009. Samostat-
nou školku se nám bohužel v Hotelu Karlík zřídit nepodařilo z fi -
nančních důvodů. Petice jen zahustila atmosféru dosavadní spo-
lupráce mezi obcemi a akcelerovala přípravy na jiné řešení. Když 
jsme zvážili za nových okolností možnost zřízení detašovaného 
pracoviště MŠ Dobřichovice v naší obci, vstoupili jsme v jednání 
s ředitelkou MŠ Dobřichovice Víškovou i se starostou Pánkem 
a znovu pokračovali v jednáních s vlastníkem Hotelu Karlík v naší 
obci i současným nájemcem fi rmou Abasto. Jednání byla četná 
a nadějná, ale pouze do doby, kdy jednatel fi rmy Abasto změnil 
záměr prodloužit nájemní smlouvu na Hotel Karlík, eventuelně 
záměr koupit tento hotel, a oznámil, že v letním období s velkou 
pravděpodobností smlouvu o podnájmu neprodlouží.

Vlastník hotelu v této fázi i přes předchozí vstřícná jedná-
ní odmítl zřídit věcné břemeno mateřské školky. Překážku 
našeho společného projektu jsem byl nucen bezodkladně 
oznámit ředitelce MŠ v Dobřichovicích i na Městském úřadě 
Dobřichovice.

Karličtí, místní starosta, místostarosta i někteří členové za-
stupitelstva a rodiče dětí, věnovali přípravě projektu odlouče-

né MŠ mnoho času a úsilí. I nám je tato situace velmi nemilá, 
a proto chápeme rozpoložení našich přátel z Dobřichovic.

Když není tedy možné využít prostor Hotelu Karlík, i když byl 
příslib podepsání smlouvy takřka nadosah, snaží se vedení 
obce postarat se o zajištění předškolní péče jiným způsobem. 
Proto hodláme zřídit vlastní školku a žádáme Středočeský kraj 
o dotaci. Na svém 15. zasedání zastupitelstvo obce Karlík při-
jalo v tomto smyslu usnesení.

Nic není jisté, rozhodovat budou nyní jiní, ale naději a snahu 
stále máme. Pokud budeme úspěšní, počítáme s kapacitou 
až 28 dětí. Stavba by měla být umístěna v zastavěném území 
obce a použitelná i pro jiné účely, pokud budoucnost přinese 
jiné potřeby občanů.

Přeji všem čtenářům šťastný vstup do nového roku a úspěšný 
a dobrý celý rok 2010. Jaroslav Štrof, starosta obce Karlík

DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
MAS Karlštejnsko, o.s., oznamuje široké veřejnosti, že dnem 

16. prosince 2009 vyhlásilo Výzvu k předkládání projektů pro 
9. kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR 
na období 2007-2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (EAFRD), Osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace 
místní rozvojové strategie.

Výzva (její plný text) včetně vyhlášených Fichí (opatření) je 
zveřejněna od 16. prosince 2009 na webových stránkách MAS 
Karlštejnsko, o.s., na adrese www.karlstejnskomas.cz a pro ve-
řejnost bude rovněž k dispozici na obecních úřadech (úředních 
deskách) všech dotčených obcí, případně na jejich webových 
stránkách a webových stránkách partnerů.

Žádosti o dotace se přijímají od 11. ledna 2010 do 1. února 
2010 do 14:00 hodin na kontaktní adrese MAS Karlštejnsko, 
o.s., Všeradice 100 (1. patro) a na adrese Obecní úřad Mořina, 
Mořina 81 po předchozí domluvě na telefonu 739364039 nebo 
prostřednictvím e-mailu spl.maskarlstejnsko@gmail.com.

 (mn, dle tiskové zprávy MAS Karlštejnsko)

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ A ZTP
V polovině adventu proběhlo setkání seniorů a zdravotně 

postižených občanů, kteří využívají výhodný tarif pro připojení 
k síti DOBNET za 1 Kč měsíčně. Bylo tím navázáno na tradici 
započatou již předloni.

Na vytvoření vánoční atmosféry v prostorách sálu U Kafků 
v Letech se podílelo společně se sdružením DOBNET, o.s., 
i rodinné centrum Leťánek, které organizovalo sváteční pro-
gram pro šest desítek návštěvníků. Sálem zněly vánoční ko-
ledy v podání členů kroužku Dany Kláskové, čtení vánočních 
příběhů se zhostil spisovatel Jan Kříž, který je mj. patronem 
místního Klubu seniorů. Výzdoba i občerstvení v podobě vý-
borných zákusků byly dílem Dany Nešporové.

Nechyběla ani soutěž o nejchutnější cukroví, jež byla zakon-
čena vskutku kuriózně: těsně před vyhlášením dorazili do sálu 
školáci, kteří o soutěži nic nevěděli a oceněné kousky snědli. 
Nicméně cena, kterou byla refl exní terapie v RC Leťánek zdar-
ma, byla vítězi předána. (bt)
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Setkání seniorů v sále U Kafků v Letech, 14. 12. 2009 Autor: M. Nešpor

Junior Ping-pong Open 2009, 27. 12. 2009, Zadní Třebaň
 Autor: M. Nešpor



Spisovatelka Simona Mo-

nyová žije v Brně. Svou prv-

ní knihu vydala v roce 1996 

a od té doby má na kontě přes 

dvacet úspěšných románů. 

Mezi čtenářsky nejoblíbeněj-

ší tituly patří například Deník 

citového vyděrače, Kudlanka 

bezbožná, Otcomilky, Tchy-

ně a uzený, Střípky z ložnic 

a další. Ústředním tématem 

jejích knížek jsou vztahy mezi 

lidmi. Ať to jsou vztahy mi-

lenecké, rodičovské či přá-

telské, autorka zpracovává 

lidské osudy s velkým po-

chopením a fantazií. A i když 

jsou situace a osoby smyšle-

né, každý, nebo spíš každá 

z nás, čtenářek, si zde může 

najít kousek svého života 

a osudu. Jak autorka sama 

říká, je samaritánský typ a je 

ráda, když knihou pomůže 

čtenářkám analyzovat anebo 

vyřešit jejich osobní problé-

my. Autorka bude na setkání 

číst ze svých knížek a je při-

pravena odpovídat na vaše 

dotazy. Setkání se uskuteční 

v úterý 26. února od 18 hodin 

v sále Městského kulturního 

střediska v Lipkách, Mníšek 

pod Brdy. Není nic hezčího, 

než když se po zklidnění 

všeho vánočního vzruchu 

usadíte k praskajícímu krbu 

a začtete se do řádků oblíbe-

né knížky. A tak přijďte a kni-

hu Simony Monyové si mů-

žete rovnou zapůjčit v místní 

knihovně. (iu)

Sobota 16. 1.
Černošice Ani letos 
nesmí chybět tradiční 
Farní ples, Club Kino, 

od 19:30 hod.

Neděle 17. 1.
Dobřichovice Divadlo 
Kapsa přijede s pohád-
kou „Nešťastný Šafářův 

dvoreček“, aula základní školy, 
od 15:00 hod.

Sobota 23. 1.
Dobřichovice Najděte 
pro děti doma nejkrás-
nější klobouk, zajděte 

s nimi na ples a vaše ratolest 
může vyhrát soutěž o nejkrás-
nější pokrývku hlavy, Fabián-
kův kloboukový ples, vstupné 
děti 30 Kč, dospělí zdarma, re-
zervace na www.rcfabianek@
seznam.cz, Fürstův sál, od 
15:00 hod.

Úterý 26. 1.
Mníšek pod Brdy Au-
torské čtení brněnské 
spisovatelky Simony 

Monyové, nenechte si ujít zají-
mavé povídání o knihách, vzta-
zích a životě vůbec, Městské 
kulturní středisko V Lipkách, od 
18:00 hod.

Dobřichovice Další 
z přednášek dětského 
klubu Lumek, tento-

krát na téma „Relaxace dítě-
te“, dětský klub Lumek, vstup 
zdarma, od 17:00 hod.

Středa 27. 1.
Řevnice Beseda o as-
trologii s předním čes-
kým astrologem Vítem 

Kuntošem, Modrý domeček, 
od 19:00 hod.

Středa 28. 1.
Černošice Gop Fest 
- festival hudebních 
těles, jejichž členové 

jsou, nebo byli, studenti gym-
názia v Radotíně.

Pátek 29. 1.
Černošice Maškarní 
ples, hity od šedesá-
tých let a tancovačka 

masek, Club Kino, od 20:30 
hod.

Sobota 30. 1.
Černošice Koncert 
černošicko-mokropes-
ké skupiny False Hope, 

Club Kino, od 19:30 hod.

Lety Masopustní kar-
neval, bohatá tombo-
la, soutěž o nejhezčí 

namaskovanou skupinu, akce 
začne průvodem na návsi, ná-
sledovat bude zábava v Sále 
u Kafků, od 13:45 hod.

Mníšek pod Brdy 
Prohlídka zámku spe-
ciálně upravená pro 

děti od 3 do 9 let, prohlídky 
i v neděli, oba dny od 10:30, 
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
15:30 hod.

Neděle 31. 1.
Černošice Divadélko 
Hračka přiveze náruč 
oblíbených pohádek 

K. J. Erbena, pořad vhodný 
i pro nejmenší diváky, Club 
Kino, od 16:00 hod.

VÝSTAVY

Od 6. 1.
Řevnice První samo-
statná výstava fotografi í 
Robina Seidla. Mladý 

fotograf se připravuje na studi-
um střední umělecké školy a svůj 
umělecký styl teprve hledá, pro-
to ten název výstavy: „Všechno 
je možné...“, kavárna Modrého 
domečku. Výstava trvá do 5. 3.

Od 9. 1.
Řevnice „V zúženém 
prostoru“ je název 
prodejní výstavy obra-

zů, výtěžek z prodeje podpoří 
handicapované studenty pro-
střednictvím Stipendia Bariéry, 
více na www.kontobariery.cz, 
galerie Modrého domečku.

ÚNOR 2010

Pondělí 1. 2.
Lety Zpráva pro seni-
ory: V jednoduchosti 
je síla a každý z nás 

je zručný. Přijďte si vytvořit 
s ostatními zajímavé zimní mo-
tivy, Sál u Kafků, od 15:00 hod. 

Sobota 6. 2.
Osov Nejen všech-
ny příznivce turistiky 
a výletů zvou na svůj 

candrbál Turisté severních sva-
hů Brd, restaurace u hřiště, od 
20:00 hod.

Svinaře Masopust se 
zabijačkou, náves, od 
11:00 hod. vepřové 

hody, od 13:00 hod. průvod 
maškar, zahraje skupina Tře-
husk, večer masopustní zába-
va v restauraci u Lípy.
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Z KULTURY 

ZA KULTUROU V LEDNU 

Simona Monyová Zdroj: archiv autorky

LEDEN STRÁVÍME S KNÍŽKOU V RUCE

Moje maminka vždy 
říkávala, že pod stro-
mečkem by každý měl 
najít knížku. Pokud vám 
zrovna letos Ježíšek 
žádnou nepřinesl, ne-
zoufejte. Přijměte pozvání na setkání se zajímavou 
spisovatelkou Simonou Monyovou a určitě se ve 
vaší knihovně brzy objeví její knížka.

JESTLIPAK VÁM PŘINESL JEŽÍŠEK PĚKNOU KNÍŽKU?
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ROZHOVOR

Kromě psaní knih a televizních a roz-
hlasových scénářů jste znám svými 
kreslenými vtipy. Kresleným humorem 
také provázíte fi remní kalendáře. Je 
jiné nebo náročnější vymýšlet vtipné 
náměty dnes než dříve?

Co se satiry týče, tak to jiné bylo. Za vlá-
dy komunistů, kterou jste označila cudným 
slovíčkem dříve, byl kreslený humor pečlivě 
hlídanou disciplínou, protože velmi často 
v sobě nesl posměšnou šifru, která pod-
kopávala vedoucí úlohu KSČ a vyvolávala 
mezi kreslířem a národem tiché porozumě-
ní, což přivádělo všechny hlídače ideolo-
gické čistoty československého tisku k ší-
lenství. Vždycky byli až druzí, kteří kreslený 
vtip pochopili, ale to už byla tiskovina mezi 
lidmi, to už si národ kreslený vtip ukazoval 
ve všech svých hospodách. Dneska ne-
musíte nic šifrovat, můžete si dělat srandu 
z jakéhokoliv politika a nic se vám nestane. 
Jenom přitom nesmíte hajlovat.

Když už jste se zmínil o českých hos-
podách - myslíte si, že česká hospoda 
je specifi ckým místem pro politické 
diskuze?

To bych řekl – vždyť v Řevnicích je hos-
poda s názvem Parlament. V českých hos-
podách se vždy mísila a mísí česká tupost 
s českou chytrostí. A politika je v této pospo-
lité pivní žvanivosti jedním z hlavních témat.

Myslíte si, že se český humor změnil, 
že se lidé smějí méně nebo více než 
před deseti, dvaceti lety?

Češi jsou národem se smyslem pro hu-
mor, a to tak, že v každé době. Dokáží 
se smát i sami sobě. Jako příklad mohu 
uvést televizní satirické pořady, kdy ba-
viči nelítostně buší do zkorumpovaných 
a pletichářských politiků svým estrádním 
humorem a diváci ve studiu padají tou 
legrací ze židlí. A já si tak říkám – svatá 
prostoto, čemu se smějete? Své vlastní 
hlouposti, že jste takové lidi volili?

Píšete a kreslíte specifi cky pro české 
čtenáře? Názvy vašich knih tomu na-
povídají – Čítanka pro Husákovy děti, 
Průšvihy fi rmy Neprakta, Tučňák je 

taky jenom člověk, Nevšední život zá-
hadná smrt Karla Svobody…

Já bych strašně rád psal a kreslil specifi c-
ky pro celý svět, ale k tomu bych potřebo-
val schopného manažera, či lépe celý tým 
schopných manažerů. A to stojí peníze. Aby 
kniha dobyla svět a přinesla peníze, tak ty 
peníze napřed do ní musíte napumpovat. 
Dojemný příběh paní Rowlingové, která byla 
tak chudá, že svým dětem nemohla koupit 
ani pohádkovou knížku, a proto pro své an-
dílky napsala Harryho Pottera, je úsměvnou 
bajkou a současně promyšleným reklam-
ním tahem, za kterým stály peníze.

Kromě kalendářů, našla bych někde 
sborník vašich obrázků?

Není to sborník, ale nová humoristická kni-
ha Český Kocourkov, která je hojně dopro-
vázena kresleným humorem. A představte 
si, že zatímco Čítanka pro Husákovy děti vy-

šla okamžitě, na Český Kocourkov hledám 
stále sponzora. Je to tím, že Český Kocour-
kov mydlí naši politickou scénu hlava nehla-
va zprava doleva. A já si uvědomil, že každý 
větší sponzor je tak či onak propojen s tou 
či onou politickou stranou. Tak co by si kvůli 
nějakému Dudkovi dělali nepříjemnosti…

Pamatuji si na Vaše kabarety pro 
děti. Nevšední, nápadité, k zamyšlení 
i pro legraci – dokonce se v ČT občas 
reprízují. Plánujete ještě nějakou práci 
jako scénárista či spisovatel pro děti?

Malý televizní kabaret vysílala ČT dlou-
hých 13 let. Po delším čase se tento 
kabaret na obrazovce objevil znovu, 
pod názvem Kabaret z maringotky. Ten-
tokrát v provedení mladé scénáristické 
a herecké generace. Na tom by nebylo 
nic špatného, kdyby tento spolek pů-
vodní půdorys mého Malého televizního 
kabaretu jednoduše neukradl. Vyvěsil jen 
nový štít. Tak jsem do ČT napsal, že až 
těmto mladým progresivním lidem dojde 
s Kabaretem z maringotky dech, mohli 
by natočit své nové původní dílo Vosa 
Mája. V ČT pro renomované scénáris-
ty spadla Železná opona. Pokud nejste 
s elitou dramaturgů v příbuzenském či 
kamarádském poměru, máte smůlu. 
Z toho důvodu žádnou televizní scéná-
ristickou práci pro děti neplánuji, moje 
práce pro děti dostane knižní podobu.

Jste první v novém roce, kterého na 
stránkách zpravodaje zpovídám. Jaký 
bude rok 2010 z pohledu Oldřicha Dud-
ka? Můžete odpovědět i obrázkem.

Dobře, odpovím tedy obrázkem. A pře-
ji DOBNET zpravodaji mnoho čtenářů 
a vám samé vynikající osobnosti pro roz-
hovory, i když uznávám, že to po rozho-
voru se mnou budete mít těžké…

ptala se Barbora Tesařová

ČESKÝ KOCOURKOV HLEDÁ SPONZORA 

Posedět chvilku s Oldřichem Dud-
kem znamená nenudit se, smát se 
a bavit, ale i přemýšlet, co se za 
mnohdy hořkým humorem skrývá. 
Jako spisovatele, scénáristu či kres-
líře vtipných obrázků ho budete znát, 
ať už z předlistopadového Dikobra-
zu, nebo z humoristických knih. Je 
ale také autorem velkého množství 
televizních a rozhlasových scének 
a humoristických povídek. Počet 
jeho kreslených vtipů se pohybuje 
kolem 5000. Jako milovník bílého 
vína si oblíbil nový italský obchůdek 
s vinotékou v Řevnicích na náměstí.

Oldřich Dudek v obchůdku Vino e Bocconcino Autor: B. Tesařová

Kreslený humor Oldřicha Dudka

ŘÍKÁ OLDŘICH DUDEK
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Nemáte to daleko - kosme-
tický salon Martiny Janou-
šové najdete v Palackého 
ulici v Dobřichovicích. Klienti 
sem přijíždějí z celé republiky 
a nechávají si zde ultrazvu-
kem upravit svoji postavu. 
Služby využívají ženy i muži. 
Tak se konečně zbaví svých 
nežádoucích tukových vrstev, 
které je trápí i celý život.

V Německu zákrok stojí oko-
lo 300 EUR, na jiných praco-
vištích v České republice od 
2500 do 5000 korun. Salon 
Martiny Janoušové má jinou 
cenovou strategii, proto jsou 
jeho služby dostupné pro 
každého. 

JAK OŠETŘENÍ PROBÍHÁ?
Ošetření je nebolestivé. Po 

konzultaci s lékařem přímo 

v salonu následuje první apli-
kace. Klient si na lůžku nechá 
ultrazvukovou sondou jezdit 
po problematické partii a ta 
svými impulsy rozbíjí tukové 
buňky. Obsah buňky se „vyli-
je“ do mezibuněčného prosto-
ru a je pomocí následné lym-
fodrenážní masáže vylučován 
přirozenou cestou z lidského 
těla. Narušené buňky zaniknou 
a nové se netvoří. Ošetření se 
provádí jednou týdně. Počet 
zákroků si řídí klient sám. 

V salonu se používá také 
ultrazvuková sonda, která 
pracuje v hloubce 0,5 cm. Vy-
užívá se např. k odstraňování 
nežádoucích podbradků.

JAKÉ VÝSLEDKY LZE
OČEKÁVAT?

Požadovaný úbytek 3 až 

5 obvodových cm dosahuje-
me sérií 3 až 6 ošetření opa-
kovaných cca po 1 týdnu.

V tomto salonu najdete i jiné 
přístroje, které se poperou 
s vaší postavou, například pří-
stroj New Life Beam, o kterém 
si povíme příště. 

Informace, které vás na toto 
téma zajímají, se dozvíte na 
www.kosmetika.webgarden.cz 
nebo na telefonu 777 110 398.

Kromě přístrojů na tvarová-
ní těla můžete využít v salonu 
Martiny Janoušové i kosme-
tické a dermatologické služ-
by. Provádí se zde diamanto-
vá mikrodermobraze, ošetření 
IPL laserem, biostimulačním 
laserem nebo elektrokaute-
rem.

Ošetření se provádí němec-
kou bylinnou kosmetikou Hil-
degard Braukmann.

V Lumku nabízíme každo-
denní možnost vzdělávání dětí 
od 3 let. Od září 2009 je ote-
vřena také třída Lumeček pro 

děti mezi 2 a 3 roky. Nástup 

nejmenších dětí do Lumečku 

je posuzován individuálně.

Program klubu Lumek vznikl 

na základě Rámcového vzdě-

lávacího programu pro před-

školní vzdělávání a progra-

mu Školy podporující zdraví 

Státního zdravotního ústavu a 

osobnostní a sociální výchovy.

Zároveň má náš program 

duši - inspirací je nám běh 

přírody, svátků a zvyklostí 

v roce, důležitá je pro nás ote-

vřenost a partnerství s dětmi 

a rodinami. Pořádáme pravi-

delná příjemná setkání rodin 

na Slavnostech během roku, 

které navazují na program 

klubu malých dětí Lumek.

NOVINKY V LUMKU
Od ledna 2010 otevíráme 

druhou třídu Lumku v Dob-

řichovicích pro děti od 3 let, 
a to v pondělí a ve středu.

Od září rozšiřujeme provoz 
také na Mořinku – do krásné 
vesničky na kopci nad Lety, 
sedm minut jízdy autem z Dob-
řichovic. V rekonstruované bu-
dově obecního úřadu budeme 
mít celoročně pronajaté pro-
story ve velikosti dobřichovic-
kého Lumku. K dispozici bude 
i přilehlá zahrádka, ve vesnici 
je dětské hřiště a nedaleko 
les. Nové prostory na Mořince 
budou k předání do léta, proto 
plánujeme otevření prázdni-
nového provozu v měsíci, kdy 
bude mít prázdniny MŠ Dobři-
chovice i MŠ Lety.

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY
OS Lumen každý rok v době 

školních prázdnin pořádá AK-
TIVITY ve formě příměstské-
ho tábora – o letních prázd-
ninách se postaráme o vaše 
školáky, kteří se s námi roz-
hodně nebudou nudit!

DALŠÍ AKTIVITY
OS Lumen je občanské 

sdružení, které podporuje 

celoživotní vzdělání a rozvoj 

osobnosti každého z nás, kdo 

na sobě chce pracovat a má 

na dosah Dobřichovice, kde 

sídlíme. Nabízíme průběžně 

kurzy, přednášky i individuální 

hodiny v oblasti péče o děti 
(např. série přednášek ped. 

psychologa, klub malých dětí 

Lumek, výtvarka a kerami-

ka), zdravého životního stylu 

(přednáška o stravování), roz-

voje osobnosti a komunikace 

(Aktivity, Herna pro nejmen-
ší, Kurz pro děti s odkladem 
školní docházky), českého 

jazyka, českého jazyka jako 

cizího jazyka (individ. kurzy).

Informace o klubu dětí 
a jiných aktivitách zís-
káte na www.ilumen.cz, 
na tel. 731 488 774, nebo 
pošlete dotaz e-mailem:
info.lumen@seznam.cz.

PO VÁNOCÍCH SE MŮŽE HODIT

LUMEK – KLUB MALÝCH DĚTÍ

Liposukce je zákrok, při kterém jsou lokalizované 
zásoby tuku odstraněny za účelem formování těla. 
Pomocí přístroje UltraContour se stává tento zákrok 
metodou bezbolestnou a navíc zcela bezpečnou 
s nulovou rekonvalescencí. Kdo by si nechtěl od-
skočit místo oběda na liposukci a nechat si tvarovat 
svou postavu ultrazvukem?

Pravidelně každý den je otevřen klub malých dětí 
Lumek – jako alternativa k přeplněným mateřským 
školám v regionu.

Ukázky služeb kosmetického studia, Gardenparty 2009
Zdroj: Martina Janoušová

Děti z Lumku na hřišti Autor: R. Bartoníčková

LIPOSUKCE NEJLEVNĚJŠÍ V REPUBLICE – BEZ BOLESTI, MODŘIN A OPERACE

VÍCE DĚTÍ V REGIONU, ŠIRŠÍ NABÍDKA LUMKU
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ZA ČISTOU BEROUNKU

Úsek Berounky mezi Karlštejnem 
a Černošicemi monitoruje, a zákon mu to 
také ukládá, Český rybářský svaz, míst-
ní organizace Řevnice. A svoji povinnost 
plní důsledně.

Když mluvím o zákonu, tak je to jme-
novitě Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. 
Tento zákon rybářské stráži ukládá:

 oznamovat zdroje a příčiny znečištění 
vody v rybářském revíru,

 oznamovat neprodleně zjištěné závady 
a škody podle povahy uživateli rybářského 
revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností, který ji ustanovil, 
popřípadě orgánu příslušnému k ochraně 
přírody a krajiny nebo Policii ČR.

Jak napsal jeden ze zástupců rybářů 
v e-mailu z prosince: „Jak dlouho potrvá 
tento stav na Berounce? Já, jakožto ve-
řejný činitel, jsem při uvedení do funkce 
skládal slib, který se ze všech sil snažím 
plnit, už nevím, co více mám i se svými 
kolegy pro danou věc udělat! Koho ješ-

tě oslovit, aby se danou situací konečně 
někdo začal zabývat, řešit ji?“

PÁR SLOV O ČOV DOBŘICHOVICE
Do čistírny odpadních vod (ČOV) 

v Dobřichovicích vede řádově 60 km 

kanalizačního potrubí z pěti okolních 

obcí – Dobřichovic, Karlíka, Letů, Všenor 

a Černolic. ČOV je ve vlastnictví města 

Dobřichovice, jejím provozovatelem je 

fi rma Aquaconsult, s.r.o.

ČOV Dobřichovice má kapacitu 6200 

ekvivalentních obyvatel (EO). Aquacon-

sult podal městskému úřadu návrh na 

rozšíření na 7300 EO, s městem je uza-

vřena i smlouva. K rozšíření kapacity 

momentálně chybí udělat několik kroků, 

jako je výměna potrubí atd. Tím se zlepší 

i kvalita čištění vody. Firma také nechala 

vypracovat studii o rozšíření čistírny na 

15 000 obyvatel.

Kanalizace v naší oblasti je kombinací 

gravitační a tlakové. Přítok na ČOV jde 

přes 4 čerpací stanice. Z pravého bře-

hu Berounky (část Dobřichovic, Všenory 

a Černolice) je kanalizace svedena po-

trubím pod lávkou v Dobřichovicích.

CO SE VLASTNĚ NA ČOV DĚLO 
A DĚJE?

Podle zástupců Aquaconsultu a ve-
dení dobřichovické radnice bylo jedním 
z problémů, které způsobovaly během 
roku přetížení ČOV, současné spínání 
tří čerpacích stanic. Firma Aquaconsult 
nechala v prosinci telemetricky blokovat 
spínání těchto čerpacích stanic, aby ne-
běžely současně. Na čistírnu totiž voda 
nepřitéká kontinuálně, ale pouze v oka-
mžiku, kdy sepnou čerpací stanice. Když 
se však stalo, že sepnuly všechny naráz, 

ČOV byla okamžitě hydraulicky přetíže-
ná, laicky řečeno přetekla, a tak došlo 
k úniku nerozpuštěných látek, kalu, do 
řeky.

„Druhým vážným problémem byl a stá-
le je pravděpodobně jednorázový přítok 
velkého množství tuku do ČOV (patrně 
vypuštěním nějakého tukového obsahu 
fekálního vozu), který způsobil, že bio-
logické organismy, které odpadní vodu 
v čistírně čistí, byly zcela zahubeny, což 
způsobilo téměř nulové čištění odpad-
ních vod,“ píše v dopise adresovaném 
místní organizaci Českého rybářského 
svazu starosta Dobřichovic Michael Pá-
nek.  pokračování na str. 9

DO BEROUNKY TEČOU UŽ ROK KALY!

Rybáři během loňského roku 
od února do prosince zaplňovali 
e-mailové schránky zástupců fi r-
my Aquaconsult, dobřichovické-
ho městského úřadu a pracovníků 
odboru čistoty vod a ŽP a dalších 
institucí fotografi emi dokumen-
tujícími znečišťování Berounky 
výtokem z čistírny odpadních 
vod (ČOV) Dobřichovice. Vždy 
s otázkou: Kdo zasáhne? Kdo 
zjistí příčinu? Byli v kontaktu 
s vedením fi rmy Aquaconsult, kte-
ré ujišťovalo, že učiní kroky k ná-
pravě. Nicméně během roku došlo 
k několika „nepříznivým stavům“, 
kdy selhala technika či personál 
čističky. Nebo případ z poslední 
doby: kdy kdosi poslal kanalizací 
na čističku velké množství tuků, 
se kterými si ČOV neumí poradit. Čistá a znečištěná voda, 29.11. 2009 Autor: Václav Pěkný ml.

KDO JE VE SKUTEČNOSTI ODPOVĚDNÝ ZA HAVARIJNÍ STAV ČISTIČKY?

Odběr vzorku pracovníkem rybářské stráže, 
14. 2. 2009 Autor: Václav Pěkný ml.

Výtok z ČOV Dobřichovice, 19.10. 2009
 Autor: Václav Pěkný ml.
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Jak dlouho provozujete ČOV Dobři-
chovice?

ZV: Tuto čističku provozujeme řádově 
12 let. Máme na starosti i řadu dalších 
čistíren odpadních vod, takže s touto 
činností máme bohaté zkušenosti. Také 
stavíme čistírny, mj. i ČOV v Řevnicích 
jsme stavěli na klíč.

Rybáři po celý rok namátkově foto-
dokumentují kvalitu vody vypouštěnou 
z ČOV Dobřichovice. Kdy, podle vašich 
záznamů, docházelo k nepříznivým 
stavům na čističce v Dobřichovicích?

KJ: Já mám k dispozici dvě fotografi e 
z února, tři z května, ze srpna také tři a zby-
tek fotek pochází z konce října až prosin-
ce. Vždycky poté, co se nám rybáři ozvali, 
že na výtoku z ČOV není něco v pořádku, 
jsme reagovali. A to tak, že jsme se snažili 
nedostatky řešit. Došlo i k drsnějším zása-
hům v naší fi rmě – z pracovního poměru 
jsme propustili technologa i obsluhu na 
ČOV. Byly to dva rozdílné případy. Foto-
grafi e v průběhu roku, které jsme od rybářů 
dostávali, ukazovaly na jednotlivé případy 
poruch na ČOV. Jejich příčiny jsme řešili 
počínaje opravou strojů a konče personál-
ní výměnou. Jiný případ je problém, kte-
rý se táhne od října, odkdy se v odpadní 
vodě na čistírně objevily tuky.

ZV: Letos jsme investovali 240 tisíc Kč 
do oprav, jejichž výčet jsme předali městu 
Dobřichovice, a 660 tisíc Kč do rozšíření 
kapacity. Teď je na čistírně havarijní stav.

Hovořili jsme o tom, že máte kon-
krétní data, ve kterých došlo k ne-
příznivým stavům na čističce. Podle 
provozního řádu by pro takové situace 
měl být stanoven konkrétní postup. 
Máte zdokladováno, jak se v jednot-
livých případech postupovalo, aby se 
řešily a zároveň se zabránilo jejich 
opakování?

KJ: Existují zápisy k jednotlivým situ-
acím a dokumentacím přicházející od 
rybářů, v těchto konkrétních případech 
nastupuje i Česká inspekce životního 
prostředí.

Co se děje s čistírenským kalem?
KJ: V Dobřichovicích máme odvod-

ňovací lis, který kal vylisuje, aby se dal 
vyvážet na kompostárnu. Máme atest, 
že tento kal je biologicky nezávadný a 
použitelný jako hnojivo do zahrad. Frek-
vence odvozů z ČOV na kompostárnu je 
doložena zápisy v provozní knize a také 
fakturami za odvoz a uložení. Toto vše je 
dokládáno při kontrolách z inspekce ži-
votního prostředí.

ZV: V ČOV probíhá biologický proces. 
Nelze přepnout páčku, abychom mohli 
jednou do řeky vypouštět vodu špinavou 
a jednou čistou, jak by si mohli nezasvě-
cení myslet.

Na odboru životního prostředí jste 
popsali, jaké jsou závady na čistič-
ce. Jak postupujete v jejich odstra-
ňování v současné době? Kanalizací 
přiteklo do čističky vysoké procento 
tuků, které zahubily činné bakterie 
v ČOV. Odkud se mohl tento tuk ob-
jevit, když potravinářský průmysl 
v oblasti chybí?

ZV: Je tu spousta provozoven veřejné-
ho stravování, které mohou vylívat oleje 
z fritovacích hrnců a jiné zbytky ze sma-
žení do kanalizace. Navíc rybáři a někteří 
další lidé opakovaně přistihli řidiče fe-
kálních vozů, kteří nezákonně vypouštěli 
do kanalizace látky neznámého původu. 
Tuto skutečnost jsme oznámili na policii 
v Řevnicích i na vodoprávním úřadu. Ne-
chali jsme vypracovat laboratorní zkouš-

ky tuků, které se vrší v nádržích. Jejich 
výsledek je alarmující – na 1 kg sušeného 
vzorku odpadu je 6,5 g ropných látek a 
29 g jiných tuků než s ropným základem. 
Ropné látky mohou poukazovat na vy-
lévání motorových a jiných technických 
olejů do kanalizace.

Jak se postupuje při odstraňování 
havarijního stavu, kdy do Berounky 
teče voda kalná, vystupující z procesu 
v čistírně, jež má paralyzované stupně 
čištění?

KJ: Do této čistírny nyní dávkujeme do-
konce i chemikálie – přidáváme chemic-
ké čištění k biologickému procesu. Tento 
postup je obvyklý na velkých ČOV.

ZV: Z naší strany bylo učiněno oznámení 
na policii ČR pro podezření ze spáchání 
trestného činu souvisejícího s nepovole-

ným vypouštěním obsahu fekálních vozů 
do kanalizační sítě. Jakmile se stabilizuje 
chod ČOV Dobřichovice, zvažujeme ome-
zení vypouštění fekálních vozů na ČOV. 
Při diskusi se starostou Pánkem byla 
vyslovena myšlenka, že budou osloveny 
jednotlivé OÚ s prosbou o vydání obec-
ních vyhlášek pokutujících nedovolené 
vypouštění fekálních vozů do kanalizace.

Při řešení této situace se nebráníme ani 
odbornému auditu, který by nezávisle 
posoudil, jestli v dané situaci postupuje-
me, jak můžeme nejlépe. Konzultujeme 
naše kroky i s vysokou školou.

Informovali jste o problémech s od-
padní vodou na čističce radu města 
Dobřichovice jako majitele čističky?

ZV: Naším partnerem pro řešení problé-
mů na čističce je vodoprávní úřad a ČIŽP 
a teprve poté, kdy by to mělo nějaké váž-
nější důsledky pro město, se situace pro-
bírá s radou.

KJ: Majitel ČOV Dobřichovice byl vždy 

informován, jaké problémy jsou a jak se 
řeší. Město tedy má relevantní informace.

Doporučil byste koupání v řece Be-
rounce?

ZV: Rozhodně ne, já sám bych se v Be-
rounce nekoupal.

Ještě je tu otázka informovanosti. Ne-
podávání zpráv jak rybářům, tak ani veřej-
nosti o stavu ČOV bylo jedním z důvodů 
nespokojenosti rybářů, kteří pak nabyli 
dojmu, že dobřichovická radnice je ke 
znečišťování řeky pasivní. Na to odpovídá 
starosta Dobřichovic Pánek slovy: „Mys-
lím, že pokud bude ČOV opět v pořádku, 
nejsou pravidelné zprávy (o kvalitě čištění 
vody) nutné. Ale o současných problé-
mech informovat budeme a je a bude jim 
věnována maximální pozornost.“ (bt)

 S ředitelem fi rmy Aquaconsult Zdeňkem Vlčkem (ZV) a technickým 
ředitelem provozu vodovodů a kanalizací Karlem Janoušem (KJ) jsme 
měli schůzku hned druhý den poté, co proběhlo veřejné zasedání zastu-
pitelstva v Dobřichovicích.

Odběr vzorku pracovníkem Policie ČR, 29.11. 2009 Autor: Václav Pěkný ml.
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Jaká je podle vás příčina nelepšícího 
se stavu v ČOV Dobřichovice? 
Příčinou zhoršené jakosti vypouštěných 

vod z ČOV Dobřichovice byla souhra ná-

sledujících situací: 

 Docházelo k současnému čerpání tří 

hlavních čerpacích stanic na ČOV, což 

vedlo k okamžitému hydraulickému pře-

tížení ČOV (nedocházelo však k obtoku 

ČOV). Při dozoru svolaném vodoprávním 

úřadem dne 17. 9. 2009 bylo dohodnu-

to, že bude v termínu do 31. 10. 2009 

realizována instalace automatické bloka-

ce čerpacích stanic – telemetrie (tzn. že 

z jednotlivých čerpacích jímek se budou 

splaškové vody čerpat na ČOV postup-

ně). Toto bylo jedno z opatření, které 

mělo vést ke zlepšení situace na ČOV. 

Telemetrie byla nainstalována s cca mě-

síčním zpožděním, ke zlepšení ale bohu-

žel nedošlo.

 V aktivovaném kalu byly analyzovány 

vláknité bakterie, které způsobují špatné 

sedimentační vlastnosti kalu, tzn. že do-

chází k úniku kalu do odtoku. Provozo-

vatel začal na ČOV dávkovat chemikálii, 

která by měla zabránit množení vlákni-

tých bakterií. K tomuto je nutno podo-

tknout, že se s tímto problémem potýká 

více ČOV.

 Poslední stupeň čištění - bubnosítový 

fi ltr - mívá časté poruchy a bývá úplně 

nebo částečně mimo provoz. Možná pří-

čina poruch je odtok kusů kalu z dosazo-

vacích nádrží na tento fi ltr.

 Při neohlášeném dozoru ČIŽP bylo 

zjištěno, že dochází k provozování ČOV 

v rozporu se schváleným provozním řá-

dem (vypínání třetího stupně čištění, 

vrstva kalů na hladině dosazovací nádr-

že atd.).

Dle provozovatele došlo k přítoku zvý-

šeného množství tuků na ČOV Dobři-

chovice (na ČIŽP to bylo ohlášeno až 

3. 12. 2009, problémy na ČOV však tr-

vají cca od února 2009), což může být 

způsobeno např. nedostatečnou kontro-

lou jednotlivých větších producentů od-

padních vod v obcích odkanalizovaných 

na ČOV Dobřichovice. To znamená, že 

byla pravděpodobně zanedbána kont-

rola předčistících zařízení (lapol na tuky) 

v restauracích, jídelnách atd. Kontrolu 

má provádět provozovatel kanalizace 

(= provozovatel ČOV Dobřichovice) ve 

smyslu schváleného Kanalizačního řádu. 

S fi rmou Aquaconsult, provozovate-
lem ČOV Dobřichovice, bylo zahájeno 
správní řízení. Jaké jsou pravomoci 
ČIŽP v této kauze? 
S provozovatelem ČOV Dobřichovi-

ce se v současné době zahajuje jedno 

správní řízení o uložení pokuty za ne-

dovolené vypouštění odpadních vod, 

protože v odebraných vzorcích byly 

zjištěny hodnoty ukazatelů překračující 

platné povolení k vypouštění. V říjnu a 

listopadu 2009 nechala ČIŽP OI Praha 

provést odběry vzorků odpadních vod 

akreditovanou laboratoří Povodí Vltavy, 

s.p., které jsou použity pro první správní 

řízení. ČIŽP má ze zákona lhůtu na za-

hájení správního řízení do jednoho roku 

od zjištění deliktu.

 Na základě výsledků rozborů uvedených 

vzorků svolala ČIŽP jednání s provozo-

vatelem ČOV na den 18. 11. 2009, ze 

kterého je sepsán protokol o kontrolním 

zjištění a v jehož závěru bylo provozo-

vateli sděleno, že s ním bude zahájeno 

správní řízení. Jednání se z důvodu ne-

přítomnosti v ČR nezúčastnil statutární 

zástupce společnosti pan Vlček, který 

je jediný statutární zástupce společnosti 

a jako jediný se může ve smyslu zákona 

č. 552/1991 Sb. o státní kontrole vyjádřit 

k závěrům uvedeným v protokole o kon-

trolním zjištění. Provozovatel dostal lhůtu 

k vyjádření a k podpisu protokolu statu-

tárním zástupcem, kterou splnil. 

Druhé správní řízení, které bude vedeno 

ve věci uložení pokuty za provozování 

ČOV v rozporu se schváleným provoz-

ním řádem, jež bylo zjištěno dne 27. 11. 

2009 pracovníky ČIŽP, bude zahájeno až 

po sepsání protokolu o kontrolním zjiště-

ní pravděpodobně v lednu 2010. 

Můžete navrhnout stavební uzávěru. 
Komu návrh stavební uzávěry doru-
čujete a nakolik je vaše argumentace 
silná, aby příslušné orgány dotčeným 
obcím důrazněji takový postup k ná-
pravě doporučily? 
ČIŽP může navrhnout stavební uzávě-
ru na základě zjištění, že ČOV je hyd-
raulicky či látkově přetížena. Staveb-
ní uzávěra se týká samozřejmě všech 
obcí, které jsou na ČOV odkanalizovány. 
Z podkladů doložených provozovatelem, 
z kterých v současné době vycházíme, 
vyplývá, že ČOV je hydraulicky zatížena 
cca na 82 % a je na ni přivedeno znečiš-
tění od cca 5 540 ekvivalentních obyvatel 
(kapacita ČOV je 6 200 EO). S ohledem 
na poskytnuté údaje, z kterých vyplývá, 
že ČOV není látkově ani hydraulicky pře-
tížena a přesto dochází k problémům na 
ČOV, si ČIŽP nechá na začátku roku 2010 
zpracovat vlastní posudek ČOV Dob-
řichovice. Na základě závěrů posudku 
bude případně podán podnět na Stavební 
úřad Dobřichovice, příslušný vodoprávní 
úřad (MěÚ Černošice), Město Dobřicho-
vice a KÚ Středočeského kraje na vyhlá-
šení stavební uzávěry v Dobřichovicích a 
dalších obcích odkanalizovaných na ČOV 
Dobřichovice, a to do doby jejího případ-
ného rozšíření. K otázce týkající se síly ar-
gumentace ČIŽP vám sdělujeme, že ČIŽP 
není účastníkem řízení ve věci územního a 
stavebního řízení a není nadřízeným orgá-
nem výše uvedených úřadů. (bt)

Abychom zajistili objektivitu naší 
zprávy, požádali jsme o vyjádření 
se ke stavu na čističce odpad-
ních vod (ČOV) Dobřichovice Evu 
Kučerovou,  inspektorku ochrany 
vod České inspekce životního pro-
středí (ČIŽP).

Nečistoty na Berounce, 25.11. 2009 Autor: Václav Pěkný ml.
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Říká se, že úspěch stoupá do 
hlavy. My ho naložili do kufru.

Místo toho, abychom mluvili 

o každém z úspěchů, kterých jsme 

za více než 100 let dosáhli, dali 

jsme jim raději nový domov. A tak 

přišla na svět Škoda Superb Combi. 

Vůz, který Vám nabízí elegantní 

design a zároveň i velký kufr 

o objemu až 1865 litrů. Pohodlný 

přístup k zavazadlům Vám umožní 

páté dveře, které otevřete i zavřete 

pouze jedním stiskem tlačítka. 

S dalšími důmyslnými nápady 

se můžete seznámit během 

zkušební jízdy.

SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb Combi

VŠICHNI ROSTEME S ÚSPĚCHEM
Kombinovaná spotřeba a emise  

CO
2
 modelu Superb Combi:  

5,9–10,2 l/100 km, 155–237 g/km 

INZERCE

Ze zprávy Aquaconsultu o vývoji na 
ČOV je zřejmé, že situace se nezlepšuje 
tak rychle, jak si po zavedení dávkování 
chemikálie od fi rmy KEMIFLOG za úče-
lem snížení výskytu nežádoucích vlákni-
tých mikroorganismů vedení fi rmy před-
stavovalo. Zlepšení je pouze částečné. 
Vrstva plovoucího kalu na hladinách 
dosazovacích nádrží se sice ztenčila, ale 
stále dochází k úniku kalu z čistírny od-
tokem do Berounky.

V minulých týdnech však na ČOV Dob-
řichovice došlo k dalším opatřením tech-
nického charakteru, jako je například 
nový rozvod potrubí na odtah plovoucích 
nečistot nebo přívod pitné vody na ostřik 
bubnosítového fi ltru.

 „Situace se mi zdá neuspokojivá,“ 
píše v informačním e-mailu po výše 

zmíněné schůzce starosta Pánek. 
„Dnes (4. ledna – pozn. redakce) jsem 
zadal vypracování technologického au-
ditu a vypracování návrhu opatření na 
ČOV dceřiné fi rmě společnosti VEOLIA 
– SČVK. Technologické oddělení jed-
noho z největších provozovatelů ČOV 
v Čechách posoudí stav naší ČOV, její 
kapacitu a vyhotoví návrh opatření. Dále 
jednám s ing. Kučerovou z ČIŽP, která 
se situací na ČOV zabývá (...) Přislíbila 

mi zaslat další kontakty na fi rmy uzná-
vané ČIŽP, z nichž jedna by zpracovala 
taktéž návrh opatření na ČOV. Bohužel 
musíme počítat s tím, že vypracování 
těchto auditů a doporučení bude trvat 
cca 2 - 3 týdny. O dalším Vás budu prů-
běžně informovat.“ 

Hlídkující rybáři slíbili dát odpovědným 
institucím ještě tři týdny na řešení situ-
ace. Za rybářskou stráž nám to potvrdil 
pan Václav Pěkný. (bt)

SITUACE SE ZDÁ NEUSPOKOJIVÁ

Minulý týden v pondělí se sešel 
starosta města Dobřichovice se 
zástupci fi rmy Aquaconsult pro-
vozující čistírnu odpadních vod 
(ČOV) Dobřichovice. Projednával 
se stav  na ČOV, zadání technolo-
gického auditu a další spolupráce 
a doporučení České inspekce ži-
votního prostředí.

I o Vánocích monitorovali rybáři odtok z ČOV do Berounky
Zdroj: Český rybářský svaz - místní organizace Řevnice

MÍNÍ STAROSTA PÁNEK
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Při stávajících cenách pevných paliv vy-
chází toto topení levněji než topení ply-
nem či elektřinou.
Dřevěné brikety jsou vyráběny z čistých 
surovin bez přidávání příměsí a pojiv. Velmi 
dobré soudržnosti materiálu je dosaženo 
působením velmi vysokého tlaku a teploty.

V ČEM SE DŘEVĚNÉ BRIKETY 
SPALUJÍ A JAK S NIMI TOPIT?
Dřevěné brikety jsou vyzkoušené v kach-
lových kamnech, uzavřených i otevře-
ných krbech, zahradních grilech a také 
v kotlích ústředního topení. Při topení 
dřevěnými briketami platí zásada zaplňo-
vat spalovací prostor maximálně do jed-
né poloviny, protože při hoření zvětšují 
objem až o 100 %. Vysoké energetické 
hodnoty dřevěných briket nejlépe umí 
využít kotle na dřevoplyn, ve kterých se 
palivo nejprve zplyňuje a teprve potom 
se plyn spaluje s účinností až 90 %.
A navíc: Popel z ekobriket může sloužit 

jako minerální hnojivo pro vaši zahrádku 
nebo trávník.

SKLADOVÁNÍ BRIKET
Doporučujeme je chránit před vlhkostí 
ukládáním na dřevěné podlážky nebo 
palety v suchém skladu - pak mají prak-
ticky neomezenou skladovatelnost.

DRUHY DŘEVĚNÝCH BRIKET
 Kůrové brikety noční

Jsou to nejdéle hořící ekobrikety, charak-
teristické tmavě hnědou až černou barvou 
stromové kůry a nejvyšším možným sli-
sováním. Oproti dřevěným briketám hoří 
a žhnou až dvojnásobně dlouhou dobu - 
jsou to ekobrikety „na noc“. Vhodné jsou 
do všech topidel, včetně krbů a kamen.

 Dřevěné brikety Hard
Tyto brikety vyrobené ze suchých hob-
lovaček převážně z tvrdého dřeva s ob-
sahem kůry jsou charakteristické tma-
vou barvou a otvorem uprostřed pro 

snadnější zátop a rychlejší prohořívání. 
Jsou určeny pro rychlé vytopení stude-
ných objektů, jako jsou víkendové chaty 
a chalupy, pro celodenní topení a udržo-
vání stabilní pokojové teploty.

 Dřevěné brikety borovicové
Dřevěné brikety vyrobené ze suchých 
hoblovaček z měkkého dřeva (převážně 
borovice) jsou charakteristické světlou 
barvou dřeva, vysokou výhřevností, pl-
ným průřezem a větším slisováním, což 
z nich činí klasické ekobrikety se střední 
dobou hoření. Plné ekobrikety déle hoří.

 RUF – brikety z měkkého dřeva
Surovinou pro výrobu těchto briket bý-
vají suché hoblovačky z měkkého dřeva 
(smrk, modřín). Jsou charakteristické 
světlou barvou, vysokou výhřevností 
a plným průřezem. Jedná se o ekobri-
kety s nejmenší dobou hoření. Jsou nej-
vhodnější pro celodenní intenzivní topení 
a roztápění v menších spalovacích pro-
storech.

SCREENING JE DŮLEŽITÝ
Před 18. měsícem věku se nervová 

spojení stále vyvíjejí, a proto je náprava 
případných očních vad mnohem snazší. 
Až do věku 2 let je možná úplná náprava 
amblyopie (tupozrakosti). Ale po dosaže-
ní věku 6 let je často velmi pozdě. Proto 
by měly pravidelné návštěvy u očního 
lékaře začít již v raném věku dítěte. Sou-
časná klinická praxe dokáže změřit zra-
kovou ostrost a diagnostikovat anomálie 
již ve věku 2 – 3 měsíců. Vyšetřovací me-
tody jsou pro děti šetrné, bezbolestné a 
dokonce i zábavné.

BRÝLE, SE KTERÝMI BUDETE MÍT 
ÚSPĚCH

Přijme vaše dítě brýle? Znovu připo-
mínáme, že není důvod k panice: malé 

děti často přijmou brýle snáze než děti 
v pozdějším věku. Dokonce i když se je 
malé dítě snaží zpočátku sundavat, vel-
mi rychle si na ně zvykne. Dětem ve věku 
2 až 3 roky je nejlepší nabídnout barevné 
obruby, které se dětem líbí. Může se dokon-
ce stát, že jim je sourozenci budou závidět.

Vyskytne-li se u dítěte tupozrakost, 
léčba spočívá v zakrytí zdravého oka 
okluzorem na několik hodin denně. 
Protože dítě nemusí tyto časové úseky 
dobře snášet, zahrajte si s ním na piráty 
– všichni členové domácnosti si mohou 
zakrýt oko páskou, dokonce i oblíbený 
plyšový medvídek!

ESSILOR A PROGRAM JUNIOR: 
VÍTĚZNÁ DVOJICE

Protože dětský zrak si zaslouží to nej-
lepší, Essilor vyvinul čočky Orma Baby 
UV, které mají vynikající optické vlastnos-
ti dokonale přizpůsobené malým dětem.

 Jedná se o bezpečné čočky vyrobené 
z velmi odolných plastů.

 Odolnost proti poškrábání zajišťuje 
dokonalé vidění a správný vývoj zraku.

 Čočky jsou tenčí a lehčí, takže ne-
zatěžují nos a uši žádnou nadbytečnou 
vahou – dokonale padnou do obrub pro 

děti a jsou ideální pro hypermetropii (nej-
častější oční vada v tomto věku).

 Speciální 100% anti-UV úprava chrání 
zrak před škodlivým UV zářením.

 Dobrá cenová relace z nich činí vhod-
né čočky pro děti, které musí velmi často 
obměňovat brýle.

A pro starší děti máme další výrobky 
řady ESSILOR junior!

Eva Voříšková - Hrušková

EKOLOGICKÁ PALIVA PRO BĚŽNÉ TOPENÍ

ZBRUSU NOVÝ POHLED

DŘEVĚNÉ BRIKETY

BRÝLE, SE KTERÝMI BUDE MÍT VAŠE DÍTĚ ÚSPĚCH

Je předpoklad, že některé do-
mácnosti v budoucnu „neutáh-
nou“ zvyšující se náklady na vytá-
pění elektřinou, plynem, či uhlím 
a přikloní se k topení dřevěnými 
briketami.

Nosit brýle neznamená konec 
světa, naopak! Je to šance pro 
vaše dítě. S brýlemi se může 
správně vyvíjet, dávají mu příle-
žitost dobře prospívat ve škole. 
Včasné podchycení a léčba někte-
rých zrakových vad může předejít 
nutnosti nosit brýle v pozdějším 
věku. Rozhodnutí je jen na vás!

Pavel KISLING
tel.: 777 264 266, 608 344 251

www.prodejpalivovehodreva.cz

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA 
A DŘEVĚNÝCH BRIKETA DŘEVĚNÝCH BRIKET

OČNÍ OPTIKA
Obchodní centrum Černošice - Vráž
tel.: 251 552 086, 606 754 884
www.vidisskvele.cz
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TIP NA VÝLET

PROČ: dobrá zábava, když je venku zima

NA JAK DLOUHO: podle vašeho volného času

KDY:       denně 9 – 21 hod.  

INFO: www.kralovstvi-zeleznic.cz

CHCETE VĚDĚT, KDO TO BYL KASABUBU?

V kouzelném prostředí, kte-
ré mě obklopilo, jakmile jsem 
vkročila dovnitř, jsem zapo-
mněla na celodenní pracovní 
stres. Houkající vláček projíž-
děl (docela dost svižně) kraji-
nou plnou domečků a kopečků 
kolem lidiček na malých nádra-
žích a pod vysokými mosty.

Za dobu pobytu v tomto svě-
tě jsem začala vnímat pojmy, 
jako jsou koleje, výhybky, tro-
leje, lokomotivy, vagóny, hytlá-
ky, semafory, přejezdy, závory, 
šturcy, stromy, návěstidla, sil-
nice, křoví, hory, auta, lidi, srn-

ky, kostely a digitální moduly. 
Hezké, že? To jsou jednotlivé 
části největšího modelu že-
leznice u nás. Jeho největší 
rozšíření se ale teprve chystá. 
Postupně se začne rozrůstat 
model České republiky, pěkně 
jeden kraj po druhém.

ZAJÍMAVÉ INFORMACE 
Z HISTORIE

V Království železnic se 
ale navíc můžete dozvědět 
i spoustu věcí z historie kole-
jové dopravy, uvidět artefakty 
ze železnice a také prezentaci 

populární Mašinky Tomáš. Na 
jedenácti panelech se dozvíte 
spoustu zajímavostí včetně 
toho, kdy a kam k nám přijel 
první parní vlak. Uvidíte uni-
kátní obrazovou dokumenta-
ci, takže nudit se určitě nebu-
dete. A právě tady se dozvíte 
i to, kdo byl kasabubu a nebo 
co byla Bardotka.

Celá expozice je umístěna 
ve dvou patrech blízko metra 
Anděl, v ulici Stroupežnické-
ho 23. Rozrůstat se má každé 
tři měsíce, takže bude stále 
na co se dívat. Věřte, máte-li 
ještě trochu romantiky v duši, 
výstavu můžete absolvovat 
všichni – mladí, staří, kluci 
i holky! (lk)

Bydlím mimo Prahu, ale pracuji v centru hlavního 
města, a tak z práce domů jezdím autobusem ze 
Smíchova. Znáte to, na poslední chvíli je třeba ho-
nem nakoupit třeba rohlík a něco k němu, aby děti 
měly zítra svačinu do školy. Nejblíže je supermarket 
na Andělu. A právě tam jsem onoho večera zamíři-
la. Nedaleko od cíle jsem najednou uviděla zajímavý 
nápis: Království železnic. Vešla jsem a... Ten večer 
jsem nenakoupila nic a už vůbec jsem neodjela za-
mýšleným autobusem…

Kouzelný svět Zdroj: kralovstvi-zeleznic.cz

PTEJTE SE V KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC

KAM:      Praha 5 - Anděl

JAK TAM: metrem a kousek pěšky
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

 Ptá se žena manžela: „Miláčku, jak se mám obléknout na ten 
dnešní koncert?” Manžel se podívá na hodinky: „Rychle!”

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 DEN V TÝDNU
Dnes je pondělí, jaký den byl po dni před zítřkem?

 ZPOŽDĚNÉ AUTOBUSY
Ráno stojíte na zastávce. Čekáte dlouho a pak najednou při-
jede několik autobusů. První jsou ale již plné, takže nastoupíte 
až do posledního. Přijel autobus před jiným autobusem, jeden 
autobus za druhým autobusem, jeden autobus za dvěma auto-
busy a jeden autobus před dvěma autobusy.
Jaké je nejmenší množství autobusů, které by mohly v ta-
kovém zmatku být?

 PRODAVAČI KAMEN
Tři prodavači kamen prodají troje kamna za 7 minut. 
Kolik kamen prodá šest prodavačů za sedmdesát minut?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.
Řešení z minulého čísla:
Běžec na lyžích: 12 km/h. Záhadné číslo: 8888888880. Trocha češ-
tiny: Mateřídoušky nebo dvacetikoruny, v AJ např: Abstemiously, fa-
cetiously.

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu 
krizovka@dobnet.cz nebo DOBNET, o.s., Palac-
kého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 
20. ledna 2010. Jeden vylosovaný výherce obdr-
ží ZDARMA mobilní telefon NOKIA.

Ceny do soutěže věnovala:
homesweethome.cz, s.r.o.

REALITNÍ SPOLEČNOST HOMESWEETHOME.CZ NABÍZÍ...

SOUTĚŽ O MOBILNÍ TELEFON

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

PRO CHYTRÉ HLAVY

PRO ZASMÁNÍ

Objevte a vyzkoušejte nové kosmetické ingredience.
Vylosovaní výherci:
Milena Králová, Řevnice I Lucie Jankovská, Králův Dvůr
Lenka Hodoušková, Zadní Třebáň I Eva Červená, Dobřicho-
vice I Jiří Kočí, Lety
Vylosovaným výhercům gratulujeme! Výhru je možné si 
vyzvednout nejpozději do 2 měsíců v informační kanceláři 
DOBNET, o.s., v Dobřichovicích.
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www.dobnet.cz
tel.: 277 001 111

info@dobnet.cz

Informační kancelář DOBNET, o.s., Palackého 27, Dobřichovice
Otevírací doba: PO 8-18, ÚT 8-12, ST 8-18, ČT 8-12, PÁ 8-12

Přijímáme platební karty:j p y

Trvalé připojení k internetu již za 330 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET zpravodaj zdarma do 5 000 schránek

Internet pro seniory nad 70 let a držitele ZTP za 1 Kč měsíčně


