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PLAVU SI, ANI NEVÍM JAK

Žijeme v regionu, který nese název Dol-
ní Berounka. Řeka Berounka jako modrá 
nit spojuje vesnice a města v našem nej-
bližší okolí. Voda se nás tudíž přímo do-
týká, žijeme s ní, jezdíme a přecházíme 
přes mosty a lávky. K řece chodíme na 
ryby nebo jen tak na kouzelné procházky 
(občas okořeněné hejny komárů). V zimě 
bruslíme, v létě se rádi ve vodě vykou-
peme. Řeka i voda jako taková je dárce 
života i všeničící živel, jak jsme se jako 
její bezprostřední sousedé nechtěně pře-
svědčili. 

Napadlo vás někdy, co kdyby naší 
oblastí žádná voda neprotékala? Nebyl 
jediný rybník ani jezero. Přemýšleli jste 
někdy nad tím, co by to všechno zna-
menalo, kdyby žádná Berounka nikdy 
nebyla? Z pohledu dnešního konzumní-
ho a rychlého života člověka může být 
neuvěřitelné, že i u nás existují vodní 
toky, ve kterých vody významně ubývá 

nebo dokonce mizí. Nezvratným dů-
kazem toho je Karlický potok ústící do 
Berounky, ve kterém dnes takřka vodu 
nenajdete. 

Voda je jednou ze základních podmí-
nek pro existenci života na Zemi. Važme 
si toho, že jí máme tak blízko, chovejme 
se šetrně k této vzácné komoditě a zá-
roveň si zachovejme před vodou a řekou 
respekt. A to nejen doma, v údolí Dolní 
Berounky, ale všude, kde s vodou přijde-
me do styku.

Červencové číslo DOBNET zpravodaje 
je věnováno vodě a koupání, a to ať už 
v přírodních koupalištích nebo bazénech 
a aquaparcích. Přinášíme vám i několik 
informací pro případ, že byste vodu ne-
brali příliš vážně. Přidáváme i několik za-
jímavých tipů, kde najít ta nejlepší místa 
pro koupání a dovolujeme si připojit i pár 
vlastních zkušeností.

Příjemné čtení! Michal Nešpor

A jsou tu prázdniny! Dnes je tomu už více než jeden týden, kdy všichni 
školou povinní nemusí každý všední den vstávat do školy, ale užívají 
nádherné dva měsíce prázdnin. Počasí prvním prázdninovým dnům do-
cela přeje, a proto také mnozí z nás vyráží někam k vodě, kde si naplno 
vychutnáváme kouzlo léta. 

více na stranách        až          7 9O KOUPÁNÍ V REGIONU

POSTŘIŽINY HRAJÍ NEJEN 
HVĚZDY 

Původní hra se 
zpěvy svede na jed-
nu scénu herce ama-
térské i profesionální 
a také starosty, 
hejtmana a senáto-
ra. Ovšem to nebude 
jediné překvapení 
tohoto představení. 

ROZHOVOR NEJEN O PSANÍ
Povídáme si s 

Pavlem Kosatíkem 
- spisovatelem, no-
vinářem a literárním 
historikem. Poodhalí 
nám, jak ho fasci-
nuje psaní a jaké při 

něm zažívá pocity, ale prozradí i tip 
na krásné místo, kam letos můžete 
zavítat na dovolenou.

NEVŠEDNÍ VÝLET
Náš tip na pěší nebo 

cyklistický výlet mů-
žete využít v právě 
začínajícím létě.

Kde na vás čekají 
zkameněliny a geolo-
gická expozice v pří-
rodě s romantickým názvem Kamen-
ná zahrada?

RESTAURACE VE STÍNU LÍPY
Cestou na výlet na 

Kamennou zahradu se 
můžete stavit na jídlo 
v restauraci s roman-
tickým názvem, která 
se nachází v Litni.

ZE SDRUŽENÍ DOBNET
O všech technických 

novinkách a hlavně 
rady pro řešení pro-
blémů, které vás trápí 
(např. jak si hlídat svo-
ji e-mailovou schrán-
ku), si můžete přečíst 
v rubrice Aktuálně z DOBNETu. 
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Z REGIONU

LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

Současná cyklostezka v Letech a její možné pokračování

Vedle důležitých informací a zajímavostí minulého 
měsíce přinášíme i aktuální zamyšlení autorky rub-
riky. Na její téma - baby boom - navážeme. Tématu 
dětí, škol, školek a dalších souvisejících problémů se 
budeme brzy věnovat!

CYKLOSTEZKA V LETECH MÁ ŘADU ODPŮRCŮ
Mikroregion Dolní Berounka získal dotaci na stavbu cyk-

lotrasy Řevnice – Lety – Dobřichovice. Na realizaci jednoho 
z úseků cyklistické trasy Praha – Karlštejn – Beroun se pracuje 
již tři roky. Několikrát byl projekt jedním z bodů veřejného za-
sedání zastupitelstva obce. Až dnes, kdy je vyřešeno i fi nan-
cování akce, se ozývají nesouhlasné hlasy převážně sousedů 
uvažované cyklotrasy. K tomu starosta Jiří Hudeček dodává: 
„V projektu jsme připraveni udělat drobné změny, abychom byli 
všichni spokojeni. Věřím, že trasu budou využívat nejen cyklis-
té, ale i lidé na kolečkových bruslích, místní i návštěvníci zda-
leka. Doufám, že všechno v klidu dořešíme a stavba cyklotrasy 
dopadne tak, jak si všichni přejeme.“

VÝLUKA NA TRATI PRAHA - BEROUN (170, 171)
Z důvodu nutných oprav na železniční trati mezi stanicemi 

Praha - Hlavní nádraží a Praha - Smíchov je od 30. června 
do 31. srpna omezen provoz na trati Praha - Beroun a Beroun 
- Praha a platí výlukový jízdní řád. V uvedené době bude zcela 
vyloučen provoz vlaků v úseku Praha - Hlavní nádraží a Praha 
- Smíchov.

ART SYMPOZIUM VE VŠERADICÍCH
25. června začal ve Všeradicích třetí ročník Art Sympozia, 

na kterém se sešli naši i zahraniční malíři, sochaři a další uměl-
ci. Svá díla představili 5. července na vernisáži v restauraci 
Na Růžku. Současně s  Art Sympoziem probíhá výstava fotogra-
fi í kyrgyzských fotografů. Výstava fotografi í kyrgyzské přírody 
a obyvatel této země byla zahájena 28. června v kostele Čes-
koslovenské církve husitské. Zahájení výstavy putovního cha-
rakteru se zúčastnil kyrgyzský honorární konzul Peter Kmeť.

Výstava potrvá až do 13. července. Jiří Ječný, Všeradice

UDÁLOSTI ČERVNA

Královský průvod v Letech

PORTA ŘEVNICE
V neděli 29. června večer v Řevnicích skončilo letošní ná-

rodní fi nálové kolo Porty. Porta probíhala od pátku 27. června. 
V průběhu všech třech hudebních dní byli v Řevnicích k za-
stižení muzikanti ještě neznámí i ti, kteří si svou tvorbou po-
vědomí mezi lidmi a hudební slávu už zajistili: Věra Martinová, 
Wabi Daněk, Petr Kocman a mnoho dalších stejně známých 
osobností.

Vítězem národního kola Porty a majitelem krásné kytary Furch 
se stala skupina Xindl X, 2. místo obsadil Přelet M.S. a 3. místo 
Šeginy.

Do mezinárodního fi nále v Ústí nad Labem dále postupují: 
Bossorky, Hluboké nedorozumění, Simona Klímová a Pavel 
Houfek Band.

K ZAMYŠLENÍ
Baby boom na Dolní Berounce se začíná projevovat nejen 

v návalu v okolních porodnicích, kde se maminky musí regis-
trovat pomalu už ode dne početí dítěte. Jiné děti, jsoucí na 
světě už trochu déle, pomalu odrůstají a měly by nastoupit 
do školek. Ale kam? Na konci dubna se zřejmě jako poslední 
konal zápis do letovské mateřské školy, která je nově otevře-
ná s kapacitou 50 dětí. Zde se jasně ukázalo, že poptávka 
po umístění do MŠ značně převyšuje nabídku, tedy kapacitu 
nejen zdejší školky, ale i okolních mateřských škol. K zápisu 

přišlo přes 60 dětí, z nichž mohlo být přijato jen 11. Pouze 
tolik míst se uvolnilo odchodem budoucích prvňáčků. 

Po první informativní schůzce v ZŠ v Dobřichovicích se ro-
diče budoucích prvňáků dozvěděli, že mohou být rádi, že se 
dítě může vzdělávat v tamní škole, ale bohužel nebudou moci 
být uspokojeni všichni zájemci o místo ve školní družině. Jaký 
myslíte, že je důvod k takové informaci? Ano. Opět kapacita 
a také fi nanční důvody. Jak prohlásila logicky paní zástupky-
ně ředitele ZŠ Pavlína Seidlerová: „Školní družina je hrazena 
z peněz města Dobřichovice, proto přednost pro využití slu-
žeb školní družiny mají dobřichovické děti.“ „Ale bude se též 
přihlížet k věku dítěte, přednost budou mít nejmladší děti,“ 
dodala po dotazu, jak má takový prvňáček dojít po vyučování 
z Dobřichovic domů nahoru do Letů nebo na Rovinu, když ko-
lem silnice chybí chodníky a oba rodiče pracují…

Před měsícem, když trasou Praha – Karlštejn projížděl král 
Karel IV. se svým bratrem Jindřichem alias Petrem Bendlem, 
byl Karel velmi potěšen, „že lidé krajiny zdejší se rádi rozmno-
žují, mnoho dětí tu jest…“

Chtěla bych touto cestou apelovat na císaře jako jedna 
z oddaných poddaných jeho, aby shlédl přívětivě na nás a do-
sti ze svého měšce přihodil do rozpočtů obecních na vybudo-
vání soustavy vzdělávací. Aby ta takové kapacity byla, že my 
rodičové odpovědní děti své ke vzdělání v místních školách 
posílati mohli! Barbora Tesařová, Lety
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Z KULTURY

V POSTŘIŽINÁCH HRAJÍ NEJEN HVĚZDY

Nevšední divadelní představení svede na jednu scénu herce 
amatérské i profesionální, starosty několika obcí dolního Pobe-
rouní, ředitele pivovaru Nymburk, senátora Jiřího Oberfalzera 
a dokonce i středočeského hejtmana Petra Bendla. Na jevišti 
se kromě lidí objeví také koně, kráva, koza, stařičký náklaďá-
ček, motocykl z 20. let minulého století a třeba i více než sto 
let stará hasičská stříkačka. Diváci se mohou těšit na koupel 
Maryšky a paní hostinské v pivovarském sudu, odvážný skok 
pana De Giorgiho z pivovarského komína, na zabijačkové po-
choutky i postřižinské pivo. Vše ozdobí původní hudba a od-
vážné pěvecké či taneční výkony. Miloslav Frýdl

ZA KULTUROU V ČERVENCI

ALE TAKÉ OCHOTNÍCI, STAROSTOVÉ, HEJTMAN I SENÁTOR
Postřižiny, původní hra se zpěvy na motivy Bohumi-

la Hrabala odehrávající se na přelomu 19. a 20. století 
v nymburském pivovaru, bude letos v létě k vidění 
na nádvoří zámků Dobřichovice a Svinaře.  

Do 13. 7.  

Všeradice Výstava fo-
tografi í „Ze života Kyr-
gýzie“ (zahájena 28. 6., 

bude trvat do 13. 7.), Po – Pá 
16 – 18, So – Ne 11 – 16, kostel 
Církve československé husitské

Pondělí 7. 7. 

Řevnice Fantom Mor-
riswillu, veř. generálka, 
20 hod., Lesní divadlo

Úterý 8. 7. 

Řevnice Fantom Mo-
rriswillu, premiéra, 20 
hod., Lesní divadlo 

Středa 9. 7.

Řevnice Fantom 
Morr iswi l lu,  20 
hod.,  Lesní  divadlo

Čtvrtek 10. 7. 
Řevnice Fantom Mor-
riswillu, 20 hod., Lesní 
divadlo 

Pátek 11. 7.
Černošice 1. letní prázd-
ninová taneční párty, 20 
hod., Club Kino 
Řevnice Fantom Mor-
riswillu, 20 hod., Lesní 
divadlo

Sobota 12. 7. 
Svinaře VI. ročník Svi-
nařského Čochtana - 
přejezd rybníku „Žába“ 

na kole a trakaři, od 14 hod

Černošice Černošic-
ké bigbeatové duně-
ní, 13 – 24 hod., Park 

Berounka (vedle betonárky), 
vstupné 250 Kč včetně pláš-
těnky, www.bigbeatovedune-
ni.cz

Řevnice Fantom Mor-
riswillu, 20 hod., Lesní 
divadlo

Neděle 13. 7. 

Řevnice Fantom Mo-
rriswillu, derniéra, 17 
hod., Lesní divadlo 

Karlík Koncert Oldřiš-
ky Musilové a Jiřího 
Rychtera (housle a vi-

ola), 18 hod., kostel 

Středa 16. 7. 

Dobřichovice Muzikál 
Postřižiny, 20 hod., zá-
mek 

Čtvrtek 17. 7.

Dobřichovice Muzikál 
Postřižiny, 20 hod., zá-
mek

Pátek 18. 7. 

Dobřichovice Muzikál 
Postřižiny, 20 hod., zá-
mek

Sobota 19. 7.

Dobřichovice Muzikál 
Postřižiny, 20 hod., 
zámek 

Točník Hudební festi-
val „Stejný xychty“, 19 
hod., hrad Točník

Mníšek pod Brdy Začí-
nají Skalecké pouti (19. 
– 20. 7.), od 7.30 hod, 

areál Skalka

Neděle 20. 7.

Dobřichovice Muzikál 
Postřižiny, 20 hod., zá-
mek

Středa 23. 7.

Svinaře Muzikál Postři-
žiny, 20 hod., zámek 

Točník Koncert skupi-
ny Hradišťan, večerní 
moravské nokturno, 20 
hod., hrad Točník

Čtvrtek 24. 7.

Svinaře Muzikál Postři-
žiny, 20 hod., zámek 

Pátek 25. 7.

Svinaře Muzikál Postři-
žiny, 20 hod., zámek

Sobota 26. 7.

Černošice 2. letní prázd-
ninová taneční párty, 20 
hod., Club Kino 

Svinaře Muzikál Postři-
žiny, 20 hod., zámek 

Karlík Houslový kon-
cert Duo Eco, 18 hod., 
kostel

Svinaře Annenská pouť, 
začátek v 9 hod, hřiště 
ve Svinařích

Neděle 27. 7.

Svinaře Muzikál Postři-
žiny, 20 hod., zámek

Úterý 29. 7.

Dobřichovice Vystoupe-
ní skupiny historického 
šermu REGO, 16 hod., 

zámek

Více informací o regionální 
kultuře v létě:

www.tocnik.com

www.divadlovlese.cz

www.nasenoviny.info          (bt)

Hrají: Jan Rosák, Martin Štěpánek, Pavla Švédová, Pavel Vítek, 
Pavel Landovský, Petr Bendl, Karel Král, Jiří Petriš, Petr Říha, Jiří 
Oberfalzer, Bohuslava Eliášová, Monika Vaňková, Alena Říhová, 
Jan Tarant, Jiří Cicvárek, Jiří Vitouš, Jan Kuna, Václav Navrátil, Pa-
vel Benák a další.

Také hrají: Starostové poberounských obcí, hasiči z Osova, ha-
siči ze Svinař, koně Jany Červené, kráva Antonína Linharta, koza 
Jana Taranta, motoveteráni Tomáše Svobody…

Hudba: Jan Martínek Scénář, režie, produkce: Miloslav Frýdl

Kdy a kde se bude hrát:
16. – 20. července, 20 hod., zámek Dobřichovice
23. – 27. července, 20 hod., zámek Svinaře
22. – 23. srpna, pivovar Nymburk

Předprodej vstupenek na tel.: 257 720 847
Další podrobnosti na www.nasenoviny.net
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ROZHOVOR

Jste původně z Boskovic. Práva jste studoval v Brně. Jaký 
vítr vás zavál do Letů u Dobřichovic?

Bydleli jsme v centru Prahy, u Karlova náměstí, a když jsme 

v roce 2002 čekali staršího syna, bylo jasné, že centrum 

v kombinaci s pátým patrem bez výtahu nebude ono. Zkou-

šeli jsme různá místa poblíž Prahy. K Berounce jsme do té 

doby neměli žádný zvláštní vztah. Ale jednoho moc hezké-

ho letního podvečera jsme přijeli do Letů, prodrali se křovím 

a rákosím až k řece a když se keře před námi rozhrnuly, spal 

na vodě v loďce a v zapadajícím slunci rybář. Poznali jsme, že 

jsme na místě.

A jak se vám zde žije? Je to anketní otázka, kterou poklá-
dáte svým sousedům jako příspěvek do letovského zpravo-
daje, ráda ji aplikuji na tomto místě i na vás.

Žilo by se mi zde líp, kdybych měl o trochu víc času. V pod-

statě žiju přikurtovaný k počítači, doma nebo v Praze. Ale 

nestěžuju si, v lesích okolo jsem navzdory tomu zažil už dost 

mystických chvilek. A jsou zde, myslím, hodně šťastní naši klu-

ci, což je podstatné.

Teď polehoučku k tomu, čím jste. Jste tím, čím byste byl 
rád?

Děkuji za hezkou otázku. Asi ano, posledních zhruba deset let 

– myslíte-li tedy práci. Psaní je zvláštní a těžko se vysvětluje. 

Mě na něm nejvíc fascinuje tohle: dlouho, třeba rok, na nějakou 

věc, na které vám záleží, myslíte. Za tu dobu ji v sobě zobracíte 

ze všech stran, skoro byste řekla, že o ní víte všechno. A pak 

sednete, začnete psát – a z „pera“ vám začnou vylézat úplně 

jiné věci, o kterých jste do té doby nic netušila. Mezi hlavou 

a rukou, která píše, se odehraje něco, co myšlenku transfor-

muje do úplně jiné podoby. Možná, že to bude znít divně, ale 

při psaní jsem si párkrát, zhruba pětkrát za život, připadal tak 

skutečný jako nikdy jindy.

Podle Wikipedie jste začal psát sci-fi . Dnes se zabýváte 
především literaturou faktu a také její historií. Jak se to 
stalo, že jste přesedlal z fantazie na tvrdou realitu? 

Sci-fi  jsem psal za komunismu, byl to klasický únik před sku-

tečností. Po roce 1989 jsem si uvědomil, že v sobě necítím 

žádné zvláštní kořeny k tomuto národu, zemi atd. Vadilo mi 

to, začal jsem na tom pracovat a zdálo se mi, že jsem je po 

čase pocítil. Nechci říkat fráze, ale myslím si, že bez určitého 

porozumění dějinám, tomu, co je věčné a pořád se opakuje, 

se nejde orientovat ani v dnešku. Povědomí o minulosti trochu 

usnadňuje čelit chaosu, oddělovat to, co je podstatné a opa-

kuje se, od efemérního.

Máte na kontě pěknou řádku biografi í slavných osobností 
– Ferdinand Peroutka, Pavel Kohout, Jan Masaryk, Olga 
Havlová a dalších osm žen z Hradu… Jaké je to pronikat do 
osudů jiných lidí?

Na začátku je to skoro samozřejmé, člověk je zvědavý a jde za 

tím, co ho zajímá, ale když těch knížek přibývá, zdá se to těžší 

a těžší. Když někoho do sebe knížkou za rok dva naberete, už 

ve vás zůstane. Neodejde. Čím víc pak těch lidí ve vás přibývá, 

tím těžší je udělat rovnoprávné místo i někomu dalšímu. Pořád 

NEJEN O PSANÍ S PAVLEM KOSATÍKEM

Je autorem knih Devět žen z Hradu, Bankéř první 
republiky, Člověk má dělat to, nač má sílu: Život Olgy 
Havlové, Jan Masaryk: pravdivý příběh (s M. Kolá-
řem), Ferdinand Peroutka: Pozdější život. Pavel Ko-
satík je laureátem Ceny Toma Stopparda za rok 2001 
a Ceny Nadace Český literární fond za rok 2000, které 
mu byly uděleny právě za knihu Ferdinand Peroutka: 
Pozdější život (1938 - 1978).

Pavel Kosatík Foto Matěj Stránský - Respekt

SPISOVATELEM, NOVINÁŘEM A LITERÁRNÍM HISTORIKEM 

si říkáte: dokážu se mu ještě vůbec otevřít, nebo prostě nasa-

dím rychlost podle těch, které už znám? Je to věčné smlouvání 

mezi návykem a vědomím, že dobří můžeme být jenom jako 

neopotřebovaní.

Je léto, pro většinu lidí čas cestování a volna, platí to i pro 
vás? Máte nějakou oblíbenou destinaci, kam se rád vracíte 
a kterou byste třeba i rád doporučil?

Mám jich hodně, spousta je jich v kopcích pár kilometrů 

okolo Letů, ale ptáte-li se na nějakou exotickou, dovolil bych 

si doporučit třeba jedno hodně mystické jméno na Krétě. 

Když jedete a jedete, co to dá, do nejvýchodnějšího cípu 

ostrova, dojedete nejenom do vyhlášených palmových hájů 

ve Vai, ale o pár kilometrů dál i do místa jménem Zakros. Je 

na břehu moře, u hladiny, takže nejdřív k němu musíte sjet 

kilometry serpentin v nádherném panoramatu mezi skalna-

tými reliéfy a mořem. Dole pak najdete vykopávky stejno-

jmenného města, přístavu, ze kterého staří Kréťané vyplou-

vali obchodovat s Palestinou, ještě dřív než začaly skutečné 

dějiny. Neznali ještě písmo, nikdo neví, jací byli, takže si 

v rozvalinách jejich paláců můžete představovat, co chce-

te. Nikde na světě neznám tak nádherné západy slunce. 

A úplně na konci, dole u vody, stojí malý penzion, pět pokojů 

s výhledem do věčnosti. Tam jsem zažil ráj na zemi. Mějte se 

dobře, tady i tam.

Děkuji za rozhovor a přeji příjemné léto! (bt)
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TURISTIKA

KAMENNÁ ZAHRADA VE VŠERADICÍCH

Kamenná zahrada ve Všeradicích

KDE SE OBČERSTVIT CESTOU DO KAMENNÉ ZAHRADY

PROČ: Za přírodou KAM:      1 km nad Všeradicemi

JAK TAM: Na kole, autem, vlakem

INFO: www.geology.cz/rok-zeme/program

NA JAK DLOUHO: Půldenní výlet, na kole s dětmi i na celý den

KDY:        Ve volném čase

NEVŠEDNÍ VÝLET

Kvalita obsluhy Čistota prostředí Kvalita a chuť jídla
 ´´´´´ ´´´´´ ´´´´´
 Cenové rozpětí Celková atmosféra
 ´´´´´ ´´´´´  

Pokud milujete pěší nebo cyk-
listické výlety, chtěli bychom vám 
doporučit návštěvu kamenné za-
hrady ve stráni nad Všeradicemi. 
Pokud toto místo objevíte, nebu-
dete litovat! Kromě zajímavých 
informací zapsaných přírodou do 
balvanů zde umístěných, nebo od-
borníky na připravované popisné 
cedulky, budete mít celé široké 
okolí jako na dlani. A pokud vás 
baví hledat zkameněliny, zkou-
šejte štěstí v suti u stěny malého 
lomu v areálu.

Vypravili jsme se na místo, kde se buduje 
expozice bloků hornin v přírodě s názvem 
Kamenná zahrada. V areálu jsou umístěny 
a budou postupně přibývat bloky hornin, 
které byly pečlivě vybrány v okruhu zhruba 
15 km okolo Všeradic. Expozice je dosud 
ve výstavbě. Pokud se i přesto rozhodnete 
vystavené bloky hornin prohlédnout, dbej-
te zvýšené opatrnosti. Povrch hornin není 
upraven do konečného stavu a některé 
„balvany“ jsou uloženy jen provizorně.

GEOLOGIE OKOLÍ VŠERADIC
Geologicky přísluší toto území k tzv. Bar-

randienu a je mimořádně pestré. Je jen 

málo míst na světě, kde v okruhu pouhých 

15 km najdete horniny prakticky ze všech 

období vývoje zemského povrchu. Do ex-

pozice budou postupně svezeny a na sva-
hu uspořádány bloky hornin neoproterozo-
ika (rozloženy nejníže na svahu), nad nimi 
budou horniny kambria (skupina bloků sle-
penců je již na místě). Výše nad rozložitým 
dubem budou horniny ordoviku, nad nimi 
ve svahu horniny siluru. Pod malým lomem 
na pokraji lesíka se již nacházejí vápence 
devonu. Přímo v lomu zbude místo na hor-
niny vzniklé po posledním velkém vrásně-
ní, tedy horniny karbonu. Perm, trias a jura 
zastoupeny nebudou.

Několik bloků prokřemeněných a pro-

železněných písků z mladších třetihor už 
v lomu leží. 

Vlastní malý lom, ve kterém se nachází 
část expozice, je důležitou paleontologic-
kou a geologickou lokalitou. Je v něm dobře 
vidět zvrásnění vápenců svrchního siluru.

Jedná se o střídání břidlic a nečistých vá-
penců. Jak břidlice, tak i vápence obsahují 
zkameněliny. 

Výstavba expozice je zařazena mezi 
akce k mezinárodnímu roku planety Země 
a bude zahrnuta mezi lokality připravova-
ného Geoparku Barrandien. (bt)

RESTAURACE VE STÍNU LÍPY  
Ivanka Kymlová, Měňanská 43, Liteň
Tel.: +420 311 684 404

Otevírací doba:

Po - Ne   11.00 - 23.00

RESTAURACE VE STÍNU LÍPY 
Při cestě do Všeradic s cílem najít Všeradovu kamennou louku jsme 

se zastavili na oběd v Litni v restauraci Ve stínu lípy. Vzhledem k tomu, 
že jsme neměli na vybranou a hlad se připomínal, využili jsme nabídky 
velkorysé otevírací doby liteňské restaurace. Úroveň stolování ani na-
bídka jídla se nedá srovnávat s nabídkou restaurací na cestě z Prahy 
do Karlštejna, ani prostředí restaurace, které se blíží hospodské jídel-
ně, nás neoslovilo. Nicméně česnečka s kuřecím řízkem hlad zahnala, 
ale to bylo vše. Kulinářský zážitek se tentokrát nedostavil.

Naše poznámky: zahrádka v blízkosti silnice, není možné platit kar-
tou, chybí dětský koutek, velmi průměrná kvalita připravovaného jíd-
la, příjemná obsluha. (bt)
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Z DOBNETU

Jste velice aktivní člověk - starostu-
jete, studujete, podnikáte... Jak odpo-
číváte? 

Odpočívám, neodpočívám. Relaxuji 
s dcerou a občas jízdou na motorce po 
krásách české vlasti.

Plánujete nějakou dovolenou? Začí-
ná léto...

Dovolenou pro letošní léto neplánuji, 
snad jen nějaký 3 až 4 denní výlet.

V létě také Všeradice kulturně žijí. 
Teď právě skončilo ART SYMPOZIUM, 
23. - 25. srpna plánujete posvícení, 
také Všeradování...

Můžete trochu přiblížit, co se u vás 
všechno děje a bude dít?

Pouť a posvícení není nutno plánovat, 
jedná se o prastarou tradici, která je 
v obci nepřetržitě udržována. Všerado-
vání se letos bohužel neuskuteční jednak 
pro slabší zájem diváků a také pro ne-
dostatek sponzorů. Naopak 20. září se 
uskuteční II. ročník kuchařské soutěže 
O putovní pohár M. D. Rettigové.

Ostatní obce vám mohou závidět 
úspěšnost v čerpání dotačních peněz 
z různých grantů i evropských fondů. 
Máte nádherné hřiště jak pro malé 
s houpačkami, tak i pro velké přízniv-
ce free ridingu s U-rampou, školka 

ROZHOVOR S PANEM STIBALEM

Tentokrát jsme si pro rozhovor zajeli do Všeradic. A hned k tamnímu 
starostovi Bohumilu Stibalovi.

UŽITEČNÉ RADY STAROSTY VŠERADIC

se také pyšní krásnou zahradou se 
spoustou průlezek. Co je u vás ještě 
nového? 

V současnosti připravujeme žádosti 
na čerpání dotačních prostředků na roz-
vody vody a kanalizace. Zahájíme rekon-
strukci budovy školy, na projekt „Doba 
bronzová v Českém krasu“  jsme získali 
dotaci ve výši 90 % rozpočtových nákla-
dů. Budeme pokračovat ve výsadbě alejí 
opět z dotačních prostředků.

Můžete prozradit, poradit, jak na to, 
aby obec při zatím nepříznivém pře-
rozdělování daní nestrádala a mohla 
realizovat přání svých obyvatel?

Základem činnosti obce je strategický 
plán postavený na fi nančních možnostech 
obce s variantami pro rozvoj při získání 
dotace. To znamená být vždy připraven 
k podání žádosti dle jednotlivých dotač-
ních titulů, umět rozdělit větší projekt na 
menší etapy podle získaných prostředků. 
Co je však základní podmínkou fungování, 
to je zájem a schopnost zastupitelů a ná-
sledný zájem občanů o dění v obci a jejich 
pomoc při realizaci jednotlivých akcí. Tato 
otázka je strašně obšírná a ve své podsta-
tě uchopitelná z mnoha směrů.

Ještě jedna, poslední, otázka: Na co 
se těšíte?

DALŠÍ PÁTEŘNÍ SPOJE V PÁSMU 5GHZ
Dne 25. března 2008 byl nasazen nový páteřní spoj DOB-05 <–> VSE-04 

v pásmu 5 GHz. Původní spoj byl již nedostatečný v propustnosti dat a často 
docházelo k jeho zarušení.

Další spoj v pásmu 5 GHz byl spuštěn 3. června 2008 mezi body REV-01 a REV-04. 
Zde už původní spoj naprosto nedostačoval a tudíž byl nahrazen modernějším. Zároveň 
na přístupovém bodě REV-04 je v těchto dnech uváděn do provozu druhý vysílací ka-
nál pro připojování účastníků. Stávající počet účastníků připojených na tomto bodě tak 
bude rovnoměrně rozdělen na dva kanály a tudíž by mělo dojít ke zlepšení propustnosti 
zejména ve směru do rozhraní.

SPUŠTĚNÍ DRUHÉHO VYSÍLACÍHO KANÁLU NA AP LET-02
V průběhu března byl na AP LET-02 spuštěn druhý vysílací kanál směrem na 

Dobřichovice. Původní anténa byla nasměrována na Řevnice a účastníci, kteří 
jsou připojeni směrem od Dobřichovic, byli přesměrováni na tento nový vysílač, 
který byl pojmenován LET-02-2.

PŘEMÍSTĚNÍ AP TRE-03
Z technických důvodů jsme byli nuceni přesunout přístupový bod TRE-03 

na jiné místo. Najít vhodné místo v této lokalitě byl trochu oříšek, ovšem toto 
místo jsme našli v celkem krátkém čase a okamžitě jsme začali na výstavbě 
pracovat. Od 9. května 2008 je tento bod již opět v plném provozu. AP se 
nachází cca 100 m od původního místa směrem na Karlštejn na budově pen-
zionu U Klečků. Touto cestou bychom také rádi poděkovali manželům Klečko-
vým, že nám vyšli vstříc a umožnili v tak krátkém čase vybudovat AP na jejich 
objektu.  (br)

AKTUÁLNĚ Z DOBNETu

U-rampa na dětském hřišti ve Všeradicích

Otázka velmi záludná a zavádějící. 
Z pohledu obce snad na to, až budeme 
pokládat základní kámen pod vodojem. 
Neboť jsem přesvědčen, že rozdělanou 
akci již určitě dokončíme. Z pohledu 
osobního na to, až si budu moci sednout 
a sledovat chod mnou rozběhlých aktivit 
bez obavy z toho, že ještě nejsou plně 
vyzrálé na samostatný dlouhodobý život 
bez mého zásahu.

Děkuji za rozhovor. (bt)

UŽIVATEL VERSUS E-MAILOVÁ 
ADRESA PODRUHÉ

Stále se nám vrací zpět velké množství 
nedoručených e-mailových zpráv, a to 
nejčastěji z důvodů plné schránky nebo 
neexistující adresy. Prosíme všechny 
uživatele, aby si častěji kontrolovali své 
schránky, popřípadě provedli jejich zvět-
šení tam, kde je to možné. Například Se-
znam.cz  vám za jedinou SMSku, která 
stojí 3 koruny, zvětší schránku na 2 GB.  
Stále je pro nás, vzhledem k povaze na-
šich služeb, e-mailový kontakt prioritní, 
a proto bychom byli rádi, kdyby se k vám 
dostávaly všechny zprávy od nás včas.

PŘIPOJENÍ DALŠÍCH BYTOVÝCH 
DOMŮ V ZAHRADÁCH

V první polovině června byly dokon-
čeny práce na strukturované kabeláži 
v nových obytných domech v ulici V Za-
hradách. Dva nové bytové domy jsou 
nyní připraveny k připojování uživatelů. 
V případě zájmu nebo dotazů nás, pro-
sím, kontaktujte na tel. čísle informační 
kanceláře 775 362 645. (br)
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VODA A KOUPÁNÍ

LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO…

Koupání, plavání, slunění, všech-
no toto patřilo v našem regionu, 
v naší republice, v našem klimatic-
kém pásmu převážně k letním mě-
sícům. Když pominu některé vymy-
kající se jedince, kteří jsou ochotni 
vlézt například do Vltavy na Nový 
rok, určitě by se našlo mnoho lidí, 
kteří by možnost koupání v příro-
dě u nás - pouze pár týdnů v roce - 
hodnotilo ve srovnání s domorodci 
z přímořských letovisek minimálně 
jako nespravedlnost. 

Zase je třeba ovšem poznamenat, že lidé 
žijící necelých tisíc kilometrů jižně od Čes-
ké republiky neviděli u svého domu nikdy 
padat sníh a pokud nevycestovali kamsi 
do hor, tak lyže viděli pouze v televizi. Zase 
nespravedlnost – možná. Abychom trochu 
tyto rozdíly vyrovnali, snažíme se své do-
volené plánovat tak, abychom je pokud 
možno nejvíce přiblížili svým představám.

„To není žádná zima,“ nebo „Takové oš-
klivé léto jsme už dlouho nezažili,“ to slý-
cháváme často od našich rodičů a praro-
dičů. „Jo to za mlada, to byla taková zima, 
že jsme se nedostali ani do školy!“ Ano, 
museli bychom žít úplně mimo dosah veš-
kerého zpravodajství, abychom už někdy 

neslyšeli o problémech globálního otep-
lování. Že už přestáváte číst? Nebojte se, 
rozebírání těchto témat určitě necháme 
odborníkům do odborných publikací. Ale 
skutečnost je taková, a to mě jistě mno-
ho z vás čtenářů potvrdí, že naplánovat si 
dovolenou u rybníka v jižních Čechách na 
přelomu července a srpna nebo dovole-
nou na horách v lednu dnes už nezname-
ná zaručený recept na ideální počasí. 

RYBNÍKY, ŘEKY A KOUPALIŠTĚ

Naštěstí žijeme v době, kdy už se nemu-
síme spoléhat pouze na tuzemské lokali-
ty. Navíc i v Čechách dnes existuje nepře-
berné množství objektů, kde si můžeme 
užít celoroční možnost skvělého koupá-
ní. Některé možnosti vám budou blízké, 
o některých dalších jste možná ani nesly-
šeli. Tak se na ně pojďme společně podí-
vat, třeba ještě budete uvažovat o nějaké 
změně svých plánů na letošní léto! (mn)

Jak už bylo řečeno o pár řádků výše, může se v Če-
chách u rybníka více než někde v zahraničí u moře 
stát, že nebudete mít ideální počasí. Potom budete 
pochopitelně ze všech plánů na užívání si vody poně-
kud zklamáni. Vybírejte si proto pokud možno lokali-
tu, kde je k dispozici v rozumné vzdálenosti náhradní 
řešení: krytý bazén, aquapark. 

Pokud vybíráte ubytování, mějte na paměti, že pronajatá cha-
tička nebo srub nemusí sloužit pouze pro přespání, ale také 
jako „útočiště“ pro využití volného času. Takže potřebujete ne-
jen postel, ale také stůl a židle s rozumným prostorem okolo. 
Ideální je kuchyňská linka s nádobím a pochopitelně lednice. 

Výhodou takové dovolené je dopravní dostupnost – po Če-
chách jistě dojede bez větších obav zpravidla i straší vozidlo. 
Nemusíte mít obavy, že byste se někde nedomluvili, jídlo na-
koupíte za ceny, za které jste zvyklí nakupovat. Cena za týden-
ní pobyt pro celou rodinu nebude nikterak závratná.

Ideální termín pro takový typ dovolené je červenec nebo sr-
pen. Letní počasí je v těchto měsících asi nejstabilnější. Jen 
trochu pozor na konec srpna, to už bývá často ve večerních 
hodinách chladněji. Loni zpracovali redaktoři iDNES.cz do pře-
hledného článku tipy na 30 přírodních koupališť u nás – stačí 
zadat na www.idnes.cz klíčové slovo „koupání“ a seznam je na 
světě. Pokud si nebudete ovšem jisti kvalitou vody, není špatné 
buď vyhledat na Internetu, nebo kontaktovat přímo příslušnou 
Krajskou hygienickou stanici. Tam dostanete aktuální informa-
ce, zda se ve vodě nevyskytují nebezpečné sinice.

Zajímavé informace pro vyhledání pěkného místa na koupání 

v Čechách naleznete na www.plavcik.cz nebo www.koupani.cz. 
Mnohé z nás láká také koupání v přírodě v místech, která jsou 

schovaná před davy lidí, často špatně až nebezpečně dostup-
ná. Za obcí Mořina, směrem na Beroun, se nachází místo, kte-
rému se říká Velká Amerika. Jedná se ovšem o uzavřený lom, 
který může být jeho návštěvníkům velmi nebezpečný. Zeptali 
jsme se telefonicky odpovědného pracovníka majitele lomu, 
zda je povoleno koupání. „Ani dnes, ani nikdy jindy,“ dostalo se 
nám odpovědi. Určitě vám taková místa také z bezpečnostních 
důvodů nedoporučujeme.

Když už jsme se zastavili u případných nebezpečí: mějte na 
paměti, že jakkoli skákat do neznámé vody může mít za násle-
dek vážná poranění. Dále doporučujeme nosit boty do vody. 
Bohužel se stává velmi často, že v mělkých místech řek a ryb-
níků se nachází konzervy, rozbité láhve a mnoho dalšího, co 
může ve výsledku vyžadovat cestu k lékaři. Určitě je na místě 
upozornit na silné proudy u některých řek, a také na jezy. Vlézt 
pod jez je jistě skvělá zábava, ale opět nemusí končit příliš 
dobře. 

Z vlastní zkušenosti doporučujeme oblast jižních Čech, přes-
něji jedno konkrétní místo v jižních Čechách, kam už pravidelně 
více jak dvě desítky let jezdíme. Koupání je v rybníku přímo před 
chatami, které jsou dost vybavené pro případ, že by počasí ne-
přálo. Pokud si děti chtějí užít více vodní zábavy, není problém 
zajet do vybudovaného vnějšího koupaliště s tobogánem v Hlu-
boké nad Vltavou. A kdyby počasí nepřálo delší dobu, určitě je 
možné využívat krytého bazénu v Českých Budějovicích nebo 
nádherného komplexu Lázně Aurora v Třeboni. Základní infor-
mace naleznete na adrese www.mydlak.cz. (mn)

A S NÍM KOUPÁNÍ

MALÁ SONDA V ČECHÁCH 
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KOUPÁNÍ V MOŘI

Zatímco zajet nebo zajít se vy-
koupat v Čechách můžete tře-
ba jen na pár hodin, moře je nám 
vzdálené více a pravděpodobně 
k němu pojedete spíše na několi-
kadenní dovolenou. 

Je mnohem méně pravděpodobné než 
u nás, že byste strávili týden, kdy se vám 
vůbec neukáže sluníčko, a že z koupání 
venku nic nebude. Ubytování pravděpo-
dobně nebudete příliš řešit, protože ho 
budete využívat pouze k vyspání.

Pochopitelně se budete muset nějak 
dopravit: vlastním autem, autobusem 
nebo letadlem. Při cestování vlastní do-
pravou nezapomeňte auto nechat před 
cestou zkontrolovat, ušetříte si případné 
nemalé nepříjemnosti. Pro všechny pří-
pady dopravy, pokud vám je nezařizuje 
cestovní agentura, se nezapomeňte po-
jistit nebo připojistit. Zajímavá nabídka 
on-line cestovního pojištění je na adrese 
www.cpoj.cz. 

Ačkoli mnoho lidí jezdí za koupáním 
k moři právě v období letních prázdnin, 
doporučujeme, pokud je to možné, od-
jet v červnu nebo září. Voda na koupání 
má už správnou teplotu, lidí na plážích je 
rozumné množství. Vyhnete se také těm 
největším vedrům, která mohou končit 
nepříjemným úpalem nebo úžehem.

A jak vybrat to nejhezčí místo pro kou-
pání? Určitě záleží na vašich možnostech 
a představách. Někdo očekává, že se 
bude celý pobyt u vody opalovat, ně-
kdo zase potřebuje ke koupání i trochu 
cestovat. Záleží také na tom, jestli k moři 
přijedou pouze dospělí lidé, nebo rodina 
s malými dětmi. Pokud si vyberete výlet za 
koupáním letecky, pravděpodobně bude 
ubytování a tudíž i lokalita ke koupání 
stanovena. Jako zajímavou adresu do-
poručujeme stránky www.invia.cz. Jedná 
se patrně o největšího prodejce zájezdů 

ANEB CO V ČECHÁCH NENAJDETE

v Čechách vůbec a informace jsou zpra-
covány velmi přehledně. Není třeba pou-
ze hledat na této stránce, ale pokud máte 
například specifi cký požadavek, určitě 
neváhejte obrátit se na uvedená telefonní 
čísla. Ochotně vám poradí a vyberou nej-
zajímavější lokalitu. A pokud se nebojíte 
trochu experimentovat, doporučujeme 
se pustit do hledání na adrese nemec-
ke-ck.invia.cz. Zjistíte, že ceny se mohou 
pohybovat úplně někde jinde než u čes-
kých cestovních kanceláří a že touto ces-
tou pořídíte kupříkladu za stejné peníze 
dvakrát delší dovolenou. Nalézt lze někdy 
skutečné skvosty!

Pokud se rozhodnete cestovat vlastními 
dopravními prostředky, potom máte šan-
ci místo pro koupání a ubytování hledat 
přímo ve vámi vybrané lokalitě. Zpravidla 
najdete místní obyvatele u silnic s ce-
dulkami „PRIVAT“ a není komplikace se 
na ubytování domluvit. Zase platí pravi-
dlo, že v hlavní letní sezóně bude těch-

to nabídek méně, budou za vyšší peníze 
a pravděpodobně dále od moře. Ceny 
v privátním bydlení ale obecně bývají niž-
ší než ceny za hotelové pokoje. 

V moři se nemusíte příliš obávat poho-
zených plechovek, ale zase je třeba dát 
pozor na mořské ježky a jiné živočichy, 
které u nás nenajdete. Pokud cestujete 
s cestovní kanceláří, určitě se na výskyt 
těchto typů nebezpečí ptejte svého dele-
gáta. Pokud cestujete sami, ochotně vám 
informace podají místní domorodci. Zpra-
vidla uplatníte znalost světových jazyků, 
jako je angličtina nebo němčina, ale čas-
to se snaží místní mluvit s turisty jazykem 
podobným češtině. Dále je třeba v moři 
dávat pozor na příliš vysoké vlny a vzdá-
lenost od pobřeží. V mnoha lokalitách je 
přítomna hlídka, která v případě blížícího 
se nebezpečí vyhlašuje zákaz koupání. 
V turistických oblastech je umístěna 
bójka, za kterou plavat nesmíte. A ještě 
pár rad – pokud si půjčíte loďku, šlapa-
dlo, motorový člun, mějte na paměti, že 
vždycky má větší plavidlo přednost a 
včas s malým odjeďte. Počasí se na moři 
může velmi rychle změnit – pokud budete 
plavat dále (ale nikdy za bójky!), tak vždy 
určitě s dalším člověkem a vždy pouze 
tak daleko, abyste se při případné rychlé 
změně počasí stačili vrátit.

A tip? Pro rodiny s dětmi ideální do-
volená v Chorvatsku: Makarska riviera. 
V malé vesničce Živogošče asi tisíc kilo-
metrů od našich hranic se nachází Hotel 
NIMFA. Koupání jak v moři, tak ve vlast-
ním bazénu se slanou vodou, stravování 
all-inclusive, včetně nápojů zdarma u ba-
zénu. Stránky jsou i v češtině k dispozici 
na adrese www.hoteli-zivogosce.hr. Za-
koupit můžete mimo jiné přes CK Tušla, 
www.tusla.cz. (mn)

Tučepy

Živogošče
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KOUPÁNÍ V BAZÉNECH A AQUAPARCÍCH
KDE SI UŽÍT LEGRACI

Jednoúčelové bazény se v po-
sledních letech v Čechách mění na 
bazénová centra a aquaparky.  Za-
jímavý seznam najdete na adrese 
www.aquaparky.wz.cz, a to nejen 
na místa u nás. Pokud se budete 
chtít jít pouze vykoupat, asi si na-
jdete nejbližší bazén buď v Praze 
Radlicích, Čestlicích nebo Podo-
lí, a více nebudete řešit. Pokud si 
budete chtít více užít, „vyřádit se“, 
pak už budete hledat. A opět zále-
ží na tom, jestli budete hledat pou-
ze vodní radovánky, nebo budete 
chtít zažít i něco jiného. 

Koupat se v podstatě můžete celoročně, 
což oceníte hlavně mimo léto, kdy se v pří-
rodních koupalištích koupat nelze, nebo 
v letních deštivých dnech. Nebezpečí 
jsou minimalizována v případě, že dodr-
žujete doporučení a nařízení v uvedených 
komplexech. Za všechny uvedeme ale-
spoň skákání do vody pouze v místech 
k tomu určených a jízdu na tobogánu 
podle stanovených pravidel. Převážně 
mají tobogány označen stupeň obtížnosti 
a podle toho na ně mohou i děti. Je třeba 
jezdit určitě jednotlivě, pouze na znamení 
VOLNO a v dovolených polohách. V pří-
padě potřeby je vždy přítomen plavčík.

V Průhonicích byl nedávno otevřen 
nový zajímavý komplex AQUAPALACE, 
který určitě stojí za to navštívit. Podrob-
né informace naleznete na adrese www.
aquapalace.cz. Určitě se někdy zajeďte 
podívat do Liberce do centra Babylon. 
Zde už to není pouze o koupání, ale 
také o atrakcích pro děti, o zrcadlo-
vém labyrintu, o IQ parku a mnohém 
dalším. Informace naleznete na adrese 

www.centrumbabylon.cz. V Babylonu se 
určitě vyplatí zůstat dva dny a rezervovat 
si hotel v areálu. Jako hoteloví hosté po-
tom budete mít všechny služby zdarma, 
využívat je budete moci oba dva dny až 
do večera, a navíc si budete moci při-
koupit výhodně večerní program all-in-
clusive. Cena, včetně snídaně, pro čtyř-
člennou rodinu přesáhne celkem lehce 
3 tisíce korun. (mn)

Aquapark Babylon v Liberci

CO JE NA FOTOGRAFII?
NAPIŠTE NÁM…

Poznali jste, odkud je tato fotografi e? Tak vám trochu napoví-
me. Je to v Čechách a je pořízena v jednom z aquaparků. Podí-
vejte se ještě jednou na seznam všech, jejichž odkaz je uveden 
o pár řádek výše. Našli jste? Napište nám také své zkušenosti 
s koupáním do redakce DOBNET zpravodaje.

POZOR NA SLUNÍČKO
UŽITEČNÁ PŘIPOMÍNKA

Pokud se budete v létě opalovat, je třeba myslet na některá 
pravidla. Ale opalovat se neznamená pouze ležet na pláži, ale 
opalovat se můžete bez problémů i při vodních radovánkách. 
A to poměrně dobře, s tím rozdílem, že v průběhu opalování 
nic necítíte.

V každém případě doporučujeme nevystavovat se přímému 
slunečnímu záření od 11 do 14 hodin, kdy mohou být škodlivé 
UV paprsky nejagresivnější. Dále určitě používat opalovací krémy 
s vysokými UV faktory, a pokud chodíte často do vody, potom 
i vodě odolné. Na místě je také dostatek tekutin, nejlépe běžná 
neperlivá voda. Nedoporučuje se pít velké množství alkoholu.
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Tepelná čerpadla
Výrobce ve Vašem regionu

» Vytápění rodinných domů

» Ohřev teplé užitkové vody

» Ohřev vody v bazénu

» Lze kombinovat se solárními panely
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   voda-voda
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