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Řada majitelů zahrad má pravděpodob-
ně kompostér nebo alespoň odlehlý kus 
zahrádky, kde hromada trávy přes rok 
narůstá. Vyhnívá pomalu, aby se z ní při 
řádné péči o kompost opět stala složka 
úrodné zeminy. Někomu však tlející od-
pad, expresivně řečeno, smrdí, a proto se 
místo uložení zbytků ze zahrady a z ku-
chyně může stát zdrojem sousedských 
půtek. Pro další skupinu majitelů zahrad je 
tlející hromada na vlastním pozemku pří-
mo nemyslitelná. Z estetických důvodů.

Především letní sezona může pro obce 
znamenat zvýšené odvody za svoz odpad-
ků, protože posekaná tráva, plevel ze za-
hrádek či spadaná jablka se často objevují 
ve smíšeném komunálním odpadu. Není 
to zbytečné? V hlavním tématu květnové-
ho vydání našeho zpravodaje se věnujeme 
právě bioodpadu, přesně řečeno biologicky 
rozložitelnému komunálnímu odpadu. Pát-
rali jsme proto po řešeních, která by moh-
la být pro obce přijatelná a zároveň vedla 

ke splnění norem o biologicky rozložitel-
ných odpadech, jež se připravují. Oslovili 
jsme odborníky na životní prostředí, neboť 
z hlediska obcí se otázka kompostáren 
a ukládání bioodpadu stává velmi aktuální.

Také jsme provedli průzkum mezi obce-
mi Dolní Berounky a Podbrdska, abychom 
se dozvěděli, do jaké míry se touto pro-
blematikou zabývají. Přece jen doba, kdy 
se zahrada vlastně udržovala sama, poně-
vadž se po ní proháněl dobytek, který ji 
spásal, nebo se ráno a pozdě odpoledne 
chodilo na trávu nejen králíkům, je na řadě 
míst v Česku dávno pryč. Tehdy nikdo ne-
musel řešit starosti s hromadou posekané 
trávy vršící se během letní sezony.

Pojďte se s námi zamyslet, jak ekolo-
gicky vyřešit tento problém – v Poberouní 
si obce asi nebudou pořizovat na údrž-
bu veřejné zeleně stádo ovcí. Pokud vás 
toto téma zaujme, ozvěte se nám se svý-
mi zkušenostmi a nápady.

Barbora Tesařová

S jarem a blížícím se létem se zahrady a veřejná prostranství zelenají, 
tráva po jarních deštích zvesela roste, radost pohledět. Ale – je třeba 
ji sekat a trávníky udržovat. Kam se zeleným odpadem?

více na str.                 až8 10CO SE ZELENÝM ODPADEM?

SEKAČKA NEBO OVCE?

Z REGIONU
Informujeme o řadě 

zajímavých akcí. 
Jednou z nich byl 
například XIV. ročník 
Dobřichovické míle. 
Jak vše proběhlo, 
čtěte s námi. Dozvíte 
se také, co nás tepr-
ve čeká - zajímavá beseda v Modrém 
domečku nebo informace, jak může-
te oslavit Staročeské máje. Dočtete 
se na stránkách našeho zpravodaje 
a na portálu iDobnet.cz.

SPORT
Házená, voda, švi-

hadla a ping-pong. 
Ve sportu se stále 
něco děje. Ať už jsou 
sportovci amatéři 
nebo profesionálo-
vé, jde jim hlavně 
o to, uspokojit duši 

a vzpružit tělo. Jsme rádi, že nám stále 
častěji posíláte informace o vašich akti-
vitách, rádi je zveřejníme!

ROZHOVOR
Tomáš Berka bude 

koncertovat společně 
s Petrem Kocmanem 
a Jiřím Vondráčkem 
v řevnickém kině po-
slední květnové pon-
dělí. Tři výrazné hu-
dební osobnosti, tři 
rozdílné přístupy k tvorbě, tři mužské 
hlasy, které do sebe pasují, a k tomu 
báječné písničky. To, jak se dala tato 
trojka dohromady, bylo námětem na-
šeho rozhovoru.

VÝLET
Tušili jste, že některé 

naše okolní vsi uza-
vřely dobrovolný sva-
zek? Jak se dočteme 
na jejich stránkách, 
„cílem a předmětem 
činnosti je všeobec-
ná ochrana životního 

prostředí, krajiny a společný postup při 
dosahování ekologické stability zájmo-
vého území“. Dnes se podíváme na jed-
nu z členských vsí Kosoř.
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POUKAZ NA KURZ 
PRO VEŘEJNOST 

V JAZYKOVÉ ŠKOLE
V HODNOTĚ

1 600 Kč
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

DOBNET V DUBNU: DVOJNÁSOBNÁ RYCHLOST 
V HLÁSNÉ I ZADNÍ TŘEBANI

V průběhu dubna jsme pokračovali v rekonstrukci naší sítě 
v Hlásné a Zadní Třebani. Všechny tři naše vysílače jsou vyba-
veny technologií Plus, která zrychluje dosavadní síť v pásmu 
2,4 GHz na dvojnásobek. Dvojnásobnou rychlost od nás získá-
vají všichni připojení automaticky a zdarma. Na vysílači TRE-01 
jsme zprovoznili i novou síť 5.5G.

V průběhu května budeme pokračovat v pokrývání našeho 
regionu sítí 5.5G, a to především v Řevnicích a ve Všenorech. 
Počítáme i s dokrýváním Třebaní 5.5G.

Jaroslav Mareš, tajemník sdružení DOBNET, o. s.

TRANS BRDY MARATON V LETECH
Poslední dubnovou sobotu přilákal závod horských kol Trans 

Brdy Maraton do Letů na 1300 závodníků a další stovky fanouš-
ků a rodinných příslušníků. Letos padl rekord této 55 km dlou-
hé soutěže. A to i přes bouřku na hřebeni Brd, která všechny 
účastníky pořádně zmáčela. Vítězem a novým držitelem rekor-
du se stal Pavel Boudný z týmu Česká spořitelna Specialized. 
Trať ujel za hodinu a 55 minut. Kromě hlavního závodu se jela 
i fi tness jízda a celé dopoledne soupeřilo na břehu Berounky 
přes dvě stě dětí. Den uzavřelo pálení čarodějnic. Průvod dětí 
od sokolovny doprovodila kapela Třehusk a před samotným 
zapálením vatry vystoupili šermíři ze skupiny Reginleif. (bt)

ZOO CHLEBY - JEDINÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Zoologická zahrada chová ohrožené druhy zvířat, pořádá vý-
chovně-vzdělávací a vědecké činnosti a působí jako záchran-
né centrum pro živočichy. Chlebská zoo je ideálním cílem pro 
výlety s dětmi.

Zoo Chleby je jedna z nejmenších českých zoologických za-
hrad. Nachází se v obci Chleby severovýchodně od Nymburka. 
Popularitu na rozdíl od svých obřích konkurentů získává přede-
vším díky umožnění těsnějšího kontaktu návštěvníků se zvířaty. 

Spousta zvířat je krotká nebo dokonce ochočená, návštěvníci 
si tak mohou některá z nich pohladit či nakrmit. Zoo chová 
více než 100 kusů živočichů ve 40 druzích, pěstuje vzácné dře-
viny (více než 15 druhů bambusů) a specializuje se na vzácné 
a ohrožené druhy ptactva.

Otevřeno je od pondělí do neděle vždy od 8 do 18 hodin. Další in-
formace lze nalézt na internetu na adrese www.zoochleby.cz. (mn)

XIV. ROČNÍK DOBŘICHOVICKÉ MÍLE
Sobotní odpoledne 16. dubna 2011 proběhlo ve znamení 

příjemného počasí, přesně takového, jaké mají sportovci rádi, 
slunce svítilo po celou dobu, nebylo ani horko, ani zima. Pořa-
datelé, kterými byly ZŠ Dobřichovice, Klub přátel školy a F. H. 
Tenis klub Dobřichovice, i účastníci XIV. ročníku Dobřichovické 
míle mohli být nadmíru spokojeni.

Množství účastnících se sportovců pořadatele trochu pře-
kvapilo, ale po prvotních frontách u zápisu se mohly závody 
rozběhnout. Přihlížející a fandící diváci i jiní návštěvníci akce 
zaplnili celý park, jenž se poprvé stal místem konání této spor-
tovní události. A vypadá to, že tato změna závodům v běhu 
prospěla a Dobřichovická míle se natrvalo přesune do parku 
mezi sídlištěm a Vítovou ulicí. Prostor parku je pro sportov-
ce bezpečný, děti tu mají příjemné zázemí v podobě průlezek, 
houpaček i pískoviště a dospělým pořadatelé zajistili dostatek 
stánků s občerstvením, nemluvě o blízkosti oblíbené pizzerie.

Závodníci měli možnost registrovat se přes webovou stránku 
školy, kde si mohli přečíst i informace o jednotlivých kategori-
ích a časovém harmonogramu závodu. Časy rozběhů byly pak 
na místě posunuty vzhledem k množství registrovaných závod-
níků a rozdělení početné kategorie mladších žáků, s ohledem 
na jejich bezpečnost, na dva samostatné rozběhy.

Uprostřed parku nalezli závodníci plánek a délku své trasy 
a chvíli po odběhnutí každé kategorie též výsledky. Najdete je 
na www.zsdobrichovice.cz.

Výsledky běhu nejmladších dětí byly zveřejněny v průběhu 
odpoledne. Kolem šesté hodiny večer byly slavnostně vyhlá-
šeny výsledky všech ostatních kategorií, včetně ceny fair play, 
ceny pro nejúspěšnější rodinu a nejstaršího účastníka akce, 
kterým se stal Emil Calda (76 let). Mezi žáky školy pak probí-
hala soutěž o nejlepší třídu – jako kritérium byl dán součet pěti 
nejlepších umístění závodníků z jedné třídy. (bt)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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Ocelot velký Zdroj: www.zoochleby.cz

Cíl Trans Brdy Maratonu na břehu Berounky Autor: Barbora Tesařová
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MODRÝ DOMEČEK V KVĚTNU
Ve středu 18. května v 19 hodin se uskuteční beseda s Mar-

tinem Kratochvílem. K vidění bude jedinečný sedmidílný do-
kument o Francouzské Polynésii těchto dnů - seznámíte se 
s ostrovy Bora Bora, Raiatea, Fatu Hiva. Snímek klade důraz 
na vidění polynéské společnosti „zevnitř“, tedy za hranicemi 
běžného vnímání očima turistů. Velkým pomocníkem k pronik-
nutí do polynéské reality byl Jiří Tesař, znalec tamní společnosti 
i mravů a reálií. Nemalým přínosem fi lmu je i jeho estetická 
kvalita a dokonalé postprodukční zpracování, které potěší i di-
váka bez výrazného zájmu o fakta a čísla. Po promítání bude 
následovat diskuse s autorem.

Od poloviny května do poloviny června bude v prostorách 
galerie vystavovat svá díla výtvarnice Květa Čapková, která se 
inspirovala surrealismem, a především díly Salvadora Dalího.

V pondělí 30. května od 17 hodin proběhne v kavárně Mod-
rého domečku vernisáž výstavy fotografi í Dáši Borovské s ná-
zvem Čtyři roky Porty v Řevnicích. Fotografi e zachycují dění 
na Portách v jednotlivých letech, portovní hvězdy i vítěze sou-
těže nebo momenty např. ze společného vystoupení Notiček 
s Hradišťanem. Na vernisáž navazuje koncert Petra Kocmana, 
Jiřího Vondráčka a Tomáše Berky v řevnickém kině ve stejný 
den od 19:30 hod. Šárka Hašková

PRAŽSKÝ MOTORÁČEK JEDOUCÍ PŘES PROKOP-
SKÉ ÚDOLÍ UŽ JEZDÍ

Cestující v Praze se opět mohou svézt takzvaným pražským 
motoráčkem, který jezdí přes Prokopské údolí po Pražském 
Semmeringu. Po zimní přestávce vyjel na svou trať v sobotu 
7. května. Ve vlaku platí běžný tarif pražské MHD.

Poprvé tento motoráček absolvoval svou cestu v loňském roce 
a po nejkrásnější železniční trati v Praze svezl celkem dvacet tisíc 
lidí. Letos bude jezdit každou sobotu a neděli do 30. října 2011, 
pojede také ve státní svátky 5. a 6. července a 28. října 2011.

Vlak startuje z hlavního nádraží, pokračuje přes severní ná-
stupiště na Smíchovském nádraží a dále přes Žvahov, Jinoni-
ce, Cibulku a Stodůlky až do Řep. Celou trasu zvládne zhruba 
za třicet minut.

Pokud není vlak plný, mohou se cyklisté domluvit se strojvůd-
cem a vzít si s sebou do vagonu svůj bicykl.

(mn, dle informací idnes.cz)

STŘEDOČEŠI PŘESTÁVAJÍ BÝT PIVAŘI
Spotřeba piva v kraji klesá. Nahrazuje ji konzumace vína. 

Ve Středočeském kraji se pije méně piva než dřív. Může za to 
vyšší daň, rostoucí chuť místních na víno a menší počet zahra-
ničních turistů, kteří za pivem přijížděli.

Minulý rok bylo vyrobeno o osm procent piva méně než v roce 
2009. Výčepních piv se vyprodukovalo dokonce o 13 procent 
méně. Pivovary se snaží propad poptávky dorovnat vývozem.

Dalším krokem, jímž chtějí klesající spotřebu zvrátit, jsou pivní 
speciály. Přes současnou nižší spotřebu jsou Češi světovými 
rekordmany v konzumaci piva na hlavu. Průměrný Čech včetně 
nemluvňat vypije ročně 150 litrů piva. (jm)

ARABELA NA KŘIVOKLÁTĚ
Kdo by neznal po-

hádkový seriál o prin-
cezně Arabele, zlém 
čaroději Rumbura-
kovi a rodině Majero-
vých? S hlavními hr-
diny se můžete opět 
setkat v prostorách 
hradu Křivoklátu, kde 
budou vystaveny fi l-
mové rekvizity a kos-
týmy z tohoto úspěš-
ného seriálu z Říše 
pohádek a lidí.

Tato putovní expo-
zice nabízí celkem 
padesát kostýmů, 
které ze svých skladů 
zapůjčila Česká tele-
vize. Výstava se koná u příležitosti třicátého výročí vzniku první 
třináctidílné série Arabela, jež se natáčela v letech 1979-1980.

Pod pohádkovým příběhem Petra a Arabely je podepsána zná-
má autorská dvojice Miloš Macourek a Václav Vorlíček, který se 
ujal režisérské taktovky a do hlavní role princezny obsadil Janu 
Nagyovou. Další seriálové postavy ztvárnili Vladimír Dlouhý, Vlas-
timil Brodský, Jiří Sovák, Dagmar Patrasová a mnoho dalších.

Další informace o výstavě, která je k vidění do 23. 6. 2011, 
můžete získat na internetu na adrese www.krivoklat.cz.

(mn, dle www.krivoklat.cz)

POCHOD PRAHA – PRČICE JIŽ 21. 5. 2011
KČT Praha – Prčice pořádá v sobotu 21. 5. 2011 již 46. ročník 

Pochodu Praha – Prčice.
Na výběr mají turisté několik tras od 30 do 70 km. V nabídce 

jsou i speciální trasy pro děti a například pro vozíčkáře. Z Prahy 
a Tábora také startují cyklisté, trasy měří od 52 do 76 km.

Poprvé byl pochod pořádán 17. 4. 1966, byla pouze jedna 
trasa a zúčastnilo se ho 469 pochodníků. Loni bylo 23 tras 
a 14 321 pochodníků.

Každoročně každý v cíli obdrží plastovou botu na krk, loni 
byla bezbarvá, průsvitná. Letošní barvu boty organizátoři zatím 
úspěšně tají. Další informace o pochodu lze nalézt na internetu 
na adrese www.praha-prcice.cz. (mn)

STAROČESKÉ MÁJE LITEŇ
Městys Liteň, hasiči, fotbalový klub, zámek a zámecký park 

v Litni pořádají v sobotu 14. 5. 2011 Staročeské máje.
Od 13:30 do 14:15 hodin bude hrát v zámeckém parku De-

chová hudba Petra Jungmanna. Zámecký park bude otevřen 
od 13:30 do 15:00 hodin. Mezi 14:15 a 18:30 projde průvod 
májovníků s dechovkou obcí.

Od 19:00 hodin se odehraje tancování české besedy a kácení 
májky na náměstí a od 20:00 proběhne májová zábava v re-
stauraci U Lípy. K poslechu a tanci zahraje skupina Karavel.

Miloslav Kliment

OPRAVA SILNIC ZAHÁJENA
Kraj zahájil první etapu oprav silnic po zimní sezoně. Na akci 

vyčlenil 70 milionů. Některé ze zdevastovaných středočeských 
silnic se v nejbližších týdnech 
dočkají oprav. První část z mili-
ardy určené na opravy a údržbu 
vozovek uvolnil krajský úřad.

Celková oprava všech nevy-
hovujících cest v kraji by přitom 
stála miliard pět. Kraj proto před-
nostně opravuje silnice druhé tří-
dy a úseky, kudy jezdí hromad-
ná doprava. První fáze by měla 
skončit v červnu. (jm)
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Pražský motoráček na své trati po Pražském Semmeringu v Prokop-
ském údolí Zdroj: ROPID

Arabela ze seriálu Zdroj: www.krivoklat.cz
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SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
AKTUALITY Z NAŠEHO REGIONU

ŠVIHADLO TROCHU JINAK
Pod vedením trenérky aerobiku Olgy Kepkové už několik let tré-

nují Rebelky O. K., početný tým dětí z Dobřichovic, Řevnic, Litně, 
Líšnice, Mořiny, Čísovic, Karlíku, Černošic a ze Všenor. V poslední 
době se zaměřují zvláště na trénink se švihadlem – rope skipping. 

Letos nás Rebelky už podruhé reprezentovaly v prestižní ce-
losvětové soutěži Panasonic Kids School Rope Jump Ex, která 
proběhla začátkem tohoto roku pod přímým dohledem zástup-
ců fi rmy Panasonic z Japonska. V tomto turnaji není podstatná 
jen fyzická stránka, děti se musí pro perfektní souhru také na-
prosto koncentrovat a zvolit správnou taktiku, aby získaly ma-
ximum bodů. V soutěžní disciplíně skákání skupiny dětí přes 
dlouhé lano obsadily Rebelky nádherné šesté místo v početné 
konkurenci 62 týmů z několika států světa.

V březnu proběhla v Praze i republiková soutěž,  kde se zá-
vodilo v několika věkových kategoriích (od 6 let po kategorii 
35 plus – tady se uplatnily i šikovné maminky) ve více dis-
ciplínách: ve skákání přes desetimetrové lano, v rychlostních 
štafetách týmů (speed single rope) a v přeskocích dvou proti-
směrně se točících švihadel (double dutch). Rebelky obsadily 
všechna první místa a naprostou většinu medailových pozic, 
čímž opět  potvrdily, že v rámci republiky prakticky nemají váž-
nou konkurenci.

V současné době se už společně těší na další závody, které je 
čekají v červnu v Jihlavě.

Z úspěchů a medailí mají rodiče těchto dětí velkou radost, ale 
neméně je těší, že existují chvíle, kdy se jejich potomci ales-
poň na pár hodin zvednou od počítačů, aby radostně zaskákali 
a zlepšili si kondici při aerobním cvičení. Jménem všech rodičů 
a sportovců bychom chtěli poděkovat trenérce Olze Kepkové, 
která dětem věnuje spoustu času, energie a zároveň je dokáže 
motivovat ke skvělým výkonům. Za přispění Heleny Pšeničkové

PING-PONG OPEN 2011
V sobotu 9. dubna 2011 se ve Společenském domě v Zadní 

Třebani konal 11. ročník pingpongového turnaje Ping-pong Open 
2011, pořádaný Klubem českých turistů (KČT) Zadní Třebaň. Při 
registraci, která probíhala od 9 do 9:30 hodin, se zapsal tak hojný 
počet hráčů, že se rozplynula obava z ohrožení účasti krásným 
jarním počasím. Celkem se zúčastnilo 38 mužů a 9 žen, profesio-
nálů i amatérů. Turnaj byl zahájen za zvuku fanfár a vztyčení vlajky 
KČT v 10 hodin. Hráči byli rozlosováni do čtyř- a pětičlenných 
skupin, v nichž hrál každý s každým. Poté hráči postupovali sys-
témem pavouka, ve kterém se dále hrálo na dvě a od semifi nále 
na tři vítězné sady. Po 13. hodině už byly jasné výsledky. Na stu-
pínek vítězů ve dvouhře mužů vystoupili – 1. místo: Václav Hrabě, 
Praha, 2. místo: Martin Hataš, Praha, a třetí místo: Petr Laube, 
Praha. Ve dvouhře žen obsadila 1. místo Marcela Krisová, Lety, 2. 
místo Zdeňka Hrabětová, Praha, 3. místo Zdeňka Van Der Zwan, 
Praha. Poté byly rozehrány další turnaje, a to čtyřhra žen, 1. mís-
to: M. Krisová a J. Zavadilová, čtyřhra mužů, 1. místo: P. Laube 
a J. Vodička, smíšená čtyřhra, 1. místo: V. Hrabě a Z. Hrabětová. 
Za Lety se zúčastnili J. Bauer, J. Kosek, V. Vácha ml. a st. Během 
celého dne bylo odehráno 132 zápasů (108 v jednotlivcích a 24 
ve čtyřhrách). Po slavnostním vyhodnocení turnaje se všichni roz-
loučili se slovy: „Letošní 11. ročník se vydařil, ať žije 12. ročník 
Ping-pong Open!“

ŘEVNIČTÍ HÁZENKÁŘI OCENĚNI DVĚMA POHÁRY 
Od ledna tohoto roku odehráli řevničtí házenkáři mnoho za-

jímavých turnajů. Poslední lednový víkend 29. až 30. 1 . 2011 

se v řevnické sportovní hale konaly čtyři turnaje mladých ná-
rodních házenkářů v rámci středočeské oblasti. Sobota patřila 
děvčatům. Starší skončila na místě čtvrtém a mladší na krás-
ném druhém. Neděle byla pro jejich barvy daleko lepší a obě 
družstva dosáhla na prvenství. Získala Středočeský pohár 
a postup do dalšího republikového kola. Řevničtí házenkáři 
vyhráli 12. března zimní halový pohár starších žáků s účastí 
družstev z celé republiky v Lázních Bělohrad. Mladší žáci se 
kvalifi kovali do Žatce na stejný termín, ale pro nedostatek hrá-
čů se nemohli zápasů účastnit. Proto se republikové kolo hrálo 
bez zástupce středočeské oblasti. 

5. února se Staré gardy zúčastnily turnajů v Čakovicích. Kvůli 
rozdělení do družstev se nedostaly na stupínek vítězů, přes-
tože vše vyhrály. Toto rozdělení totiž určovalo pořadí dopředu. 
Další z turnajů dlouze připravovaných Starými gardami se 
12. 3. v domácí hale „nevydařil“! Soupeři neměli čas přijet 
a pohár zůstal doma! 

Poslední významná utkání se v řevnické hale konala 26. 3. 
a 27. 3. 2011. Mistrovství dorostenek bez účasti domácích. 
Tuto kategorii Řevničtí bohužel nemají.

Více informací na www.idobnet.cz v rubrice Sport.

VODÁCKÁ SEZONA ZAČALA, NA BEROUNCE BU-
DOU ZÁVODY!

S příchodem jara se ze zimního spánku neprobouzí jen příro-
da, ale i vodáci. Řeky se po zimě odemykají a pro závodníky 
začíná nová sezona. Klub Neptun, s loděnicí v Řevnicích, se již 
tradičně účastní závodů Českého poháru ve vodáckém více-
boji. Proto můžete v těchto dnech zahlédnout posádky trénující 
na pramicích pod Černou skálou či u jezu v Řevnicích. Jde 
o kolektivní sport, kdy na jedné lodi musí fungovat pět závod-
níků jako jeden celek, aby bezchybně zvládli jednotlivé disci-
plíny – slalom, sprint a sjezd (cca 10 km). První závod seriálu 
se konal v půlce dubna v Sandberku u Kolína. Naši závodníci 
v mužské kategorii po vyhraném sjezdu obsadili celkově druhé 
místo, ženy po zdařilém slalomu získaly bronzové medaile. Tře-
tí pohárový závod proběhne na domácí půdě. Vodácké klání se 
o víkendu 21. až 22. května odehraje na vodách dolní Beroun-
ky. V sobotu dopoledne je na programu královská disciplína 
– sjezd, a to ze Srbska (pro žákovské kategorie z Karlštejna) až 
do cíle u letovského mostu. Zde bude také v sobotu odpoledne 
k vidění druhá disciplína, divácky nejatraktivnější, a to slalom. 
V neděli se bude bojovat o medaile u kempu v Dobřichovicích, 
ubytovacího místa závodníků, a tam také v sobotu v podvečer 
proběhne doprovodný program. Závod je otevřen i pro posád-
ky mimo svaz vodáků, závodí se v kategoriích žactvo, junioři, 
juniorky, muži a ženy, proto ti, kteří mají odvahu a dají dohro-
mady pětičlennou partu, se mohou také zúčastnit (loď jim rádi 
zapůjčí). Kontaktovat klub můžete na webových stránkách, 
kde najdete i bližší informace: http://neptun.tulaci.cz/. Všichni 
příznivci vodáckého sportu jsou srdečně zváni, Neptun klub 
Řevnice se těší na vaši podporu. Za přispění Zuzany Kusbachové

Jaromír Horáček

Házená, voda, švihadla a ping-pong. Ve sportu se stále 
něco děje. Ať už jsou sportovci amatéři nebo profesioná-
lové, jde jim hlavně o to, uspokojit duši a vzpružit tělo. 

Házená R. Tauscheho Autor: Petr Holý



Máte řadu zájmů, které 
souvisejí s hudbou a kytarou, 
kromě hry samotné, v níž jste 
kytarový mistr, je vaší vášní 
i restaurování starých drn-
kacích hudebních nástrojů, 
kam kytara patří. Věnoval 
jste se též fi lmové hudbě, 
pedagogické činnosti v obo-
ru klasická kytara, hudební 
a zvukové režii, navrhování 
architektury audiosystémů, 
dokonce moderování v sou-
kromém rádiu nebo umě-
lecké fotografi i. Který směr 
v současné době převažuje? 
Nebo přibyl další?

Ve chvíli, kdy má člověk tak-
hle pestrou paletu činností, 
nelze příliš upřednostňovat 
jednu konkrétní. Vzhledem 
k tomu, že je jaro a já se zami-
loval do zvuku nových strun, 
které pro mě objevil jeden ka-
marád, tak v poslední době asi 
nejvíc hraju. Rád se prochá-
zím jarní Prahou a samozřej-
mě jsem „zavrtán v kytarách“ 
od rána do večera. Pokud 
někde něco netočím nebo ne-
fotím nebo nerežíruju, někde 
nehraju. Zkrátka, můj život je 
takový veselý kolotoč.

V Řevnicích vás společně 
s Petrem Kocmanem a Ji-
řím Vondráčkem uvítáme 
na koncertu už 30. května. 
Jak se zrodila myšlenka 
společného koncertování?

Jestli mě paměť neklame, 
tak právě v Řevnicích na Por-
tě někdy před dvěma lety. 
Po skončení koncertního pro-
gramu se rozpoutal nádherný 
jam session přímo v lesním di-
vadle pod pódiem. A jak už to 
tak bývá, každý hrál na to, co 
mu právě přišlo do ruky. Se-
děli jsme s Jirkou Vondráčkem 
naproti sobě, on měl před se-
bou buben a já v ruce kytaru. 
Hrálo se, zpívalo a najednou 
došlo na staré písně od sku-
piny Marsyas. V tu chvíli, jak 
se říká, přeskočila jiskra a roz-
poutalo se něco, co nás spo-
lu drží dodnes. Já se s Jirkou 
znal dávno předtím, ale tady 
jsme se poprvé potkali „se 
zbraní v ruce“. Jirka mi další 
týden zavolal, že to bylo moc 
prima a jestli by nebylo možné 
nějak to rozvinout. A já jsem 
rád souhlasil. Potom jednou 
přivedl i Petra Kocmana s tím, 
že mají společný projekt, ta-
kové trio, ale že zbyli jenom 
dva. A co z toho všeho vze-
šlo, budete mít šanci posoudit 
mimo jiné právě na koncertu 
v Řevnicích.

Pro organizátory jste vy-
mysleli vtipný název usku-
pení, a to „VOKOBERe“. Jak 
se domlouváte na repertoá-
ru? Každý z vás má přece 
jen trochu jiné nasměrová-
ní - vy asi spíše k folkrocku, 

Jiří Vondráček k folkpopu, 
Petr Kocman tak trochu ša-
lamounsky tvrdí, že vše, co 
má rád, je country…

Co se týče nasměrování, tak 
to je právě to, co dělá tohle 
uskupení svým způsobem je-
dinečným. Tři výrazné hudební 
osobnosti, tři rozdílné přístu-
py k tvorbě, tři mužské hlasy, 
které do sebe pasují, a k tomu 
báječné písničky. Základ pro 
dobrý koncert, dobrou partu 
a dobrou muziku. S reper-
toárem nemáme sebemenší 
problém. Hlavním motorem je 
Jirka, který vždy něco objeví 
nebo složí, přinese na zkouš-
ku a potom už to jde zkrát-
ka samo. Neznamená to, že 
s Petrem nejsme schopni při-
nést nebo složit kvalitní pís-
ničku. Ale Jirka je vždy o krok 
napřed. Mám pocit, že nikdy 
nespí a pořád něco skládá a vy-
mýšlí, bez ohledu na počasí, 
denní a noční dobu. Potom se 
s Petrem zavřou do studia, 
a to už vážně netuším, kde 
na to berou čas, a jako by 
nic přinesou rozpracovanou 
nádhernou písničku, kterou 
já Jirkovi v kytarách překopu, 
takže se opět sejdou ve stu-
diu a tak pořád dokola. Milu-
ju hotové písničky, které Petr 
Kocman nahrál už dřív. Tam je 

vše jasné a jenom se rozdají 
hlasy. Mimochodem, z Petra 
vyrostl pan zpěvák, a to je po-
tom radost hrát.

Na co se můžeme těšit 
v Řevnicích v květnu a co 
připravujete na léto?

Do Řevnic s sebou přive-
zeme svoje kytary, a přede-
vším krásné zpívání a poho-
du. Vždy, když slyším refrén, 
který si s námi diváci zpívají, 
mám husí kůži. Nehrajeme 
totiž jenom písně nové, ale 
i ty legendární, jež každý zná, 
ale nemá tušení, že je složil 
třeba právě Jiří Vondráček, 
jako třeba Máš chuť majo-
ránky nebo Týden, kterou 
hráli Marsyas. Je jich hodně 
a přijďte si je zazpívat i vy. 
Celý ten večer bude o písnič-
kách a na to se moc těším. 
Uprostřed léta připravujeme 
koncert na zámku Štiřín. A je 
sezona letních hudebních 
festivalů. Neméně důležité 
je, že v Řevnicích je Porta, 
na níž bychom se měli sejít 
všichni, kdo máme rádi dob-
rou muziku. Osobně se těším 
na kytarového mága jménem 
Peppino D´Agostino.

Moc se na diváky v Řevni-
cích těším a přeji hezký den.

A já děkuji za rozhovor!
Barbora Tesařová
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ROZHOVOR

TOMÁŠ BERKA V ŘEVNICÍCH

Tomáš Berka bude koncertovat společně s Petrem 
Kocmanem a Jiřím Vondráčkem v řevnickém kině pos-
lední květnové pondělí. Tři výrazné hudební osobnosti, 
tři rozdílné přístupy k tvorbě, tři mužské hlasy, které 
do sebe pasují, a k tomu báječné písničky. To, jak se 
dala tato trojka dohromady a jaká hudba v jejich podání 
vzniká, bylo námětem našeho rozhovoru.

„NEHRAJEME TOTIŽ JENOM PÍSNĚ NOVÉ, ALE I TY LEGENDÁRNÍ, JEŽ KAŽDÝ ZNÁ...“

Tomáš Berka vystoupí s Jiřím Vondráčkem a Petrem Kocmanem v řevnic-
kém kině (společně s nimi si zazpívá i tajný host) Autor: Dáša Borovská

Tom Berka Autor: Dáša Borovská
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KULTURA

Sobota 14. 5.
Dobřichovice První 
farmářské trhy, více 
na www.dobrichovicke-

trhy.cz, zámek, 8:00-12:00 hod.

Hlásná Třebaň Sta-
ročeské máje, folk-
lorní festival, náves, 

od 15:00 hod.

Středa 18. 5.
Řevnice Francouz-
ská Polynésie, beseda 
s hudebníkem a ces-

tovatelem Martinem Kratochví-
lem, Modrý domeček, od 19:00 
hod.

Pátek 20. 5.
Všeradice Zámecké 
večery, hosté - Světla-
na Nálepková a Pavel 

Trávníček, soutěž o nejlepší 
vdoleček, vstupné 150 Kč, Ga-
lerie M. D. Rettigové, od 18:00 
hod.

Dobřichovice Papua-
-Nová Guinea, bese-
da s Janem Ámosem 

Vaňkem, Fürstův sál, od 20:00 
hod.

Sobota 21. 5.
Lety Rozvoj emoční in-
teligence, seminář pro 
rodiče dětí do tří let, 

www.letanek.cz, sál U Kavků, 
14:00-16:00 hod.

Sobota 28. 5.
Karlík Benefi ční kon-
cert, vystoupí A. Čer-
ná, M. A. Sommerová, 

D. Doubková se skladbami Mo-
zarta, Vivaldiho a Purcella, vý-
těžek koncertu bude věnován 
občanskému sdružení Náruč, 
kostel, od 18:00 hod.

Zadní Třebaň Staro-
české máje - folklorní 
festival, sedlácké trhy, 

náves, od 8:00 hod.

Pondělí 30. 5.
Řevnice Vernisáž vý-
stavy fotografi í s ná-
zvem Čtyři roky Porty 

v Řevnicích, Modrý domeček, 
od 17:00 hod.

Řevnice Koncert Pe-
tra Kocmana, Jiřího 
Vondráčka a Tomáše 

Berky, vstupné 150 Kč, kino, 
od 19:30 hod.

Středa 1. 6.
Řevnice O princezně 
Duši, pohádka pro ce-
lou rodinu v podání Pro-

Divadla, vypravěč: Martin Dejdar, 
kino, od 18:00 hod.

Pátek 3. 6.
Dobřichovice Noc 
na Karlštejně, muzikál 
v podání ochotníků 

na Dolní Berounce i profesioná-
lů, zámek, další repríza v sobotu 
4. 6., po oba dny od 20:30 hod.

Neděle 5. 6.
Lety Dětský den v Le-
tech, odpoledne plné 
soutěží na téma „Mámo, 

táto, pojďte si s námi hrát!“, hřiš-
tě Sokola, od 14:00 hod.

Jazz Černošice Fes-
tival v Černošicích 
18.-22. 5., program 

na www.mestocernosice.cz

Královský průvod His-
torický průvod Karla IV. 
obcemi Dolního Po-

berouní, 4. a 5. 6. 2011, www.
kralovskypruvod.eu

ZA KULTUROU V KVĚTNU 

LESNÍ DIVADLO ŘEVNICE, 
SOBOTA 18. 6. 2011 OD 16 HODIN

Festival původně začínal 
jako regionální záležitost se 
skromným line-upem. Na prv-
ním ročníku vystoupil dětský 
pěvecký sbor Chorus Angelus 
s renesanční a barokní hud-
bou, Kanum z Řevnic, Deli-
gent a Orkus, který se již ten-
krát publikoval jako „legenda“. 
Dále účinkovali bluesrockoví 
Parademarche a populární 
Pumpa, festival zakončoval 
The Murphy Band. 

Druhý ročník přidal na obrát-
kách, nejenže se v lese kona-
lo fi nále soutěže amatérských 
kapel, ale Rockový slunovrat 
se s kapelou doprovázející 
Blue Effect, se španělskými 
Los Reyes del K. O. a česko-
-americkým Murphy Bandem 

povýšil na mezinárodní festi-
val, dále je pak doplnily Tell 
Mama, Lety mimo a tehdy vy-
cházející hvězdy Votchi.

V roce 2007 kromě oblíbených 
kapel přibyly hvězdy jako Co-
cotte Minute, Yo Yo Band, Vít-
kovo kvarteto a Burma Jones. 
V dalších letech se pak přidá-
vají známější kapely Sto zvířat, 
Horkýže Slíže, Krucipüsk, Bílá 
nemoc nebo Mig 21. 

Roku 2010 se Rockový 
slunovrat trochu překabátil 
do skáčkové podoby. Organi-
zátoři dali na oblibu svižného 
ska, které v minulých letech 
představovala skupina Sto 
zvířat, a sestavili dramaturgii 
v česko-slovensko-němec-
kém ska stylu. Na loňském 

Slunovratu účinkovaly sloven-
ské hvězdy Polemic s Hud-
bou z Marsu, český Tleskač 
s The Prague Conspiracy. Ka-
pela The Chancers nedorazila 
a nahradili ji místní hardcore-
punkoví False Hope. Hvězdou 
odpoledne se stali němečtí 

La-Boum, kteří rozpumpovali 
les již při první písničce.

Pro rok 2011 je připravena 
dramaturgie ve skromněj-
ším, avšak neméně svižném 
gardu. Oprašujeme legendu 
z prvního ročníku, které letos 
vyšlo její první CD, kapelu Or-
kus. Znovu zveme La-Boum 
a těšíme se na jejich našláp-
nuté vystoupení. Queens Of 
Everything předvede svižné 
rockové skáčko, Vnitřní fak-
tor nám ukáže nový neotře-
lý punkrock, a proč si zase 
jednou neposlechnout místní 
Lety mimo. To vše v závěru 
odpoledne posvětí Ivan Hlas 
Trio. Zdislava Brtnická

Jedním ze symbolů festivalového léta v Řevnicích 
a okolí je jistě Rockový slunovrat. Letos se jedná 
o sedmý ročník. Podíváme se trochu do historie to-
hoto festivalu a zrekapitulujeme si vývoj, kterým se 
předešlé ročníky hudebně ubíraly.

ROCKOVÝ SLUNOVRAT

La-Boum Zdroj: MMC Praha
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Díky spolupráci se všemi významnými 
bankami a staveními spořitelnami Vám 
pomohu vybrat nejvýhodnější nabídku 
na trhu a vyřídím za Vás veškeré 
formality. 
 

Váš budoucí finanční poradce: Helena Rečková 

E-mail: helena.reckova@gmail.com   Tel.: 724 302 094 



DOBNET zpravodaj číslo 5 I ročník 5

8stranaDOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz

EKOLOGIE - ZELENÝ ODPAD

Před dvěma lety se v pořadu 
Jana Krause potila na červené 
pohovce tehdejší místopřed-
sedkyně Strany zelených Kate-
řina Jacques při snaze odpově-
dět na otázku: „Co je to vlastně 
biomasa?“ 

Proto bychom na tomto místě 
rádi přidali pár informací, co je 
to vlastně bioodpad, proč by 

se měl separovat od ostatního 
komunálního odpadu a jaké 
jsou možnosti pro obce a je-
jich obyvatele, aby byli schopni 
novou normu o bioodpadech 
naplnit. Pro odpověď jsme šli 
za odborníkem na tuto proble-
matiku. Na naše dotazy odpoví-
dá na straně 10 Ing. Alexander 
Szotkowski z Regionální pora-
denské agentury. Pro doplnění 
tématu jsme v obcích v našem 
bezprostředním okolí zjišťovali, 
jak v současné době nakládají 
s odpadem ze zahrad a z do-
mácností. 

CO JE BIOODPAD?
Podle informací na www.eko-

domov.cz je bioodpad zkrácený 
název pro biologicky rozložitelný 
odpad. Bioodpadem, respektive 
biologicky rozložitelným odpa-
dem, se dle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, § 33a rozumí 
takový odpad, který podléhá 
aerobnímu nebo anaerobnímu 
rozkladu.

Bioodpady nebo také tzv. 
kompostovatelné odpady mů-
žeme rozdělit na dvě hlavní sku-
piny:
• biologicky rozložitelné odpady 
(BRO)
• biologicky rozložitelné komu-
nální odpady (BRKO)

Biologicky rozložitelné odpady 
(BRO) jsou všechny komposto-
vatelné odpady z prvovýroby 
v zemědělství, zahradnictví, 
myslivosti, rybářství, z výroby 
a zpracování potravin. Dále to 
jsou odpady ze zpracování dře-
va a výroby desek, nábytku, ce-
lulózy, papíru a lepenky, odpady 
z kožedělného, kožešnického 
a textilního průmyslu, papírové, 
lepenkové a dřevěné obaly, sta-
vební a demoliční odpady a od-
pady z čištění odpadních vod.

Biologicky rozložitelné komu-
nální odpady (BRKO) jsou odpa-
dy z domácností a jim podobné 
odpady z živností, úřadů i prů-
myslu. Mezi tyto odpady patří 
separovaný odpad z domác-

ností a ze zahrad, dále odpady 
z veřejné zeleně, z tržišť a odpa-
dy z kuchyní a ze stravoven.

PROČ BYCHOM MĚLI 
TŘÍDIT BIOODPAD?

Podle publikace prof. RNDr. Ji-
řího Hřebíčka, CSc., nazvané 
„Nakládání s bioodpady v ob-
cích“ existují čtyři základní 
motivy, proč snižovat množství 
BRKO ukládané na skládky.

Prvním z nich je snížení emisí 
skleníkového plynu ze skládek, 
mezi další patří návrat odebra-
ných živin zpět do zemědělské 
půdy, úspora prostředků a ener-
gie, kterou lze z odpadu vyrobit, 
a v neposlední řadě plnění legis-
lativní povinnosti snížit množství 
BRKO ve směsném komunálním 
odpadu ukládaném na sklád-
ky dané evropskou směrnicí 
o skládkách odpadů.

KOMPOSTOVÁNÍ
Biologický odpad, který je vět-

šinovou složkou BRKO (po vy-
členění papíru, textilu apod.), lze 
podle Zelené knihy o bioodpa-
dech v EU rozdělit na dvě hlavní 
skupiny, které jsou komposto-
vatelné – zahradní odpad (tráva, 
listí, větve apod.) a kuchyňský 

odpad, tedy odpad z domác-
ností. Tento druh bioodpadu 
obsahuje převážně zbytky jídel 
(viz informační rámeček).

Specifi cké postavení v rámci 
kuchyňského odpadu mají ved-
lejší živočišné produkty, které 
podléhají přísnějším legislativ-
ním podmínkám pro jejich zpra-
cování. Je důležité, aby byla za-
jištěna hygienizace, tedy zničení 
nebezpečných bakterií, zárodků 
parazitů apod.

Důležitou součástí likvidace 
bioodpadu je domácí kom-
postování. Informace o tomto 
druhu likvidace zeleného odpa-
du jsou materiálem na samo-
statnou publikaci. Na stránkách 
www.kompostuj.cz/vime-jak/ 
najdete odpovědi na nejčastěj-
ší dotazy týkající se bioodpadu 
a jeho následného zpracování 
kompostováním. Pro snadnější 
orientaci jsou otázky rozděleny 
do několika tematických okru-
hů. Například – co patří a nepa-
tří do kompostu, co dělat s ži-
vočichy a hmyzem v kompostu, 
třídění bioodpadu v bytě bez za-
hrady, svoz bioodpadu, vysvět-
lení pojmů v oblasti komposto-
vání a další zkušenosti a odkazy 
na literaturu.

CO JE BIOODPAD?
JE TO BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ, KOMPOSTOVATELNÝ ODPAD

V tomto čísle DOBNET 
zpravodaje se zaměřu-
jeme na otázku ekologie 
a biologicky rozložitelné-
ho odpadu. A to z toho 
důvodu, že se na rok 2011 
připravuje právní úprava, 
která dolehne na obce, 
potažmo na nás, je-
jich obyvatele. Zavede 
podmínky, jak nakládat 
s biologickým odpadem 
při snaze snížit jeho po-
díl ve směsném komu-
nálním odpadu končícím 
na skládkách.

Co lze kompostovat nebo 
ukládat do kompostejneru:
Bioodpady z domácností

• zbytky ovoce a zeleniny

 (včetně citrusových plodů)

• kávové a čajové zbytky

• zbytky pečiva

• skořápky z vajíček a ořechů

• novinový papír, lepenka,

 papírové kapesníky, ubrousky

• zvadlé květiny, zemina

 z květináčů

• podestýlka domácích

 býložravých zvířat

• zbytky vařených jídel

 (brambory, těstoviny, rýže,

 knedlíky apod.)

Bioodpady ze zahrady

• posekaná tráva, listí, větvičky

• plevele, zbytky ovoce, zeleniny

• piliny, hobliny, kůra

• popel ze dřeva

• trus býložravých

 hospodářských zvířat

• peří, chlupy, vlasy

• stará zemina
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� DOBŘICHOVICE
„V Dobřichovicích lidé svůj 

bioodpad skládkují na vlast-
ních kompostech na zahra-
dách, obyvatelé s trvalým 
bydlištěm mohou zdarma 
svážet trávu a jiný zahradní 
odpad do sběrného dvora 
s komunitním kompostová-
ním,“ odpověděl na náš dotaz 
ohledně likvidace bioodpadu 
v Dobřichovicích tajemník 
Petr Hampl. Podle jeho slov 
se zemina vzniklá z kom-
postování používá převážně 
na úpravu veřejných ploch 
a trávníků. O jiném způsobu 
likvidace BRKO město zatím 
neuvažovalo.

� LETY A SVINAŘE
Ve vedlejších Letech lze 

též využít sběrný dvůr. Větve 
z jarního ořezu se shromaž-
ďovaly na určeném místě 
u Berounky, kde se každo-
ročně konají čarodějnice. 
Tam se poslední dubnový 
den také spálily. Podle sta-
rosty Letů Jiřího Hudečka se 
uvažuje o kompostárně, která 
by mohla svou velikostí ob-
sáhnout potřeby jak Letů, tak 
Řevnic a Dobřichovic. Zatím 
se hledá vhodné místo, kde 
by bylo možné kompostárnu 
zřídit. Bude však nutné požá-
dat o dotace na její stavbu. 
Obec také občanům nabízí 
svoz biologicky rozložitel-
ného odpadu. Svozová fi r-
ma nabídla zapůjčení nádob 
na bioodpad a za roční po-
platek podle četnosti svozu 
a velikosti nádoby jeho svá-
žení. Podmínkou svozové fi r-
my je dvacet nádob na obec. 
Objednávky a platby lze pro-

vést na obecním úřadě. Pod-
le informace z OÚ však o tuto 

službu projevila zájem zatím 

jediná domácnost v obci. 

Podobně je tomu i ve Svina-

řích, kde však zatím sběrný 

dvůr nemají. Podle slov sta-

rosty Vladimíra Roztočila 

kompostují majitelé zahrad 

trávu na vlastním pozemku. 

O možnost svozu bioodpadu 

dosud valný zájem nebyl.

� ŘEVNICE
V Řevnicích obsluhuje sběr-

ný dvůr fi rma EKOS. Občané 

s trvalým bydlištěm mohou 

odvážet bioodpad včetně trá-

vy a větví zdarma. Větve se 

zpracovávají na štěpku, kom-

postér zde není, takže tráva 

se vyváží podobně jako ostat-

ní odpad ze sběrného dvora.

� ZADNÍ TŘEBAŇ
V Zadní Třebani každoroč-

ně řeší problém s naplňo-

váním obecních kontejnerů 

na směsný odpad právě od-

padem ze zahrad. „Protože 

obec zatím nemá vybudo-

ván sběrný dvůr, snahou za-

stupitelstva je získat dotace 

s tímto záměrem. Uvažuje-

me také o pořízení obecních 

kompostejnerů. Vše je však 

závislé na dostatku peněz. 
Prioritou obce je v současné 
době stavba vodovodu a ka-
nalizace,“ říká k tématu Lucie 
Paličková, zastupitelka obce.

� VŠERADICE
Ve Všeradicích se podle in-

formace úřednice obecního 
úřadu snaží získat dotace 
na sběrný dvůr, kde by se 
mohlo též kompostovat. Jiné 
záměry ohledně nakládání 
s bioodpadem zastupitelstvo 
zatím nemá.

� KARLÍK
Svozy a hospodaření s bio-

odpadem v Karlíku jsou podle 

starostky Marie Sommerové 

témata pro následující ob-

dobí. V současné době má 

jednání se svozovou fi rmou 

na starosti místostarosta 

obce ing. Krátký. Je třeba zjis-

tit, jaké jsou potřeby obyvatel, 

zda jejich vlastní komposty 

a kompostéry na zahradách 

dostatečně pokryjí likvidaci 

bioodpadu. Není jisté, zda na-

bídka na svoz bioodpadu na-

jde svou cílovou skupinu oby-

vatel. V Karlíku zatím nemají 

sběrný dvůr. Nárazový svoz 

odpadu obyvatelé řeší cestou 

objednávky svozu u soukro-

mých fi rem s kontejnerovou 

dopravou.

� VŠENORY
Situaci ohledně bioodpadu 

řeší Všenorští podobně jako 
v Karlíku. „Před dvěma lety 
jsme zjišťovali zájem obyva-
tel o svoz bioodpadu fi rmou 
Rumpold, která v obci zajiš-
ťuje svážení komunálního od-

padu. Tehdy se ozvalo asi se-
dmnáct zájemců. Letos jsme 
nabídku zopakovali a zatím 
by si tuto službu objednalo 
sedm domácností. To je ale 
málo na to, aby se svozové 
fi rmě vyplatilo ji u nás provo-
zovat. Stále je však možnost 
se na obecním úřadě ke služ-
bě zaregistrovat,“ doplňuje 
informaci o sběru biologicky 
rozložitelného odpadu staros-
ta obce Zdeněk Seidler.

� LITEŇ
„V Litni udržujeme cel-

kem velká veřejná prostran-

ství parku a zelených ploch. 

Máme dohodu se zemědělci 

z Mořiny nebo s velkokapa-

citním kravínem nad Litní, že 

můžeme bioodpad, který tvo-

ří vlastně jen tráva, vyvážet 

na jejich kompost. My ručíme 

za to, že vyvezeme jen trávu,“ 

informuje o způsobu likvidace 

zeleného odpadu v Litni její 

starosta Karel Kliment. V mi-

nulosti nabídli zemědělci od-

voz bioodpadu též obyvate-

lům Litně, ale protože se mezi 

biologicky rozložitelným od-

padem na kompostu ve vel-

ké míře objevily i PET lahve 

a jiný odpad různého původu, 

byla další spolupráce v tomto 

ohledu zastavena. Poseka-

ná tráva obyvatel tedy končí 

na soukromých kompostech 

stejně jako v ostatních obcích 

v okolí.

BIOODPAD SE U BEROUNKY ZATÍM NESVÁŽÍ
ZELENÝ ODPAD KONČÍ PŘEVÁŽNĚ NA SOUKROMÝCH KOMPOSTECH

Abychom si udělali pře-
hled o tom, jak se s odpa-
dem ze zahrad a z kuchy-
ní hospodaří v okolních 
obcích, oslovili jsme zá-
stupce jednotlivých obec-
ních úřadů.
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� Které nařízení EU řeší 
otázku zřízení separace 
bioodpadu a kompostáren? 
Do jaké doby by ho obce 
měly naplnit?

Pro nakládání s odpady platí 
směrnice Rady 1999/31/ES, 
z 26. dubna 1999, o sklád-
kách odpadů, a navazující 
novela našeho zákona o od-
padovém hospodářství. Dů-
raz je kladen na separaci vy-
užitelných a nebezpečných 
složek, ale také na úpravu, 
využívání a odstraňování 
zbytkových komunálních od-
padů. Zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ukládá obcím 
povinnost do roku 2020 snížit 
množství biologicky rozloži-
telných komunálních odpadů 
(BRKO) ukládaných na sklád-
ky o 65 % proti roku 1995. 

� Z jakého důvodu se sepa-
race odpadu vlastně po ob-
cích vyžaduje?

Biologicky rozložitelný ko-
munální odpad činí 20–42 % 
ve směsném komunálním od-
padu. Procentuální podíl se liší 
dle typu zástavby. Směrnice 
o skládkách odpadů vyžaduje 
snižování skládkování BRKO 
z důvodu redukce skleníko-
vých plynů. Biologicky rozloži-
telné odpady se na skládkách 
rozkládají, a jelikož se tak děje 

v anaerobních podmínkách, 
vznikající skládkový plyn obsa-
huje vysoký podíl metanu, který 
ke skleníkovému efektu přispí-
vá cca 21krát více než hlavní 
skleníkový plyn oxid uhličitý, 
vznikající při rozkladu aerobním. 
Evropská unie proto přijímá ce-
lou řadu opatření, jež vedou 
k přesměrování bioodpadu ze 
skládek do bioplynových stanic 
a kompostáren a k následnému 
uložení do půdy. 

Cílem zákonodárců je snížit 
množství biologickým roz-
kladem uvolnitelného uhlíku 
ukládaného na skládky a ten-
to materiál zčásti přeměnit 
na oxid uhličitý a zčásti vrátit 
zpět do půdy – nejlépe ve for-
mě stabilního humusu, který 
je zárukou, že uhlík zůstane 
dlouhodobě uložen v půdě 
a nebude přispívat ke sklení-
kovému efektu. 

S novým zákonem o odpa-
dech, s nímž se počítá v roce 
2011, bude stanovena povin-
nost obcí třídit BRKO. V praxi 
to znamená, že tento druh od-
padu nebude možné ukládat 
na skládky spolu s ostatním 
odpadem.

� Jaké jsou podle vás 
možnosti řešení pro obce 
do 3000 obyvatel a pro obce 
do 5000 obyvatel či z hledis-
ka mikroregionu Dolní Be-
rounka?

Likvidace biologického od-
padu se může provádět třemi 
způsoby:

1. Občané obdrží (zakoupí) 
popelnice – odpadní nádo-
by, obec zajistí svozovou 
fi rmu, jež za úplatu odpad 
zlikviduje. Toto je v dlouho-
dobém horizontu ekonomicky 
náročná varianta.

2. Obec vybuduje vlastní 
kompostárnu a zabezpečí 
provoz. Občané odpad sami 

dovezou, nebo obec zajistí 
pravidelný odvoz od jednot-
livých občanů, případně se 
po obci rozmístí větší sběr-
né nádoby – kontejnery. Tato 
varianta je nejjistější způsob 
likvidace tohoto odpadu.

3. Jednotlivé rodinné domy, 
bytové domy a objekty ob-
čanské vybavenosti si pořídí 
kompostéry. To je nejlevnější 
varianta, její nevýhodou však 
je, že vyžaduje aktivní účast 
občanů – obzvláště u byto-
vých domů je zabezpečení 
funkčnosti často problém.

Výběr nejvhodnější varian-
ty závisí i na velikosti obce, 
obecních ploch se zelení 
a na počtu obyvatel.

Pro menší obce s malými 
plochami veřejné zeleně bude 
nejvhodnější varianta třetí, 
pro obce kolem 3000 obyva-
tel asi již varianta druhá. Zále-
ží ovšem na okolnostech – ne 
všechny obce mají k dispozici 
vhodné plochy na umístění 
kompostárny.

� Jakou cestou, myslíte, 
je dobré působit na obča-
ny v rámci přesvědčování, 
že tráva, kuchyňský odpad 
apod. nepatří do směsného 
odpadu, ale do kompostéru 
či speciální nádoby pro svoz 
bioodpadu? 

Zkušenosti ve sběru biolo-
gického odpadu jsou v České 
republice zatím mizivé.

Co se ale týče návyku likvi-
dovat přiměřeným způsobem 
tento odpad, je zde analogie 
se separací skla, plastu a pa-
píru. V této disciplíně si obča-
né České republiky, jak zná-
mo, nevedou tak špatně.

Pro budoucí úspěch i na tom-
to poli musí být v souladu dvě 
věci.

Za prvé jasná legislativa, jež 
umožní sankce za neplnění li-
kvidace, ale i odměnu (menší 
platby za svoz odpadu) v pří-
padě dodržování podmínek. 
A za druhé zvládnutá logistika 
celého procesu. Je známo, 
že občan sklo, papír, plast 
vyhodí do určeného kontejne-
ru, musí ho ale mít poblíž. To 
znamená, že nelze vybudovat 
kompostárnu a neřešit, jak se 
k ní odpad dostane.

Další variantou je zajistit ob-
čanům kompostéry.

Otázky připravila a téma 
zpracovala Barbora Tesařová

Využité zdroje informací:
• www.kompostuj.cz
• www.psas.cz
• aktualne.centrum.cz
• old.ekodomov.cz
• www.zelenadomacnost.com

Na dotazy redakce DOBNET zpravodaje odpovídá 
Ing. Alexander Szotkowski, který se zabývá otázkami ži-
votního prostředí při Regionální poradenské agentuře.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
NEBUDE MOŽNÉ UKLÁDAT NA SKLÁDKY S OSTATNÍM KOMUNÁLNÍM ODPADEM
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MIMOŘÁDNÁ JARNÍ NABÍDKA!!!
Pro prvních 1000 zákazníků, kteří nakoupí v květnu a v červnu za více než 1200 Kč včetně DPH 

máme připravený zajímavý dárek, nechte se překvapit! 

• výroba a prodej betonových směsí • doprava betonových směsí • 
• čerpání betonu vlastním čerpadlem 24 m • prodej stavebních písků a kameniva • 

• odvoz a uložení stavebních sutí a výkopků • pronájem systémového bednění • 
• kontejnerová přeprava • doprava užitkové vody • mulčovací kůra • okrasné kačírky • 
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KAVITACE – NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE

Přejete si odbourat tukové 
polštářky? Odstranit celulitidu? 
Vyzkoušejte kavitaci. Jedná se 
o liposukci bez skalpelu a injek-
ce. Tato metoda je neinvazivní, 
bezbolestná, rychlá a bezpeč-
ná. Jedná se o vysoce účinnou 
metodu k redukci tukových pol-
štářků a celulitidy, kterou jde jen 
těžko odstranit dietou a cviče-
ním. Navíc se tvaruje a modeluje 
silueta postavy. Partie těla jsou 
tvarovány bez anestezie a jizev. 
Tento moderní přístroj funguje 
na principu ultrazvuku. Doká-
že vygenerovat ultrazvukové 
vlny až 40 kHz. Ultrazvukové 
vlny přenáší vibrace do tekutin 
v mezibuněčných prostorách – 
vytvoří se vzduchové bublinky, 

které naráží na tukovou buňku. 
Následně se vylučují triglyceridy, 
tuky, které organismus vyloučí 
pomocí lymfatického systému.

KDO MŮŽE KAVITACI
VYUŽÍT

Je  vhodná  pro ženy i muže, 
kteří si přejí snížit svoji váhu, 
vylepšit postavu, aniž by pod-
stoupili chirurgický zákrok. 
Dále pro ženy k redukci ce-
lulitidy a modelování postavy, 
problémových partií, jako jsou 
stehna, zadní partie, oblast 
břicha, a dalších částí těla.

VÝSLEDKY KAVITACE
Viditelný výsledek kavitace 

zaznamenáte již po prvním 

ošetření. Dochází k redukci 
tuků, zmenšuje se celuliti-
da a objem. Během jednoho 
ošetření může dojít k úbytku 
2–6 cm. U každého jedince je 
samozřejmě výsledek rozlišný.

ČETNOST OŠETŘENÍ
Pro dosažení maximálního 

účinku doporučujeme ošetře-
ní opakovat po 7–10 dnech. 
Počet ošetření závisí na vámi 
stanoveném cíli. Doporučuje-
me 6–12 ošetření. Následnou 
udržovací  péči  je možné pro-
vádět každého půl roku po 2–4 
ošetřeních. Ošetření trvá při-
bližně 45–50 minut. Procedura 
zahrnuje 30 minut kavitace + 
manuální lymfodrenáž.

KONTRAINDIKACE
Těhotenství, kojení, onemoc-

nění srdce  (kardiostimulátor  
apod.), velké kovové implan-
táty v ošetřovaných partiích, 
onkologická onemocnění, 
epilepsie, onemocnění jater 
a ledvin.

Salón KLEMENTÝNA navázal spolupráci s italskou fi r-
mou PANESTETIC.

ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ NEW SHAPE

Nám. Krále J. z Poděbrad 5, Řevnice, tel.: 222 356 296, 737 258 018, e-mail: salon@klementyna.cz, www.klementyna.czNám. Krále J. z Poděbrad 5, Řevnice, tel.: 222 356 296, 737 258 018, e-mail: salon@klementyna.cz, www.klementyna.cz

ROMANTICKÉ POSEZENÍ NA BŘEHU BEROUNKY

KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ NA SKALKÁCH V LETECH

NABÍZÍME:
 OBČERSTVENÍ PRO CYKLISTY, 

VODÁKY, TRAMPÍKY I CIVILISTY

 GRILOVANÁ JÍDLA

 MOŽNOST STANOVÁNÍ ZDARMA

 MOŽNOST SLEDOVÁNÍ SPORTOV-
NÍCH ZÁPASŮ

 SOUKROMÉ AKCE  až pro 100 osob 
(svatby, oslavy, zahradní party ...), 
rezervace na telefonu 608 254 063

NAVIGACE:
PRO CYKLISTY A PĚŠÍ:

Ve směru z Řevnic do Dobřichovic zahně-
te za letovským mostem doleva. Jeďte ulicí 
paralelně proti proudu řeky, tam na konci 
slepé ulice najdete svůj cíl.

PRO VODÁKY:
Před letovským mostem zahněte za cí-

pem ostrova vlevo do bočního ramene 
Berounky (za vyšší vody se nechá jet 
i tímto ramenem).

KONTAKT: 608 254 063
Lety, ulice Na Skalkách, levý břeh 

Berounky blízko cyklostezky Řevnice - 
Dobřichovice.

Přímo na břehu Berounky v Le-
tech vyrostlo zařízení vhodné pro 
rychlé občerstvení, ale i pro pose-
zení a setkávání se s přáteli. Rádi 
uvítáme cyklisty, kteří potřebují 
zahnat žízeň a doplnit síly, i vodá-
ky proplouvající kolem. Případně 
se zde můžete i utábořit. Provoz 
klubu je celoroční.

Dne 25. 5. 2011 od 17.00 hod. 

pořádáme v salónu prezentaci 

kavitačního ošetření. Této předváděcí 

akce se může zúčastnit každý, kdo 

si včas zarezervuje místo. Rádi Vás 

s novým produktem seznámíme.
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TIP NA VÝLET

NEJEN ZA KONÍČKY DO „MIKROREGIONU“

KOSOŘ A JEJÍ 
NEČEKANÉ PŘÍRODNÍ 
ZAJÍMAVOSTI 

Každá z členských obcí je 
zasazena do krásné krajiny 
a stojí za to si tam udělat výlet. 
Dnes zamíříme do Kosoře. 

Obec Kosoř se rozkládá 
na jihozápadním okraji hlavní-
ho města Prahy, s nímž přímo 
sousedí. Je součástí 
chráněné krajinné 
oblasti Český kras, 
která je velmi cen-
ným územím s vý-
skytem vzácných 
druhů rostlin, živo-
čichů a význam-
ných geologických 
útvarů a také turis-
ticky vděčným cí-
lem jednodenních 
výletů. 

Přestože jsem 
Kosoř již několi-
krát navštívila, až 
na obecních we-
bových stránkách jsem se do-
zvěděla, že se v okolí nachází 
národní přírodní památka Čer-
ná rokle, která má mimořád-
ný význam pro paleontologii 
a geologii období starších prvo-
hor. V období třetihor protékala 
územím Kosoře mohutná řeka, 
jež v Českém krasu zanecha-

la písčité a štěrkovité náplavy. 
Na tomto území bylo také obje-
veno mnoho druhů zkamenělin, 
např. trilobitů. Dnes se najdou  
již jen ojediněle. 

Nedaleko leží také přírodní 
rezervace Klapice, v níž se 
vyskytuje zachovalý porost 
šípákové doubravy s přiroze-
ným bylinným patrem. Dále 
je zde přírodní rezervace 

R a d o t í n s k é 
údolí s cenným 
v e g e t a č n í m 
krytem lesního 
společenstva 
doubravových 
hájů, suťových 
lesů a šípáko-
vých doubrav. 
Najdete tu malé 

enklávy skalních 
stepí, kde žije vý-
značná entomo-
fauna, a několik 
drobných kraso-
vých útvarů. Zají-

mavá je i přírodní rezervace Staň-
kovka  a její přirozená doubrava 
s bohatým bylinným patrem.

HISTORIE
První zmínka o obci pochá-

zí z roku 1310, dle některých 
pramenů se před tímto da-
tem jmenovala Kosova Hora. 

Roku 1310 se objevuje jméno 
rytíře Valtra řečeného z Koso-
ře, pána na místní tvrzi. 

V roce 1310 patří část vsi 
vyšehradské kapitule a část 
vsi kolem roku 1349 Zbra-
slavskému klášteru. Roku 
1620 koupil Matyáš z Koso-
ře, zvaný též Matěj Zeman 
z Kosoře, od povstalých 
českých stavů majetek za-
bavený pražským kostelům 
a klášterům. Po bitvě na Bílé 
hoře vrátil statek s pozemky 
a usedlostmi v obci Kosoř 
bez náhrady zpět vyšehrad-
ské kapitule. 

Roku 1840 měla Kosoř dva 
dvory, pivovar, židovnu a tři 
mlýny. Kaple svaté Anny 
v Kosoři, která je zapsána 
na seznamu nemovitých kul-
turních památek, byla přista-
vena roku 1722 ke zmoderni-
zovanému zámečku. V malé 
věžičce kaple svaté Anny byly 
umístěny dva zvony – jeden 
větší a jeden menší. V roce 

2006 kapli neofi ciálně navští-
vil kardinál Vlk!

 V obci najdete i sochu sva-
tého Jana Nepomuckého, 
která zde stojí od října 1895 
a je evidována jako národní 
kulturní památka.

SOUČASNOST
V bezprostřední blízkosti 

kaple sv. Anny jsou na místním 
statku ustájeni koně. Tady se 
vám nabízí několik možností 
vyžití. Jste-li pouze na výletě, 
můžete, po předběžné telefo-
nické domluvě, nechat své děti 
povozit na poníkovi. Pokud 
jste pokročilí jezdci, domluvte 
si vyjížďku. A jestli jste dokon-
ce majiteli koně či koní, mů-
žete zde svoje miláčky ustájit 
a chodit za nimi pravidelně. 

Všechny jmenované činnosti 
je třeba předem telefonicky vy-
jednat s paní Natálií Markovou 
na čísle 603 186 322. Foto a in-
formace najdete na Facebooku, 
když si zadáte stáj Kosoř. (lk)

Tušili jste, že některé naše okolní vsi uzavřely dob-
rovolný svazek? Jak se dočteme na jejich stránkách, 
„cílem a předmětem činnosti je všeobecná ochrana 
životního prostředí, krajiny a společný postup při 
dosahování ekologické stability zájmového území“. 
Uvidíme, zda je to jen nová formalita, nebo to oprav-
du bude našemu okolí k dobru.

ČESKÝ KRAS – PLÁNĚ

PROČ: výlet pro celou rodinu

NA JAK DLOUHO:   dle volného času 

INFO: www.ceskykrasplane.cz 

KAM: obec Kosoř 

KDY: volné odpoledne 

JAK TAM:   autobusem, autem přes Radotín

ČLENSKÉ OBCE
 Bubovice 
 Choteč 
 Chýnice 
 Kosoř 
 Mezouň 
 Mořina 
 Mořinka 
 Roblín 
 Třebotov 
 Vonoklasy 
 Vysoký Újezd

Kaple sv. Anny Zdroj: archiv obce Kosoř

Kruhovka a část stáje Veselo při práci Dětský den Kosoř 2010 Autor: N. Marková
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 ČÍSLO
Jaké je čtyřciferné číslo, ve kterém je první číslice jedna 
čtvrtina poslední, druhá je šestinásobkem první a třetí je 
součet trojky a druhé číslice?

 MINCE
Máte kapsu plnou starých mincí. Vysypete je na stůl a zjistíte, že 
máte přesně stejné množství haléřů, pětníků, desetníků a dvacetní-
ků. Celkem máte 14 Kč a 76 haléřů. Kolik každých mincí máte?

 NOČNÍ HLÍDAČ
Po večeři nastoupil noční hlídač do služby v továrně. Ráno vy-
právěl svému šéfovi, že se mu zdálo o sabotérovi, který plánuje 
umístit bombu do některé z výroben. Cítí, že je to varování, 
a navrhuje šéfovi učinit bezpečnostní opatření a přidat mu 
na mzdě. Šéf mu ale dal ihned výpověď. Proč to udělal?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Číslo: 5931. Loď: Nedopluje. Jak je to možné: Číslo napište řím-
sky a rozdělte uprostřed vodorovně.

CHANNEL CROSSINGS - LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY, TÁBORY PRO DĚTI, STUDIUM V ZAHRANIČÍ

SOUTĚŽ  O JAZYKOVÝ KURZ

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

„Přijede i světový kytarista Peppino D‘Agostino.“

Vylosovaný výherce:
Ondřej Mach, Dobřichovice
Výherci gratulujeme! Výhru, permanentku na Portu 2011 
do Řevnic, je možné si vyzvednout nejpozději do 20. červ-
na v informační kanceláři DOBNET, o. s., v Dobřichovicích.

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo 
DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpoz-
ději do 31. května 2010. Vylosovaný výherce obdrží ZDARMA 
poukaz na jazykový kurz pro veřejnost v jazykové škole Channel 
Crossings Radotín v ceně 1600 korun. Navíc každý úspěšný luš-
titel získá přístup k on-line studijnímu programu angličtiny, něm-
činy nebo francouzštiny v hodnotě 490 korun.

Pokud zašlete spolu se správným zněním tajenky alespoň dva 
správné výsledky uvedených kvízů, šance při losování výher se 
zdvojnásobí!

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také 
svou plnou poštovní adresu. Děkujeme.

Cenu do soutěže věnovala jazyková škola Channel Cros-
sings Radotín, www.chc.cz.



DOBNET zpravodaj číslo 5 I ročník 5

16stranaDOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz

INZERCE

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 už za 190 Kč měsíčně

Vysokorychlostní Internet bez limitu FUP už za 330 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET Zpravodaj zdarma do 5000 schránek

Výkonný Internet DOBNET 5,5G

2,4G Internet DOBNET

Hlásná a Zadní Třebaň v Plus, TRE-01 v 5,5G
V průběhu dubna jsme zrekonstruovali tyto vysílače: TRE-01, TRE-02 a TRE-03
Všichni naši uživatelé automaticky získali dvojnásobnou rychlost.

Na vysílači TRE-01 je k dispozici technologie 5,5G.
V dubnu pokračujeme v dokrývání Řevnic 5,5G.


