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ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Netroufám si ani po prostudování před-
povědí, kterým sama příliš nedůvěřuji, od-
hadnout, jak asi bude v prvním týdnu srp-
na, kdy bude tento zpravodaj vycházet. Ale 
počasí lze jednoduše vyhledat podle des-
tinací třeba na www.pocasi.ihned.cz nebo 
na klasickém serveru www.pocasi.cz. Také 
na http://pocasi.orbion.cz naleznete statis-
tiky o tom, jak v daném letovisku u nás nebo 
v zahraničí bylo, a zejména jak bude. 

Ale k hlavnímu tématu tohoto čísla: léto 
je dobou cestování a s tím také souvisejí-
cích nárůstů dopravních nehod či uštknutí 
hady. Při koupání kromě utonutí či zranění 
při skocích do vody na vás mohou číhat 
sinice či salmonely, a to nejen ve vodě, 
ale i ve vlašském salátu nebo v dresingu 
v bagetách. Pokud už se stane nějaký 
úraz nebo nevolnost, voláme lékaře.

Proto jsme se v tomto čísle zaměřili 
na zdravotnictví a záchrannou službu. 

V rozhovoru se představí dobře známá 
Trans Hospital v Řevnicích slovy pana 
Bořka Bulíčka. O fungování soukromé 
praxe dětské lékařky a lékařů v okolí 
dolní Berounky jsme diskutovali s MUDr. 
Helenou Fuchsovou z Řevnic.

To, že se do povědomí začíná rozšiřo-
vat mezinárodní telefonní číslo první po-
moci 112, jistě mnoho z vás už ví. Krátce 
se zmíníme o tom, jak je tato bezplatná 
telefonní služba zajišťována.

Kromě klasických přehledů o kultuře, 
které pravidelně každý měsíc přinášíme, 
můžete relaxovat při humorném povídání 
s Ivanem Mládkem, stále sršícím energií 
a tvořivou činností. V dalším rozhovoru 
představíme Pavlu Švédovou, vynikající 
ochotnici, toto léto v roli paní správcové 
Maryšky v Postřižinách.

„Přeji vám příjemné léto a hlavně - bez 
úrazů!“ Barbora Tesařová

Prázdniny jsou ve své polovině, někdo si svoji dovolenou již prožil, 
na dalšího zase čeká a těší se na ni. V době, kdy píši tento úvodník, je 
špičkové počasí pro odpočívání u rybníka někde v Čechách.

více na stranách        a          7 8ZDRAVOTNICTVÍ V REGIONU

ŘEVNICKÉ KULTURNÍ LÉTO 
Po celý srpnový 

měsíc se nemusí-
te nudit. V bohaté 
kulturní nabídce si 
může najít oblíbený 
žánr opravdu každý: 
dixieland, komediál-
ní frašku, folk, pop, 
rock… Vystoupí zde 
například Aneta Langerová. 

ROZHOVOR O MLÁDNUTÍ
Stále nestárnoucí Ivan 

Mládek a jeho humor. 
Jak skládá svoje vtipné 
a geniální písničky, kte-
ré v současné době mi-
lují mladí v Polsku, a jak 
se kdysi stalo, že začal 

hrát na bendžo? 

I KDYŽ SE NESMÍTE 
KOUPAT

Bylo by škoda nevi-
dět úžasné lomy Vel-
kou a Malou Ameriku! 
Mají totiž hned ně-
kolik „nej“ - největší, 
nejkrásnější, nejne-
bezpečnější a nejpři-
tažlivější… 

RESTAURACE 
NA CYKLOTRASE

Restaurace přímo na 
cyklostezce z Dobři-
chovic do Řevnic. Bě-
hem cesty zde najdete 
rychlé a chutné občer-
stvení a pokud cesto-
vat nechcete, můžete 

jen tak posedět venku, nebo uvnitř při 
sledování fotbalových zápasů či jiných 
sportovních přenosů.

ROZHOVOR
Pavla Švédová je no-

vinářka. Mnoho oby-
vatel Dolní Berounky 
ji však zná jinak: buď 
jako Maryšku v Postři-
žinách, a nebo s kyta-
rou v ruce v kapele Třehusk. 
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Z REGIONU

LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

Přejezd Dobřichovice

V naší pravidelné rubrice vám přinášíme další infor-
mace o tom, se se v létě dělo – a bude dít – v našem 
regionu.

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI ČD PRAHA - BEROUN
Při květnovém zasedání obecního zastupitelstva starosta 

Dobřichovic Michael Pánek seznámil zastupitele města se stu-
dií připravované modernizace železniční trati a s ní souvise-
jícím rušení železničních přejezdů. V Dobřichovicích by měly 
být zrušeny oba železniční přejezdy. Křížení železnice s ulicí 
Tyršovou odbočující na most bude pravděpodobně řešeno 
mimoúrovňově. Napojení na Tyršovu ulici si vyžádá zásah do 
konstrukce dobřichovického mostu. Dopravní obslužnost Luhu 
bude zajištěna ulicí Všenorskou, která bude zprůjezdněna až 
do Všenor. Ve Všenorech bude vybudován podjezd pod tratí 
pro osobní vozidla a ulicí Pod Nádražím, která by se napojila 
přímo na sjezd z mostu. U fi rmy Uhlí Slavia pravděpodobně do-
jde k vybudování parkoviště. Výstavba se plánuje na rok 2013. 
Starosta uvádí, že návrh by mohl přispět k daleko větší bezpeč-
nosti a k větší plynulosti dopravy. 

NOVÁ ŘEDITELKA V ZŠ ŘEVNICE
Mgr. Štěpánka Rajchlová byla s platností od 1. září 2008 jme-

nována do funkce ředitelky řevnické základní školy.

PERSONÁLNÍ ZMĚNY NA MěÚ ŘEVNICE
16. června byla na základě výběrového řízení jmenována 

do funkce tajemnice Městského úřadu Řevnice Mgr. Renata 
Plachtová. Velké změny se dějí i na tamním stavebním úřadě, 
kde by od 1. září měl nastoupit nový vedoucí i referent. 

POSTŘIŽINY SLAVÍ ÚSPĚCH
Původní muzikál Postřižiny se z Dobřichovic, kde hostoval 

od středy 23. července až do neděle 27. července, přestěhoval 
na svinařský zámek. V pátek 25. července si derniéru v tomto 
veselém muzikálu o krásné paní správcové, májovém ležáku 
a vlivu módy a vědeckotechnické revoluce na chod malého 
pivovaru odehrál skvěle Jan Rosák coby doktor Gruntorád. 
O úspěchu Postřižin v podání především řevnických ochotní-
ků, ale též profesionálů i politiků svědčí vyprodaná představení 
a salvy smíchu, které tento divadelní kus provázejí.

UDÁLOSTI V REGIONU

PUTOVÁNÍ PETRA BENDLA PO STŘEDOČESKÉM KRAJI
Středočeský hejtman Ing. Petr Bendl  opět po roce vyra-

zil na kole a po vodě do malých středočeských měst a obcí. 
V rámci tradičního letního cyklistického a vodáckého putování 
Středočeský venkov – místo pro život hodlá v červenci a v srp-
nu navštívit téměř sto obcí ve Středočeském kraji. „Chtěl bych, 
aby se začalo víc mluvit o pozitivních stránkách rozvoje obcí 
v blízkosti Prahy a podařilo se zbořit nebo nabourat některé 
mýty o životě v těchto místech,“ podotkl Bendl. Spolu s ním 
proto do obcí vyjeli i pracovníci a studenti Přírodovědecké fa-
kulty Univerzity Karlovy, kteří se věnují tématu suburbanizace, 
tedy vývoji příměstských lokalit. 

První tři dny putování strávil hejtman popojížděním po obcích 
sousedících s Prahou, kde se nyní hodně staví a kam se stě-
hují tisíce lidí. Navštívil zde třicet obcí ležících na jihovýchod, 
severozápad a severovýchod od Prahy. První z nich  byly Dol-
ní Břežany. Téměř ve všech obcích si zastupitelé stěžovali na  
nedostatek míst v mateřských školkách. Mnohde scházejí 
místa také v základních školách. Specifi ckým problémem míst 
v blízkosti Prahy je fakt, že často až jedna třetina obyvatel se 
dosud nepřihlásila k trvalému bydlišti v obci, přitom ale vyu-
žívá veškerých služeb, které obec fi nancuje. Obecní rozpočty 
tak řádově přicházejí až o miliony korun. Hejtman Petr Bendl 
proto starostům přislíbil, že v průběhu měsíce záři iniciuje kraj 
informační kampaň týkající se právě potřeby nahlášení trvalého 
bydliště.

 Druhé třídenní cyklistické putování středočeského hejtmana 
se konalo ve dnech 23. – 25. července a  třetí část se uskuteční 
25. – 27. srpna. (Zdroj: www.stredocech.cz)

CYKLISTICKÉ ZÁVODY BIKE BRDY
Cyklistické závody GIANT eXtreme Bike Brdy startuje v sobo-

tu 16. srpna 2008 z letovské návsi. Tentokrát si účastníci mo-
hou vybrat mezi třemi délkami tras: 30 km, 62 km a 100 km. 

Více informací a možnost on-line přihlášek naleznete 
na maratony.sportbusiness.cz. (bt)Putovní muzikál Postřižiny

Program sobotního závodu:

7.00 - 8.00 prezentace závodu na 100 km

7.00 - 9.30 prezentace závodu 30 a 62 km

8.30 start trasy 100 km

10.00 start tras 30 a 62 km

10.30 start dětských závodů

17.00 vyhlášení výsledků
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Z KULTURY

ŘEVNICKÉ KULTURNÍ LÉTO

Nejprve se 9. srpna od 14 hodin rozezní dixielandová hudba 
před Zámečkem. Letošní již šestý ročník Řevnického kulturního 
léta slibuje setkání českých i zahraničních kapel – představí se 
tu Adam Abrahamczyk z Polska, Jazz Band Banská Bystrica, 
Brass Band Rakovník či Steamboat Stompers. Bližší informace 
získáte na adrese www.volny.cz/dixieland. Navíc je vstup na 
tuto akci zdarma.

V Lesním divadle se druhý a třetí víkend v srpnu bude hrát 
komediální fraška Ten, kdo utře nos, jejímž autorem je Georges 
Feydeau. Hra rozvádí jedno základní téma – zálety nevěrných 
manželů, ale i manželek, které se nikdy nepovedou vlivem ne-
nadálých,  neuvěřitelných okolností. V režii Petra Říhy se kromě 
řevnických ochotníků představí i herečka Divadla Ypsilon Renata 
Rychlá. Začátky představení jsou plánované vždy od 20 hodin.

V sobotu 23. srpna se v Lesním divadle v Řevnicích uskuteční 
od 12 hodin hudební festival Řev Řevnice. Jako hosté vystoupí 
kromě Anety Langerové a Čechomoru též Vypsaná fi xa, Sto 
zvířat, Mother’s Angels či Žlutý pes. Další informace naleznete 
na www.revrevnice.cz.

Jednoznačně nejnavštěvovanější akcí v Lesním divadle, 
alespoň podle loňské účasti dvou tisíc diváků, jsou Lesní slav-
nosti divadla v posledním prázdninovém týdnu. Čtvrtý ročník 
divadelního festivalu pod širým nebem slibuje úžasné zážitky 
s Dejvickým divadlem a jeho Idiotem či Tereminem a s Diva-
dlem Na zábradlí, které uvede hru Milada. 

Letošní ročník divadelního festivalu je doplněn divadlem také 
pro malé diváky: Jihočeské divadlo Studna představí v autor-

ZA KULTUROU V SRPNU

POKRAČUJE I V SRPNU
V měsíci srpnu se v rámci Řevnického kulturního 

léta opět v Řevnicích sejdou herci z několika divadel 
a muzikanti různých žánrů.  

Pátek 8. 8. 

Řevnice Divadelní před-
stavení Ten, kdo utře nos, 
Lesní divadlo, od 20 hod.

Sobota 9. 8. 

Řevnice Festival Dixieland, 
prostranství před Zámeč-
kem, od 14 hod., vstupné 

zdarma

Řevnice Divadelní předsta-
vení Ten, kdo utře nos, Lesní 
divadlo, od 20 hod.

Dobřichovice Festival MU-
SICA VIVA 2008, zámek, od 
18 hod.

Neděle 10. 8. 

Řevnice Divadelní předsta-
vení Ten, kdo utře nos, Lesní 
divadlo, od 20 hod.

Dobřichovice Barokní opera 
Livietta e Tracollo, účinkují: 
M. Bauerová, O. Kříž, prof. J. 
Šaroun, zámek, od 16 hod.

Úterý 12. 8. 

Dobřichovice Hudba 
17. a 1.  pol .  18.  stolet í 
La jeunesse baroque, 

zámek, od 19.30 hod.

Středa 13. 8. 
Dobřichovice Vzpomínkový 
večer na Jindřicha Šimona 
Baara, A. a F. Wretzlovi, L. 

Vaculík & Wlastenci, Ludus musicus, 
zámek, od 19.30 hod. 

Čtvrtek 14. 8.
Dobřichovice Koncert du-
chovní hudby Musica da 
chiesa, P. Jaroslav Konečný, 

Tomáš Najbrt, zámek, od 19.30 hod.

Pátek 15. 8. 
Řevnice Divadelní předsta-
vení Ten, kdo utře nos, Lesní 
divadlo, od 20 hod.
Karlík Koncert F. Schubert, 
R. Schuman, J. Brahms, A. 
Dvořák, účinkuje Nikolaus 

Hillebrand ze SRN, doprovod J. Ša-
roun, kostel, od 19.30 hod.

Sobota 16. 8. 

Řevnice Divadelní předsta-
vení Ten, kdo utře nos, Lesní 
divadlo, od 20 hod.

Hrad Točník Veselý víkend 
(16.-17. 8.), zábavy od pra-
věku po současnost. Divadlo, 

šerm, stánky a řemesla, od 10 – 18 hod.

Dobřichovice Středověké 
písně a divadlo Theatrum 
Mundi  –  Ludus musicus, 

zámek, od 19.30 hod.

Lety Cyklistický závod Čes-
kého poháru maratónu hor-
ských kol – seriál Poštovní 

spořitelny, závod na 30 km, 60 km a 
110 km, místo konání Lety – náves, 
od 8 hod.

Neděle 17. 8. 

Řevnice Divadelní předsta-
vení Ten, kdo utře nos, Lesní 
divadlo, od 20 hod.

Dobřichovice Soubory 
Kvinterna a Chorea historica 
uvedou koncert Balladae et 

Balli, zámek, od 17 hod.

Čtvrtek 21. 8.

Karlík Koncert středověké 
hudby Písně doby Karla IV. 
a hudba středověké Evropy, 

účinkuje soubor Kvinterna, kostel, od 
19.30 hod.

Sobota 23. 8. 

Řevnice Rockový festival 
ŘEV ŘEVNICE, Lesní diva-
dlo, od 12 hod.

Všeradice POUŤ A POSVÍ-
CENÍ (23. – 25. 8.)

Úterý 26. 8.

Řevnice Divadelní předsta-
vení Dejvického Divadla Idi-
ot, Lesní divadlo, od 20 hod.

Středa 27. 8.

Řevnice Divadelní předsta-
vení Divadla Na Zábradlí 
Milada, Lesní divadlo, od 

20 hod.

Čtvrtek 28. 8.

Řevnice Divadelní před-
stavení Dejvického Divadla 
Teremin, Lesní divadlo, od 

20 hod.

Sobota 30. 8.

Řevnice Multižánrový fes-
tival CESTY, prostranství 
před Zámečkem, od 14 

hod., vstupné zdarma

Dobřichovice VINAŘSKÉ 
SLAVNOSTI, zámek, celý 
den

Černošice Hudební festival 
LOKAL FEST, Clubkino,  

Neděle 31. 8.

Řevnice Divadelní předsta-
vení Divadla Studna pro děti 
Syndibád, Lesní divadlo, od 

15 hod.

Na kulturní akce konané 
v Řevnicích získáte vstupen-
ky v předprodeji v Kulturním 
středisku Řevnice, před za-
čátkem akce též v pokladně 
Lesního divadla.          (bt)

ském provedení dětem dobře známého Syndibáda. Více infor-
mací můžete najít na adrese www.divadlo-studna.cz.

V sobotu 30. srpna si nenechte ujít multižánrový festival CES-
TY, který se odlišuje od podobných akcí šířkou svého záběru. 
Uslyšíte folk, pop, rock, o přestávkách mezi hudebními bloky 
můžete shlédnout divadélko pro děti nebo obdivovat kouzelní-
ka, inspirovat se můžete též při ukázkách breakdance. Vstup 
na tuto akci je zdarma. (bt)
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ROZHOVOR

Říká, že by si asi neuměl v klidu sednout. I když rád vzpomíná 

na Francii, na klídek, kde za zpěvu cikád a dobrého červené-

ho zvládl napsat celou knihu… Sice má jako absolvent VŠE 

ekonomické vzdělání, ale je pro jinou dělbu práce. „Vystudoval 

jsem to, abych zjistil, že ekonomiku rád přenechám někomu 

jinému,“ říká s úsměvem. Na doladění rozhovoru jsem se sešla 

s Ivanem Mládkem večer U Kocoura v Letech. Mimo jiné se 

vracel ze schůzky s překladatelkou do polštiny.

Jak dlouho píšete písničku typu Zkratky, ta je úplně ge-
niální. Na ukázku úryvek: Z Pé eL eR do eM eL eR jel jsem 
přes Čé eS eS eR, eS eN Bé mé Dé Ká Wé si stoplo na Té 
Ká. Mé Dé Ká Wé eS Pé Zet A Bé Té dvacet pět padesát 
musí teďka na Gé O do Čé eS A O. Potřebujete k tomu 
nějakou speciální atmosféru, nebo příhodu, nebo co vás 
inspiruje?

Asi jako většině textařů mi zabere nejvíc času dostat nějaký 

nápad, případně vymyslet dobrý slogan, od kterého by se dala 

písnička odvíjet. Na počátku své dráhy profesionálního pís-

ničkáře jsem se cítil být víc muzikant než textař, a proto jsem 

se většinou snažil začínat melodií. Byl to možná lepší postup, 

protože z  tohoto období se do dneška udrželo při životě nejvíc 

mých písniček. S přibývajícími zakázkami jsem pak volil rych-

lejší způsob - vymýšlel jsem nejdřív nějaký úderný slogan a pak 

na něj ušil nějaký ten text a melodii. Přiznávám se, že to bylo 

často šití trochu horkou jehlou… Přesto se dost takto vzniklých 

písniček také uchytilo - například Jožin z bažin a vámi zmíněné 

Zkratky. Ty mi napadlo napsat v automobilové opravně ČSAO, 

kam jsem si dával své auto s SPZ ABT-25-50 na GO. A ke 

psaní písniček jsem nikdy nepotřeboval speciální atmosféru, 

nějaké to hučení vodopádu, vůni hvozdů nebo smutek z ne-

šťastné lásky. Většinu písniček jsem dělal „v běhu“: v kavárně, 

při jízdě autem, doma v kuchyni, ve které byla puštěná televize, 

manželka klepala řízky a řvalo dítě.

Jste jedním z nejlepších bendžistů u nás. Máte nějaký 
svůj vzor? Věděl jste vždycky, že bendžo je ten správný ná-
stroj?

Když jsem asi v patnácti letech poprvé zaslechl bendžo, hned 

jsem věděl, že je to pro mě ten pravý nástroj. Prostě mě jeho 

zvuk fascinoval. A z principu odmítám úvahy, že jsem nejlepší 

bendžista, nebo že je to někdo jiný a já že jsem druhý či pade-

sátý, a nebo že tenhle je lepší než tenhleten, případně dokonce 

to, že támhleten byl nejlepším bandžistou všech dob. Muzika 

není sport, každý hraje něco jiného, každý muzikant je svým 

způsobem originál a jejich styly jsou co do kvality nesoumě-

řitelné. A to platí i pro hráče na ostatní nástroje, pro malíře, 

spisovatele, sochaře a další lehkoživky. Dalo by se spravedlivě 

soutěžit třeba v tom, kdo zahraje na bendžo víc tónů za minu-

tu, nebo kdo zahraje hlasitěji, a nebo kdo svým bandžem dál 

dohodí. Nehledě k tomu, že je několik druhů bendž a na každé 

se hraje úplně jiným způsobem. Například hra na mé plectrum 

bendžo s hrou na kovbojské pětistrunné bendžo se liší jako hra 

na housle s hrou na harfu. A já osobně jsem nikdy žádný vzor 

neměl, i když jsem několik bandžistů obdivoval. Vždycky jsem 

se ale snažil hrát jako já, co nejvíc originálně... Úplně se mi to 

ale nepodařilo, na to jsem byl vždycky příliš pod vlivem jazzu.

„KONCERTUJEME JAKO ŠÍLENÍ…“

Ivan Mládek se svojí skupinou Banjo Band ještě po 
více než třiceti letech působení na české hudební 
scéně zvládne jet z turné na Slovensku do Mníšku 
na odpolední koncert, pak přejede do Ledče nad Sá-
zavou, večer od 20 hodin hraje na Portě v Ústí nad 
Labem a týž večer ještě míří do Turnova na festival. 
Obdivuhodné, co?

Ivan Mládek Zdroj: www.ivanmladek.cz

ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO NÁŠ ZPRAVODAJ IVAN MLÁDEK

Podle jednoho čísla zpravodaje vydávaného v Letech jste 
v údolí Berounky mezi lidmi, kteří se stále usmívají, více 
než spokojený. Jsou místa v Česku, na Moravě, ve Slezsku 
či na Valaších, kde se cítíte také „jako doma“?

Kdyby se mi na Berounce nelíbilo, tak bych tady nebydlel, ale 
patriot v žádném případě nejsem. Kdyby si to vynutily okolnos-
ti, klidně bych bydlel na jiné řece: na Sázavě, Lužnici, Otavě a 
nebo na Medvědí řece v Kalifornii. A v rozvojové Moravě by se 
také určitě našlo plno hezkých míst na bydlení.

Máte teď ještě čas na výtvarnou činnost? A předáváte 
zkušenosti s malováním někomu či dolaďujete svoji tech-
niku „antiperspektivy“?

Čas na malování teď absolutně nemám. A jestli mám co pře-
dávat? (smích) Vždyť to tehdy byla jen taková legrace, takový 
momentální nápad. S malířem Myslivečkem jsme namalovali 
v převrácené perspektivě poměrně dost obrazů proto, že byly 
nečekaně komerčně úspěšné. No a nám to nedalo a vyhovovali 
jsme poptávce. Nic se nedá dělat napůl. Pokud bych chtěl, 
aby malování bylo rentabilní, musel bych pořád malovat, dě-
lat výstavy - a já na to nejsem ani vyškolený, zkrátka byl to 
amatérský výstřelek. V poslední době hodně jezdíme po kon-
certech, nota bene díky internetové nahrávce ze začátku roku 
jsme začali jezdit do Polska a díky YouTube se naše nahráv-
ky rozšiřují dokonce i do Ruska, Kanady a Anglie. Nikdy jsme 
se nikam sami netlačili a vždycky všechno nechávali osudu. 
A teď, když už bychom se měli správně jenom fl ákat, koncertu-
jeme jak šílení. Ale bylo by rouhání nehrát, když máme v nějaké 
zemi publikum, které nás chce slyšet. V Polsku hrajeme pro 
plné amfi teátry, stadiony a náměstí, odehráli jsme tam už asi 
60 koncertů a natočili asi 8 televizí. A po polském CD „Jožin 
z bažin v Polsce“ teď pracujeme i na ruské verzi „Jožin z bažin 
táhne na Moskvu“. Takže jak vidíte, opravdu se ani na stará 
kolena nefl ákáme. 

Děkuji za váš čas a přeji spoustu energie a dobré nálady! (bt)
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TURISTIKA

VELKÁ A MALÁ AMERIKA

Velká a Malá Amerika

RESTAURACE CAFÉ ÚLETY U KOCOURA

PROČ: Romantická podívaná KAM:      Výchozí bod Mořina

JAK TAM: Pěšky

INFO: www.vyletnik.cz

NA JAK DLOUHO: Trasa dlouhá max. 10 km

KDY:        Za hezkého počasí

LOMY U MOŘINY

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

V minulém čísle zpravodaje jsme 
vás varovali před koupáním v lo-
mech u Mořiny, ale nabídneme 
vám zde příjemně strávené od-
poledne! Procházka přírodou, za-
končená pohledem na hluboké 
vápencové jámy, je ideální volbou 
pro prázdninový výlet.

Lomy jsou součástí Českého krasu, dnes 
je toto území chráněné. Vysoké bílé stěny 
jsou vápencové, místy protkané červeným 
jílem. V minulosti se zde vápenec ve vel-
kém množství těžil, nyní je těžba omezena 
a většina lomů je opuštěná. V podzemí se 
nachází rozsáhlý komplex štol, které pro-
pojují dva největší lomy s dalšími menšími 
nacházejícími se v okolních lesích. 

LOMY ZBLÍZKA
Velká Amerika má hned několik „nej“ – 

největší, nejkrásnější, nejnebezpečnější a 
nejpřitažlivější. Lom je 750 metrů dlouhý, 
150 metrů široký a lomová stěna je místy 
až 60 metrů vysoká. Na dně je jezero, kte-
ré má hloubku až 12 metrů. Voda je zde 
velmi čistá, což dokazuje přítomnost vel-
kého množství raků. Vstup dolů do lomu 
je zakázaný, stěny jsou příkré a slézat je 
je velmi nebezpečné. Na neuposlechnu-
tí zákazu doplatilo mnoho odvážlivců, o 
čemž svědčí křížky na stěnách lomu.

Malá Amerika se nachází o dva kilomet-

ry dále po žluté značce. Je prakticky celá 
zatopená, až na „ostrov“ uprostřed.

Lom Mexiko vešel do povědomí také 
jako „Trestanecký lom“. Po druhé světo-
vé válce zde bylo drženo až 2 000 po-
litických vězňů. Byli nuceni pracovat ve 
velmi těžkých podmínkách, jejich utrpení 
připomíná 2 metry vysoký pomník. 

LOMY SOUČÁSTÍ FILMŮ A POVĚSTÍ
Krása vápencových lomů neunikla ani 

fi lmovým režisérům. Na Velké Americe se 
točil například Limonádový Joe, Cesta 
na jihozápad nebo Malá mořská víla.

Asi nejznámější pověst, která se mezi 
trampy traduje, je pověst o Hagenovi. 

Měl to být nacistický voják, který se zde 
ukryl po skončení druhé světové války 
a terorizoval své okolí. Neočekávaně se 
zjevuje a zase mizí, v noci krade jídlo a 
cennosti trampům. V jedné ze štol visí 
gong, kdo na něj třikrát zabouchá a zvo-
lá: „Hagene, vem si mě,“ musí se do roka 
vrátit na stejné místo, jinak zemře.

 KUDY SE K LOMŮM DOSTANEME
Nejlepší výchozí bod je vesnička Mo-

řina, která se nachází poblíž Karlštejna. 
Tam se dostaneme autem nebo autobu-
sem ze Zličína. Z vesnice vystoupáme 
po silnici směrem na Bubovice a potom 
po žluté značce až k lomům. (lk)

RESTAURACE CAFÉ ÚLETY U KOCOURA  
Řevnická ulice, Lety     Tel.: +420 257 741 024, +420 731 759 531

Otevírací doba:
Po - Pá   17.00 - 24.00
So   12.00 - 24.00
Ne   12.00 - 22.00

NEJEN PRO SPORTOVCE 
Restaurace na výhodném místě přímo na cyklostezce z Dobřichovic 

do Řevnic nabízí jak rychlé a chutné občerstvení při cestě, tak možnost 
posezení v létě venku před restaurací nebo uvnitř při sledování fotba-
lových zápasů či jiných sportovních přenosů. Restaurace je klimatizo-
vaná, což ocení její hosté především teď v letních dnech. Z jídelního 
lístku máte možnost zvolit lehká jídla, jako jsou zeleninové saláty, či jiné 
občerstvení k pivu a vínu, nebo si můžete pochutnat na bifteku nebo 
jiné fl ákotě podle vašeho výběru. I psí miláčkové, kteří však musí zůstat 
venku v zahrádce před restaurací, budou obslouženi miskou s vodou.

Naše poznámky: zahrádka s pískovištěm pro děti, není možné platit 
kartou, sportovní bar, příjemná a pozorná obsluha. (bt)
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Z DOBNETU

Letos v létě hrajete Maryšku v Po-
střižinách. Jaká je Maryška? Nakolik 
se liší od Pavly Švédové?

Řečeno současnou mluvou, Maryška je 
pohodová a fajn ženská. Nezkrotná, ži-
vočišná, vášnivá, dodal by doktor Grun-
torád. Náležitě si užívá svého života. A to 
se mi na ní líbí. Já jsem asi větší nervóza. 
Ale život se snažím také vychutnávat. 
Jsme totiž tady na světě strašně krátkou 
dobu a navíc nikdo nevíme, na jak dlou-
ho. A ještě jeden rozdíl je mezi námi: Ma-
ryška pije pivo na ex, mně to obyčejně 
v restauraci trvá déle:-). 

Jak dlouho trvalo, než jste nacviči-
la pít pivo na ex? Nebo je to stále boj 
„kdo z koho“?

Pití na ex jsem moc netrénovala. Zkusi-
la jsem to až na veřejné generálce. A sa-
mozřejmě před lety, když jsme Postřižiny 
hráli poprvé. Přiznávám se, že při každé 
hře mám strach, zda to zvládnu, a po-
slední doušky jsou pro mě skutečně utr-
pením. Takže si dělám chuť tím, že před 
představením pojídám slané brambůrky. 

Ve skupině Třehusk hrajete na kyta-
ru. Jak dlouho už spolupracujete?

NOVINÁŘKA, HEREČKA A MUZIKANTKA

Pavla Švédová je novinářka. 
Mnoho obyvatel Dolní Berounky ji 
však zná zcela jinak – jako Maryš-
ku v Postřižinách, nebo s kytarou 
v ruce v kapele Třehusk.

PAVLA ŠVÉDOVÁ

Na první tancovačku s Třehuskem si pa-
matuju zcela přesně – bylo to v září 1995 
ve Vinařicích. Takže letos budu slavit 13. 
výročí naší spolupráce! Do Třehusku mě 
pozval kapelník Míla Frýdl. Tehdy jsme 
ještě hráli na tanečních zábavách, teď 
se soustřeďujeme už jen na staropražské 
písničky.

Byl letos v létě čas sednout si k tábo-
ráku a zazpívat si úplně z jiného soud-
ku, než jsou písničky v Postřižinách či 
ty, které máte v repertoáru vaší staro-
pražské kapely?

Ohýnek už byl několikrát. S neteřemi, 
kamarády z kapely a z divadla. A hrály se 
jenom jiné písničky: Nohavica, Voskovec 

AKTUÁLNĚ Z DOBNETu

Se skupinou Třehusk hraje Pavla Švédová staročeské písničky

a Werich, Suchý, Novák… Prostě tako-
vý příjemný pelmel. Přiznám se ale, že 
na kytaru hrají kamarádi. 

Máte mnoho aktivit. Stíháte při tom 
všem nějak relaxovat?

Když o tom tak přemýšlím, někdy re-
laxuji právě při hraní, ať už s Třehus-
kem, nebo na divadle. Záleží ale hlavně 
na tom, pro jaké lidi se hraje. Když se 
baví, smějí se, reagují a zpívají, tak je to 
určitě relax. Přes časem jsem se dala i do 
zahrady a opravy domu. Takže „odpočí-
vám“ i tak, že oklepávám omítku, sekám 
zahradu, natírám plot, sázím kytky....

Děkuji za odpovědi a přeji krásné 
léto! (bt)

Pozor důležité! 
Zaznamenejte si prosím změny telefonních čísel, které 

u nás nastaly:

ZMĚNA TELEFONU NA HELPDESK
V tomto měsíci jsme provedli změnu telefonního čísla na 

HELPDESK sítě DOBNET. Vaše požadavky a dotazy nyní 
můžete telefonovat na nové číslo 277 001 151. Opět platí, že 
v nepřítomnosti operátora můžete nahrát vzkaz na záznam-
ník, a to 24 hodin denně.

ZMĚNA TELEFONU INFORMAČNÍ KANCELÁŘE
Další změna telefonního čísla se týká Informační kanceláře 

sdružení. V případě vašich dotazů můžete nyní telefonovat také 

na číslo 277 001 111. Dosavadní mobilní telefonní číslo 775 362 
645 zůstává nadále funkční souběžně s tímto novým číslem.

NOVÉ FAXOVÉ ČÍSLO
Poslední změnou je faxové číslo. V případě, že nám potře-

bujete rychle něco zaslat faxem, můžete použít nové číslo 
277 001 199.

PŘIPRAVOVANÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
V zájmu zkvalitnění a zrychlení vyřízení vašich požadavků 

na HELPDESK budou následovat další doplňkové služby, 
jako například založení požadavku SMS zprávou z vašeho 
mobilního telefonu. O spuštění této služby vás budeme včas 
informovat. (br)
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ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LINKA  TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112 

Evropská jednotná tísňová linka 
112 byla zavedena v roce 1991. 
Pravděpodobně toto číslo už 
všichni znáte, ale možná že o něm 
nevíte.

… hlavním cílem zavedení jednotného 
čísla pro tísňová volání bylo maximálně 
zjednodušit přivolání pomoci v nouzi, a 
to hlavně pro osoby na cestách po Evro-
pě. Nyní ve většině evropských zemí fun-
gují původní národní tísňové linky a navíc 
funguje i jednotná tísňová linka 112.

… od roku 2003 jsou poskytovate-
lé telekomunikačních služeb (jednotliví 
operátoři včetně operátorů poskytující 
mobilní služby) povinni mimo bezplat-
ného zpřístupnění tohoto tísňového čísla 
poskytovat záchranným službám také 
informaci o detailní poloze volaného, aby 
bylo možné maximálně zkrátit čas od vo-
lání po poskytnutí odpovídající pomoci.

… v Česku začala tato linka fungovat 
spolu s příchodem nového roku 2003. V 
současné době je v provozu všech 14 plá-
novaných krajských call-center obsluhují-

JEDNOTNĚ V EVROPĚ

cích linku 112. Tato centra jsou umístěna 
v krajských centrech Hasičského záchran-
ného sboru. Systém propojuje základní 
složky integrovaného záchranného sys-
tému, tedy Hasičský záchranný sbor ČR, 
Policii ČR a zdravotnickou záchrannou 
službu. Jednotlivá call-centra obsluhující 
linku 112 jsou vzájemně hlasově i datově 

propojena a jsou plně zastupitelná. V praxi 
to znamená, že pokud je například pražské 
centrum přetíženo a nebylo by možné tís-
ňové volání ihned obsloužit, hovor je auto-
maticky přesměrován třeba do Ostravy. 

… na tísňovou linku 112 se lze dovolat 
nejen bez kreditu na předplacené kartě, ale  
i bez SIM karty v mobilním telefonu. (mn)

foto: archiv Trans Hospital Řevnice

foto: archiv Trans Hospital Řevnice

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
TRANS HOSPITAL ŘEVNICE

Provozovatelem Zdravotnické záchranné služby (ZZS) 
v oblasti Dolní Berounky je pan Bořek Bulíček, za nímž 
jsme zajeli do Řevnic, aby nám odpověděl na některé 
naše dotazy, které budou určitě zajímat i vás.. 

Jak dlouho provozuje Trans Hospital Řevnice své služby?
Od roku 1992, kdy je Trans Hospital nestátním zdravotním 

zařízením.

Co všechno můžete pacientům nabídnout?
Trans Hospital zajišťuje zdravotnickou záchranou službu, lé-

kařskou službu první pomoci a dopravu nemocných. Zároveň 
zajišťujeme různé sportovní, kulturní a společenské akce.

Jak se za poskytnuté služby platí?
Ve většině případů je zdravotní péče hrazena příslušnou pojiš-

ťovnou, zajištění akcí a některé převozy jsou hrazeny hotově.

Přispívá město nebo stát na provoz Trans Hospital?
Některé obce každoročně přispějí na provoz stanoviště ZZS 

Řevnice. Kupodivu město Řevnice již třetím rokem nepřispívá, 
a to i přesto, že na každý rok schválí pro záchranku 30 tisíc 

korun. Nikdy jsme je však nedostali. Navíc jsme jediné stano-
viště ZZS v republice, které nedostává od státu žádnou dotaci, 
přestože jsme zřízeni podle naprosto stejných vyhlášek a na-
řízení jako státní ZZS. Trans Hospital provozuje smluvně ještě 
jedno stanoviště pro jihočeskou záchranku v oblasti Lipenska a 
zde není s dotací žádný problém. Prostě v Řevnicích nás nemá 
ODS rádo, což je vidět i na chování naší radnice. Já sám žiji 
v Řevnicích již skoro 45 let a začínám se za to vážně stydět.

Kolik vozidel máte k dispozici?
Máme 18 sanitních vozidel, záchranářský autobus, obojživel-

ný transportér, speciální čtyřkolku s vlekem, vznášedlo a do-
konce také historické sanitní vozy - vůz IMV 1000 z roku 1964 
je dokonce jediný dochovaný v republice!

Jak velkou oblast obsluhujete?
Dá se říci, že naše působnost je po celé České republice, ale 

jezdíme pro pacienty i do zahraničí.

Účastníte se mnoha společenských akcí, koncertů a fes-
tivalů. Jaké jsou vaše zkušenosti z chování jejich účastní-
ků?

To je dané tím, o jakou akci se jedná, ale v drtivé většině pří-
padů probíhá vše bez problémů. Horší to je, když přijedete do 
místní restaurace, kde si místní vyřizují účty mezi sebou, proto-
že soused přejel sousedovi při couvání slepici.

Pořádáte také různé osvětové kurzy. Jaké? 
Pro různé fi rmy, školy a podobně pořádáme kurzy a ukázky 

první pomoci. Trans Hospital je vybaven výukovými modely na 
nácvik resuscitace včetně malého miminka.

Je podle vašeho názoru v oblasti dolní Berounky dosta-
tečně hustá síť praktických, dětských i odborných lékařů? 

Myslím, že v naší oblasti máme dostatečnou síť lékařů.       
Děkuji za odpovědi. (bt)

TÍSŇOVÉ LINKY:

112 jednotná tísňová linka

150 hasiči

155 záchranná služba

156 městská policie

158 Policie ČR
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ZDRAVOTNICTVÍ

JSME SANKCIONOVÁNI ZA VÍCE PRÁCE

Práce lékaře bývala vždy velmi váženou činností. A 
lékař sám byl považován za osobnost. Dnes, kdy lé-
kaři jsou součástí zdravotnického systému, jsou  je-
jich individuality poněkud zastíněné všemi instituce-
mi, které celou soustavu tvoří – od ministerstva, přes 
pojišťovny, zdravotnické organizace a komory, až po 
nemocnice a polikliniky… Protože většina z nás hledí 
na zdravotnictví z pohledu klienta–pacienta, požáda-
li jsme o náhled z druhé strany. O tom, jak funguje 
jedno zdravotnické zařízení v Řevnicích, a o úskalích 
dnešního zákonodárství vypráví MUDr. Helena Fuch-
sová, dětská lékařka z Řevnic. 

CO BYLO NA ZAČÁTKU
S lékařskou praxí v Řevnicích jsme začínali na podzim roku 

1993. V té době to byl můj manžel–gynekolog a internista  
MUDr. Vanžura, já jsem svoji pediatrickou ambulanci otevřela 
na konci dubna následujícího roku. Před tím jsem pracovala 
dva roky u farmaceutické fi rmy, a to především z fi nančních 
důvodů - plat lékaře i se službami v nemocnici nepřesáhl 3200 
korun, takže můj příjem nám pomohl při stavbě a vybavování 
ordinací. Zároveň jsem na svých služebních cestách poznala 
mnoho zajímavých lidí a různé formy podnikání. Zkušenos-
ti takto získané nelze poměřit penězi, ale byly důležité a pro 
naše další podnikání i velmi podnětné. Další zkušenosti jsme 
získávali při návštěvách našich kolegů v zahraničí, například 
v Rakousku, Německu, Švýcarsku a na Novém Zélandě. Od-
borné stáže v těchto zemích byly pro nás bezesporu příno-
sem.

ROZRŮSTÁME SE…
Ač to původně nebylo v plánu, byli jsme nuceni rekonstruovat 

další prostory, neboť jsme se rozšířili o specializace, jako bylo 
ORL MUDr. Jenšovské, kožní a oční MUDr. Šípové a MUDr. 
Šípa, ordinace chirurgie, ortopedie a další. Nikdo ze součas-
ných šestnácti lékařů není naším zaměstnancem, ale pracuje 
a podniká tzv. sám na sebe. Nekonkurujeme si, spíše se dopl-
ňujeme. Snad i díky tomu je fl uktuace našich lékařů jen velmi 
malá. Náklady provozu budov se snažíme udržet na rozumné 
výši. Řízení, koordinace a víceméně i celková údržba je plně 
v mojí režii. 

DOSTATEČNÁ SÍŤ LÉKAŘŮ
Spádovou oblast máme dosti širokou, jezdí k nám pacienti 

od Berouna až po hlavní město, a to včetně Prahy. Vzhledem 
k tomu, že jsme dosažitelní vlakem i autem do 30 minut i ze 
vzdálenějších lokalit, počty našich pacientů rok od roku stou-
pají. V posledních letech máme průměr 50-55 tisíc ošetření za 
rok, počítáno samozřejmě pro všechny ordinace dohromady. 
Specialisté mají spádovou oblast větší, u praktiků převažuje 
místní klientela. Síť lékařů je v naší oblasti podle mého názoru 
dostatečná. Pokud zmíním pouze dětské lékaře, Liteň a Ka-
rlštejn zastřešuje MUDr. Karlová, v Řevnicích jsme dvě – já a 
MUDr. Pajdlová, která ordinuje i ve Všenorech, v Dobřichovi-
cích je MUDr. Bartošová. Další pediatři praktikují v Černošicích, 
Loděnicích, v Berouně a Hostomicích. 

POTŘEBA ODBORNÉ I „LIDSKÉ“ PÉČE
Ovšem tak jako v celé republice věkový průměr dětských 

lékařů rychle stoupá a během příštích pěti, deseti let hrozí ab-
solutní nedostatek této specializace. Dětský obvod se sedmi 
sty kartami v oblasti s takovým zalidněním, jako je v Řevnicích 
a okolí, se hodnotí již jako plný. V současnosti registrujeme 

ÚHEL POHLEDU LÉKAŘE

další nové klienty, neboť tento kraj je velmi atraktivní a stou-
pá zde výrazně počet obyvatel, včetně nejmladší populace. 
Doporučený počet (20 ošetření za den) máme naplněný již 
během dopoledne a občas je náročné věnovat se pacientům 
nejen odborně, ale také „lidsky“ a nepracovat jako na běžícím 
pásu.

MORÁLNÍ SELHÁNÍ STÁTU
Tomu ovšem brání současná legislativa, podle které jsou po-

čty pacientů jednotlivým lékařům pojišťovnami limitovány bez 
ohledu na to, kolik ošetření doktor skutečně provede. Různě 
velkou část práce tak jaksi automaticky nedostaneme propla-
cenou, byť z pohledu zákona a taktéž vlastního svědomí, resp.
lékařské etiky, pacienty i přes „limit“ odmítnout nemůžeme. A 
tak kromě nezaplacené vlastní - a nutno říci že odborně a psy-
chicky náročné - práce platíme ještě další náklady, jako jsou 
energie, vodné, stočné a spotřební materiál z vlastní kapsy. 
Upřímně řečeno nevím, v jakém dalším oboru lidské činnosti 
jsou podnikatelé v takovém postavení, kdy jsme sankcionová-
ni za to, že odvádíme více práce. Minimálně morálně zde stát 
selhává. (bt)

MUDr. Helena Fuchsová
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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

Systém vzduch-voda
  země-voda
   voda-voda

Jesy - inzerat.indd 1 21.5.2008 17:38:17

Popis práce: zajiš�ování informací o politickém, spoleèenském, kulturním i sportovním dìní ve své domovské obci 
v rámci mikroregionu Dolní Berounka

Popis práce: mapování a øízení technických prací, rozdìlování práce pro èleny technické skupiny v návaznostech na
provoz a údržbu sítì DOBNET

Požadavky: znalost práce na PC, spolehlivost, peèlivost

Požadavky: znalost práce na PC, schopnost øídit skupinu pracovníkù, technická zpùsobilost vítána

Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizací, vhodné pro zájemce hledající využití svého 
volného èasu, možnost práce z domova, pøíjemný pracovní kolektiv, práce v rámci èlenství ve sdružení nebo na VPP

Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizací, vhodné pro zájemce hledající využití svého 
volného èasu, práce v kanceláøi, doma i v terénu, vhodné zejména na VPP

Region: Dolní Berounka

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: barbora.tesarova@dobnet.cz

Kontaktní informace: bohumil.ruml@dobnet.cz

operátor technické podpory HelpDesk

dopisovatel pro DOBNET zpravodaj

vedoucí technické skupiny

Popis práce: øešení technických problémù s uživateli, jejich identifikace a postoupení odpovìdným pracovníkùm

Požadavky: znalost práce na PC, dobré komunikaèní schopnosti, asertivita, dostupnost na telefonu, ochota uèit se 
nové vìci

Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizaci, vhodné pro zájemce hledající využití 
svého volného èasu, možnost seberealizace, možnost práce z domova, pøíjemný pracovní kolektiv, práce v rámci 
èlenství ve sdružení, pøípadnì na VPP

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: michal.nespor@dobnet.cz
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