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Hlásná se dobře
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Za důlním vláčkem
Voda si žádá
do Solvayových lomů
respekt
+ zprávy z regionu, kultury a ze sportu
www.idobnet.cz
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DOBNETINZERCE

ZAHRADNÍ ZEMINA
Velká Chuchle

POTŘEBUJETE RYCHLOU
POMOC?
‐ někdo vám poslal zavirovaný e‐mail?
‐ vylili jste si kávu do klávesnice?
‐ přestala �sknout �skárna?
‐ dě� vám šláply na mobil?
‐ nefunguje vám internet?
‐ máte poškozený pevný disk
či paměťovou kartu
a bojíte se o ty nádherné fotky z dovolené?

 Kompostovaný
 substrát
 Travní substrát
 Mulčovací kůra
 Doprava
Kontakt:
Tel.: 602 693 051
e-mail: info@zekom.cz
www.zekom.cz

Přijmeme

TRAKTORISTU
obsluhu zemědělských strojů

Požadujeme: řidičský průkaz T, C, E,
praxi s obsluhou moderní
zem. techniky, schopnost provádět
drobné opravy a údržbu.
Nabízíme: hlavní pracovní poměr,
zázemí stabilní společnosti, osobní
ohodnocení, možnost ubytování.
Kontakt: VELKOSTATEK TETÍN

727 978 231

bohackova@velkostatektetin.cz

WWW.PRODEJPALIVOVEHODREVA.EU

777 264 266

2

DOBNET červenec 2015

DOBNETZPRÁVY

•

Dolní Berounka

Letošní Portě
kraloval Trapas
V pátek 26. června úderem šesté podvečerní
hodiny odstartoval 49. ročník Porty – jak jinak
než Vlajkou. První host programu, Paběrky
Marko Čermáka, potěšil milovníky tradic. Tomáše Linku zase publikum nechtělo pustit z pódia,
Epy de Mye pokřtili v Lesním divadle „čerstvě
upečené“ album Kotlina a v diváckém hlasování
zvítězila skupina Naopak. Vystoupily avizované známé tváře jako Věra Martinová (na titulní
straně), Robert Křesťan, Hop Trop, Jaroslav
Wykrent, Pavlína Jíšová či Petr Bende. Nově
se představil stále populárnější mladý zpěvák
Pavel Callta, který svou písňovou tvorbou
oslovuje mladou generaci. S Petrem Bende
to rozjel řevnický pěvecký soubor Notičky.
O tradiční překračování hranic folku a country
se postarala oblíbená kapela Buty. Z vážných
důvodů v pátek nevystoupil Petr Spálený, kterého zastoupil Tomáš Linka a jeho Přímá linka.
S keramickou soškou, symbolizující cenu
nejvyšší, letos z Řevnic odjela skupina Trapas.
Na druhé příčce se umístil Tchei-chan v duu,

na třetím Melda & spol. Zvláštní cenu poroty
získala kapela Z hecu. V online hlasování ePorty obdržela nejlepší hodnocení Kristína Nídlová
(78 %), dále pak Alternativa (69 %) a Trapas
(60 %). Návštěvníci si užili nejen kvalitní hudeb-

I vy můžete připomínkovat
nový jízdní řád

Z vraždy novorozence obvinili
policisté matku

Až do 27. července se můžete vyjádřit k novému železničnímu jízdnímu řádu, který bude
platit od půlky prosince po celý další rok.
Jízdní řád na rok 2016 zpracoval odbor
dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje
ve spolupráci s Českými drahami. A návrh zveřejnil. Najdete ho na webu www.kr-stredocesky.cz/web/doprava v rubrice Veřejná doprava
a podrubrice Jízdní řády drážní dopravy. Celý je
ke stažení v levém sloupci. Jde o rozpracovanou verzi, která slouží jako podklad k dalšímu
projednávání a případným změnám na základě
připomínek ze strany objednatelů dopravy,
dopravců, měst a obcí či přímo cestujících.
Hraničním datem je 27. červenec, připomínky
po tomto termínu budou směřovat až k následujícím změnám jízdního řádu. Všechny zaslané
podněty budou akceptovány, avšak nepůjde
o stížnosti a kraj na ně nebude odpovídat.

Policisté v noci na čtvrtek 25. června našli
v Mníšku pod Brdy na základě oznámení mrtvé
novorozeně. Leželo v igelitové tašce v kontejneru na odpadky. Asi třicet minut po půlnoci
k němu vyrazili záchranáři, kteří již pouze konstatovali smrt. Strážci zákona nařídili soudní
pitvu, jež potvrdila, že novorozeně bylo zavražděno. Jak přesně zemřelo, ale neprozradili. Kriminalisté provedli domovní prohlídku u 21leté
matky a podle jejích závěrů a dalších poznatků
ženu obvinili z vraždy ve třetím odstavci, tedy
z činu spáchaného na dítěti do patnácti let. Jak

ní zážitek, ale také nejrůznější dobroty. Stejně
jako každý rok se po celou dobu festivalu
od stánků nesly ty nejlahodnější vůně a celý
večer důstojně střežil totemový orel. Zkrátka
Dáša Borovská
Porta, jak má být.

dále potvrdila policejní mluvčí, případ se nadále
prošetřuje a žena je stíhána na svobodě. Hrozí
jí vězení od 15 do 20 let nebo i výjimečný trest.

Silnicí Všenory–Černolice o prázdninách neprojedeme
Od 1. července do 31. srpna bude uzavřena
komunikace ze Všenor do Černolic, od hlavní
silnice ve Všenorech (Nad Rozcestím) po Prokopávku (č. III/11 510).
Důvodem je výstavba vodovodního řadu Baně.
Objízdná trasa vede přes rychlostní silnici R4

a část Jíloviště včetně autobusů č. 448 a cyklobusu 609. Na linkách dochází ke změnám
časových poloh spojů. Výlukový jízdní řád je
ke stažení na www.dobrichovice.cz v rubrice
Pro občany. Vjezd mají povoleny jen vozy podílející se na stavbě.

Noví policisté složili slib

Nový vysílací bod v Podbrdech
Společnost DOBNET spustila na budově obecního úřadu v obci Podbrdy nový vysílací bod.
Zájemci o přeinstalování na 5,5 G nebo ti, kteří
mají zájem o internetové připojení v této lokalitě,
se mohou hlásit přímo v kanceláři společnosti
na adrese Palackého 27, Dobřichovice nebo volat na telefonní číslo 277 001 111, a to od pondělí do čtvrtka mezi 8. a 12. hodinou, poté
od 12:30 do 18:00, v pátek od 8 do 12 hodin.

Středočeskou policii posílí 72 nových policistů,
kteří v historických prostorách Muzea Policie
ČR složili v pátek 26. června slavnostní slib
do rukou ředitele středočeské policie plukovníka Václava Kučery.
Nováčci tak učinili před nastoupenou čestnou
jednotkou a praporem Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje. Součástí slavnostního slibu bylo i předání medailí a ocenění
vybraným policistům z rukou prvního náměstka
policejního prezidenta plk. Vondráška.
Během dopoledne proběhlo předání medailí
a plaket policejního prezidenta za věrnost
policistům a občanským zaměstnancům
Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje. Zároveň Václav Kučera obdržel od sdružení Veterán Policie ČR medaili a čestnou
stuhu na zástavu z rukou prezidenta sdružení
plk. Jaroslava Zemana. V závěru byl v rámci

policie.cz

středočeského kola ankety Policista roku 2014
uveden do síně slávy kriminalistický technik
podporučík Petr Růžička z územního odboru Nymburk, který je ve služebním poměru
od roku 1972. Ocenění získal za dlouholetou
činnost v kriminalistické praxi, kterou pravidelně předává v rámci výkonu své služby i přednáškové činnosti mladším kolegům.
www.idobnet.cz
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Chorus Angelus
oslavil svých 30 let
koncertem
Slavnostní koncert, jímž dětský pěvecký sbor
Chorus Angelus (dříve Mladost) oslavil 30 let
od svého založení, úspěšně završil letošní
sborovou sezonu. Stalo se tak 11. června v reprezentačních prostorách pražského Hlaholu.
Večerem provázel bývalý sbormistr Karel Loula,
jenž si také spolu s koncertním oddělením
zazpíval jedno z Mozartových nokturn. Vystoupila všechna oddělení se svými sbormistry
pod vedením uměleckého vedoucího Romana
Michálka, včetně dětí z mateřských škol. Po letech si na koncertě zazpívalo také 19 bývalých
členek, někteří z bývalých členů či jejich rodičů
poslouchali ve zcela zaplněném hledišti.

Petr Kubín

Dobřichovice mají
nové infocentrum
V neděli 14. června zažily Dobřichovice velkou
událost. Bylo zde otevřeno informační centrum
s názvem Kafíčko. Jeho cílem je nejen poskytnout informace turistům, ale pomoci také
místním, aby se včas dozvěděli o událostech
a aktivitách v regionu. Slavnostní otevření se
neslo v přátelském duchu za doprovodu mnoha
aktivit. Ty vám představí video Dobnet TV, které
najdete na www.idobnet.cz v rubrice Videa.

Školy se opět mohou hlásit na seminář Aktivní útočník
Středočeský kraj po prázdninách naváže
na úspěšné metodické semináře s názvem Aktivní útočník. Společně s Krajským ředitelstvím
policie Středočeského kraje už v květnu uskutečnil čtyři metodické semináře pro školy a školská zařízení na téma Aktivní útočník ve škole,
a to v reakci na loňský podzimní tragický útok
na žáky školy ve Žďáru nad Sázavou.
„Seminářů se zúčastnilo celkem 197 ředitelů
škol a školských zařízení a pedagogů. Zájem
o ně byl velký, a jelikož se na řadu zájemců
z kapacitních důvodů bohužel nedostalo, kraj
se rozhodl připravit společně s policií další
na začátek září,“ řekl středočeský hejtman
Miloš Petera.
Policisté během semináře vysvětlí základní
postupy jednání pedagogického sboru při napadení školy aktivním útočníkem (ozbrojená osoba)
a seznámí účastníky s pravidly spolupráce s policií a dalšími složkami integrovaného záchranného systému při této krizové situaci. „Na základě

získaných informací by školy měly vypracovat
krizový plán pro případ napadení ozbrojeným
útočníkem,“ uvedl statutární náměstek hejtmana pro oblast školství, tělovýchovy a mládeže
Milan Němec. Seminář je pro účastníky zdarma
a proběhne 7. září od 9 hodin v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11,
Praha 5. Přihlašování probíhá online systémem
VISK na www.visk.cz/akce/0161G75. Přihlášky
se přijímají podle pořadí doručení.

Stavba u radotínské lávky mění cyklostezku

Dvě akce v mořinské
knihovně
V pátek 10. července se v Obecní knihovně
Mořinka koná od 18 hodin beseda o tibetské
kultuře. Vstupné je 50 korun na osobu. O týden později bude prostor patřit dětem. Od 19
hodin sem mohou přijít na noční čtení, které
má jedinou podmínku: spacák s sebou.

Na radotínském břehu Berounky byla počátkem června zahájena asi nejsledovanější
stavební akce léta s názvem Místo u řeky. První
terénní úpravy probíhají v areálu bývalého zahradnictví v ulici Nad Berounkou. Kvůli pohybu
těžké stavební techniky je proto omezeno
parkování na náměstí Sv. Petra a Pavla. Až
do konce září platí zákaz stání při celé délce
chodníku před budovou školy.
Ještě výrazněji však stavba zasáhne do provozu cyklotrasy. Linie první budované opěrné
zdi totiž zasahuje do stávající stezky. Ta bude
proto uzavřena od lávky až k místu, kde se

Přívoz Kazín láká na krásu
historie
Nejstarší přívoz v Čechách Kazín je již plně
v provozu a láká na plavby, při nichž objevíte
historii bájných Slovanů. Plout okolo legendárního hradu české kněžny Kazi či poznat místo,
kde silák Bivoj svedl boj s kancem, je víc než
zajímavé. Navíc poznáte pestrý život kolem Berounky. A nalodit se můžete i při jízdě na Karlštejn. Více najdete na www.privozkazin.cz.
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MČ Praha 16

na ni napojuje pěší propojení vedoucí pod zdí
hřbitova. Právě tam povede objízdná trasa pro
cyklisty: ve směru od Prahy musí zabočit pod
kostelem nahoru, projet ulicí Nad Berounkou
a kolem hřbitova skrze venkovní posilovnu
zase zpět na trasu kolem Berounky. Objížďka
bude obousměrná a platná i pro chodce, bude
však možné místo toho projet Loučanskou ulicí
přímo do ulice K Lázním, jíž je vedena cyklotrasa směrem na Černošice.
V okamžiku zahájení prací na úpravách
náplavky u ústí Radotínského potoka by zhotovitelská firma měla v místech pod kostelem
položit dřevěné lávky pro přecházení. Pokud
to po nějaký čas nepůjde, cyklodoprava se
odkloní K Přívozu a přes Horymírovo náměstí
zpět do Loučanské.
Zástupce starosty městské části Praha 16 Miroslav Knotek prosí místní obyvatele o strpení:
„V plné sezoně a v samém srdci Radotína je
to samozřejmě nepříjemné, dlouhá prodleva
v zahájení ale vznikla kvůli zdlouhavému výběrovému řízení, v němž je nutné dodržet všechny
zákonné odvolací lhůty.“ I přes zdržení by stavba měla být hotová podle plánu 30. září 2015.

DOBNETZPRÁVY

•

Lety

KRÁTCE
Z LEŤÁNKU

18. 7. od 10:30 Hudební dílna s Ivem Vrbou v Letech u Kapličky (případně „mokrá
varianta“ v obecní knihovně). Téma: Jak
ponocný přišel o dřevěný roh, chytil blesk
a dostal kovový roh.
Vyprávění o ponocných, troubení na rohy,
římský roh lutus.
Na září jsou naplánovány tyto akce:
• další Hudební dílna s Ivem Vrbou – zahájení sezony v Letech
• rodinná poradna s PhDr. Ilonou Špaňhelovou
• 17. 9. 9:00–11:00 hod. – kurz šátkování
s Mgr. Kateřinou Neubaerovou

DOVOLENÁ
NA LETOVSKÉM ÚŘADU

Od 27. 7. do 7. 8. bude z důvodu čerpání
dovolené uzavřen Obecní úřad v Letech.

NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ
OBCE AILERTCHEN

Letovští fotbalisté a starostka obce navštívili
ve dnech 3.–5. 7. naši partnerskou obec
Ailertchen. Krátkou zprávu z průběhu
návštěvy najdete v příštím čísle Dobnet
zpravodaje.

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD
V OBCI ZA ROK 2014

Podle informace společnosti Ekokom vytřídila obec Lety za rok 2014 celkem 161,830
tuny odpadu v hodnotě 222 802 Kč. Tato
částka obci významně snižuje roční náklady
na likvidaci odpadu.

ODPAD, ODPAD, ODPAD...

Obce Lety, Hlásná Třebaň, Řevnice, Všenory,
Líšnice a Černolice zadaly společnosti Ekokom vypracování analýzy možnosti společného postupu při výběru svozové firmy pro nakládání s odpady z jejich katastrálních území.
Z prvních informací vyplývá následující:
Nejvýznamnější složkou komunálního
odpadu je směsný odpad, jehož produkce v roce 2014 dosáhla hodnoty 317 kg
na obyvatele (65 % z celkové produkce
komunálních odpadů), což je výrazně nad
průměrem dosahovaným ve velikostně
srovnatelných městech České republiky
(219 kg na obyvatele za rok).
Další významnou částí jsou využitelné složky
komunálního odpadu, které představují
zhruba 15 % celkové produkce všech odpadů
v oblasti. Průměrná výtěžnost v obcích Řevnicka se pohybuje na úrovni 70 kg na obyvatele za rok 2014 bez kovových odpadů, průměr dosahovaný ve Středočeském kraji byl
v tomto roce zhruba 42,4 kg na 1 obyvatele.
K uvedenému je nutné přidat poznámku, že
průměrná výtěžnost je počítána na trvale hlášené občany. V naší oblasti je velké množství
rekreantů, kteří odpad také produkují, ale
hlášeni jsou jinde, tímto faktem jsou tedy
uvedené průměry značně zkresleny.
Důležitý je fakt, že s tímto odpadem obce
musejí umět pracovat a kvůli snižování
nákladů na skládkování se snažit o jeho co
největší recyklaci.

Z dětského dne.

Alena Vanžurová

Vysloužilé spotřebiče
hasičům v Letech
Už desátým rokem funguje
v České republice stejný
systém jako ve zbytku Evropy.
Každý z nás může díky němu
zdarma předat k recyklaci
vysloužilý spotřebič, aniž by
s tím měl jakékoli další starosti.
Elektrowin, největší český kolektivní systém pro
sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil přes
13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali přes 13 milionů spotřebičů o celkové hmotnosti více než 230 000 tun.
Toto místo je rovněž v Letech v Řevnické ulici.
Dosloužil i vám doma některý spotřebič? Bude
ekologicky recyklován a získané suroviny
poslouží při výrobě nových spotřebičů, když jej
odevzdáte na některém z těchto míst:
• Sběrné dvory a sběrná místa měst a obcí –
v nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu
na místo bydliště.
Nejbližší sběrné místo najdete v Letech
u hasičské zbrojnice na adrese Řevnická 433, otevírací doba je denně kromě
neděle, ve všední dny 17–19 hod., o sobotách 10–12 hod. V případě dotazů lze volat
na tel. číslo 602 134 889.
• Prodejny elektro – prodejci jsou povinni
převzít staré spotřebiče při nákupu nového
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely
zákona, která začala platit na sklonku roku
2014, musejí obchody s prodejní plochou
větší než 400 m2 malý spotřebič, jehož žádný
rozměr nepřesáhne 25 centimetrů, odebrat
i bez nákupu nového. Prodejci spolupracující
s Elektrowinem vycházejí obvykle spotřebite-

lům vstříc v daleko větším rozsahu a začali to
dělat dříve, než zákon vstoupil v platnost.
• Města a obce musejí podle zákona nejméně
dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, kam patří i staré elektro. Velkoobjemový kontejner přistavíme opět na podzim
na sběrné místo v Polní ulici.
• Elektrowin organizuje množství akcí, při nichž
můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek –
například v podobě slevy na vstupném do zoo
nebo do muzea. Sledujte proto pozorně
internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde vždy
najdete aktuální informace.
„Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci
a nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.“
To jsou dvě základní poučky, kterými se dnes
řídí odpadové hospodářství v celé Evropě.
Podle první z pouček se tedy například o recyklaci použitých elektrospotřebičů starají jejich
výrobci. Aby byla v případě starého elektra
splněna i druhá podmínka, musíme je skutečně
předat k recyklaci, ne vyhodit jako odpad.
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy na obyvatele,
tedy zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti Češi
v posledních letech odevzdávají ročně průměrně pět kilo starého elektra, dohromady tedy
něco k 50 000 tun.
Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena takto pevně, naším společným úkolem
bude sebrat 40 procent množství nově
prodaných spotřebičů – počítáno průměrem za tři roky nazpět. Podle současných
prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak
dramaticky nezmění, to tedy bude ročně
něco přes 70 000 tun čili o něco víc než
(bt)
sedm kilogramů na obyvatele.
www.idobnet.cz
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Záchranáři varují:
Voda si žádá respekt
Nastává období vodních radovánek.
S přibývajícími krásnými dny se mnoho z nás
vydá za osvěžením nebo zábavou k vodě.
V našem kraji je hodně příležitostí ke koupání
zejména v přírodní vodě nebo v bazénech. Ani
na jednom z míst se nevyskytují plavčíci, proto
zůstává otázka bezpečnosti hlavně na naší
zodpovědnosti.
U nás láká ke koupání především
řeka, případně lomy, někteří mají
doma i soukromé bazény. Před
vodou jako takovou je potřeba
mít respekt. I když jednotlivé
možnosti koupání skýtají specifické nástrahy, je potřeba všude
dodržovat základní pravidla bezpečného pobytu u vody. Ta jsou
podle prezidenta Vodní záchranné
služby ČČK Davida Smejkala tím
nejzákladnějším vodítkem, kterého
by se měl držet každý.
Desatero bezpečného
pobytu u vody podle vodní
záchranné služby:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Na plavidla nepatří děti
bez záchranných vest.
Nebuď ve vodě hrubý
a bezohledný.

Neplav a neskákej
do vody v neznámých
místech.
Plav ve vyznačeném
prostoru, máš záruku
záchrany života.
Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

Nechoď se koupat sám,
nepodceňuj nebezpečí
vody.
Neplav, jsi-li rozpálený
nebo unavený.

Neplav hned po jídle,
nech si alespoň 1 hodinu odstup.
Neplav daleko od břehu,
máš-li tuto potřebu,
zajisti si doprovod lodičky.

10.

Důvěřuj členům vodní záchranné služby,
uposlechni jejich pokynů
a nepřekážej jim v práci.
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Jak do vody
bezpečně
Odborníci se shodují v tom, že
bychom měli dodržovat pravidla,
abychom v kontaktu s vodou
zamezili vzniku krizových situací.
Do jednoho také zmiňují, jak je
důležité, aby se děti co nejdříve
naučily plavat. Proto jsme se obrátili na odborníky, kteří se výukou
dětí zabývají, aby nám poradili,
jak k ní přistupovat. Zjištění jsou
důležitá jak pro rodiče dětí, tak pro
starší generaci, která se většinou
učila plavat poměrně násilným
způsobem, od hození do vody
po odstrkování kovovými tyčemi
od břehu. Podle těchto pravidel
si všichni můžou ověřit, zda jsou
jejich návyky správné. Dnes lze
děti učit plavat skoro od narození,
což je podle Nikoly Ottomanské,
lektorky plavání Baby Clubu Ottománek v Černošicích, ideální. Děti
se od útlého věku učí zejména
pozitivnímu vztahu k vodě, pod
odborným vedením postupují
po jednotlivých krocích, od seznamování se s vodou po potápění
a další dovednosti. Z dnešního
způsobu výuky vyplývá, že by
si děti měly budovat především
bezpečné návyky, ale také dobrý
vztah k vodě.

Co mají podle Nikoly
Ottomanské nacvičovat děti
do čtyř let věku:
• plavecké dýchání
• plaveckou polohu, vznášení,
splývání
• pády a skoky do vody
• orientaci ve vodě
• pocit vody
U starších dětí se pak
dají trénovat nečekané
situace, jako třeba pády
do vody nebo prvky
záchrany tonoucího.
V Baby Clubu Ottománek dokonce
v červnu probíhal
intenzivní kurz, kde
se děti učily padat
do vody, zorientovat
se pod vodou, dostat
se nad hladinu a dopravit se na břeh. Pro školní
děti je pak v plánu zařazení plavání v oblečení
a obuvi nebo záchrana
tonoucího.
Tipy pro rodiče
na bezpečné plavání dětí
podle Nikoly Ottomanské:
1. Osmělovat dítě již od narození
(např. při koupání).
2. Jít jako rodič, který má rád
vodu, svému dítěti příkladem.
3. Vytvářet příjemné situace
spojené s vodou (koupání = rituál,
na který se těšíme).
4. Při nečekaných situacích (loknutí vody / pád do vody) nepanikařit,
vyvarovat se vytvoření traumatického zážitku spojeného s vodou.
5. Vést dítě k tomu, aby mělo
vodu rádo.
6. Rozvíjet základní plavecké dovednosti (zejména plavecké dýchání:
výdech nosem a ústy do vody).

7. Zabezpečit
veškeré vodní nádrže,
bazény, jezírka, sudy ap. v blízkosti bytu, domu, zahrady.
8. Nejvhodnější plaveckou pomůckou je plavecký pás („ježek“).
9. Respektovat obavy dítěte
z vody (nenutit dítě potápět se /
skákat do vody za každou cenu).
10. NIKDY nenechávat dítě u vody
bez dozoru.

DOBNETTÉMA

Bořek Bulíček:
U vody je důležitá
zodpovědnost
V letních měsících vyjíždějí
k lokálním úrazům u vody místní
záchranáři ze společnosti Trans
Hospital. Jaké úrazy jsou u nás
nejčastější a jak by se lidé měli
u vody chovat, nám sdělil její
ředitel Bořek Bulíček.

Kde jsou u Berounky nejčastější
místa úrazů?
Tradičně jsou to
jezy, místa, kde jsou
houpačky a skákačky
do vody, ale také chatařské
oblasti. U nás jsou specifickou záležitostí lomy.
Co tam řešíte?
Lomy mají nepřístupnou cestu, je
tam spousta kamenů a hluboká
voda, takže třeba pády nebo tržné
rány. Není výjimkou, že se jdou
koupat čundráci, kteří se posilní
alkoholem.
Z jakých důvodů vyjíždíte například k lidem bažícím po vodních radovánkách?
Časté jsou úrazy končetin,
zranění při uklouznutí na sliz-

kém povrchu, poranění páteře
související se skoky do vody. Dále
to tradičně jsou úrazy na lodích
a nehody spojené s alkoholem či
drogami.
Jak se můžeme úrazů
vyvarovat?
Podstatné je dbát pokynů a zásad
bezpečnosti. Asi je těžké, aby měl
někdo, kdo požije alkohol, soudnost, ale pokud už někoho takového uvidíme, můžeme se alespoň
pokusit mu jeho úmysl vymluvit.
Kdyby se něco stalo, těžko mu
pomůžeme tím, že jsme si mysleli,
že ho máme zastavit. U vody je
obzvlášť důležitá zodpovědnost.
Mluvíte o zodpovědnosti. Kde
ji obvykle postrádáte?
Zejména bych apeloval na rodiče
malých dětí. Děti jsou jako z divokých vajec a je důležité je chránit.
Může stačit vteřina nepozornosti
a dítě je pod vodou. Děti voda
láká a může být v podobě bazénu,
vodního toku nebo i jezírka.

Když už se něco stane, jak
bychom měli postupovat?
V první řadě je nutné zavolat na linku 155. Mimochodem doporučuji,
abychom si k vodě vždy brali
mobilní telefon. Může to být úplně
obyčejný starý telefon bez karty,
ale s dobrou baterií. Také je důležité dobře vyhodnotit situaci, například není dobré skákat do rozvodněné řeky nebo je potřeba si
uvědomit, že 5–10leté dítě dokáže
stáhnout pod vodu dospělého
muže, který ho zachraňuje.
Při záchraně tonoucích hrají
roli vteřiny. Jak se udržet v klidu a co nejúčinněji pomoci?
Když zavoláte na číslo 155 a dáte
si telefon nahlas, tak vám jedna
sestřička radí, jak postupovat,
pokud je nutná resuscitace, druhá
zajistí dojezd rychlé záchranné
služby a hasičů. Rozhodně nedoporučuji, aby se lidé vydali sami
s postiženým autem naproti sanitce. Nejlepší je vyčkat na místě
do příjezdu posádky záchranky.

Archiv Trans Hospital

Žijeme v kraji, kde v létě
trávíme hodně času u přírodní
vody. Co jako záchranáři často
řešíte?
Nejde jen o lidi, kteří se jdou
koupat. Například pro někoho možná překvapivě často
zasahujeme u úrazů rybářů. Ať
už je to uklouznutí na břehu,
háček zaseknutý na zádech
či hlavě, ale často také
důsledek konzumace
úlovku. Vždy říkám, že
kosti v krku nejsou jen
vánoční záležitostí, ale
také letní. Samozřejmě
jsou to také zranění
lidí, kteří se pohybují
u vody nebo ve vodě.

www.idobnet.cz
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Pivotel 2010
Letos je to již pět let, co v Letech zahájil
provoz PIVOTEL
– pivovar, restaurace
a hotel pod jednou střechou. Za tu dobu
proteklo Berounkou hodně vody a PIVOTEL
mnohé zažil.

Pivovar

, Dobřichovická 452, Lety 252 29 • www.mmxpivo.com

Zde je pár slov o minulosti a současnosti tohoto nepřehlédnutelného objektu...
• nápad na postavení pivovaru se
zrodil před deseti lety při toulkách
po nejen německých pivovarech
• realizace projektu se skvěle
zhostila stavební firma FORTIS
Bohemia, s.r.o.
• na realizaci PIVOTELU
nebyla čerpána žádná, byť sebemenší dotace odkudkoli
se jako jediná
• PIVOTEL
stavba soukromého investora

dostal do finále soutěže Stavba
roku 2012
byl zařazen
• PIVOTEL
mezi 40 nejvýznamnějších staveb
českého industriálu realizovaných
v ČR v letech 1990 až 2010
je držitelem
• pivovar
GRAND PRIX o nejlepší pivo
Středočeského kraje a držitelem
titulu nejlepší pivovar Středočeského kraje
• PIVOTEL
dlouhodobě
podporuje několik neziskových
organizací
je partnerem
• PIVOTEL

mnoha kulturních, společenských
a sportovních akcí
produkuje kvalitní ne• pivovar
filtrovaná a nepasterovaná piva vařená
s láskou z těch nejlepších surovin
• restaurace
nabízí vynikající
domácí kuchyni prostou všech
dochucovadel a jiných ohavností,
• široký výběr single malt whisky,
koňaků, ušlechtilých rumů, jakož
i kvalitních francouzských vín
se pořádají
• v pivovaru
exkurze s ochutnávkou piv
je k dispozici
• restaurace
pro rozličné kulturní a společenské
akce, včetně svatebních obřadů
s pokračováním...
PIVO od letošního jara dopro•
vází aeronauty za nevšedními zážitky

Pivolet 2015

od PIVOTELU k PIVOLETU

Y
V
E
L
S
KOL

KVALITNÍ
SERVIS
perfektní
předprodejní
příprava kol

•kola horská
•trekingová
•silniční •dětská
•elektrokola
•koloběžky
ČTVRTKY

po-pá 8-18 / čt 8-20 /
do 20:00
so 8-12 / ne 14-17

www.kola-sport.cz
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info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice
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Vodní záchranáři
pracují dobrovolně
Pokud jste se koupali na některé z větších
vodních ploch, o niž se stará vodní záchranná
služba, možná jste potkali vodní záchranáře.
U nás na Berounce na ně nenarazíte, ale
nedávno se stali našimi skoro sousedy,
protože nově mají sídlo v Lahovicích.
O činnosti záchranářů se toho příliš
neví, a tak jsme se rozhodli jejich
práci nejen představit, ale také
využít jejich pohled na téma bezpečnosti u vody. O své zkušenosti
se s námi podělil prezident Vodní
záchranné služby Českého červeného kříže David Smejkal. Bylo
docela těžké ho zastihnout, protože záchranářskou práci vykonává
jako dobrovolník ve svém volném
čase a přitom pracuje „full time“.
Jak byste charakterizoval situaci vodního záchranářství u nás
ve srovnání se světem?
Všude ve světě je činnost vodních
záchranářů částečně profesionální,
u nás tomu tak není. Jsme spolek,
dříve občanské sdružení, jehož členové fungují na dobrovolné bázi. Hodně
kritická situace je u nás s financemi,
tam bijeme nejvyšší poplach. Pokud
nedostaneme prostředky, budeme
muset příští rok ukončit naši činnost
na třetině vodních ploch.

složkou IZS. Mimo to se v letních
měsících pohybujeme na 18 vodních plochách v ČR, kde máme
služby rozšířené první pomoci
24 hodin denně, staráme se
o vodní plochy 180 km čtverečních
a pobřeží v délce 600 km. Dále
zajišťujeme bezpečnost v akvaparcích, bazénech a koupalištích
prostřednictvím plavčíků a vzdělávání záchranářů. Letos jsme také
spustili osvětový projekt Bezpečné
dětství u vody bez nehody.
O co se jedná?
Projekt je realizován za finanční
podpory Norských fondů v programu Iniciativy v oblasti veřejného
zdraví a Centra péče o děti a rodinu. Jeho cílem je zlepšit informovanost rodičů a dětí o zásadách
bezpečného chování ve vodě a u ní.
I když se týká předškolních a mladších školních dětí, předpokládáme,
že projekt bude mít vliv i na rodiče.

Co to konkrétně znamená?
Jsme schopni poskytnout rozšířenou první pomoc. Vezmeme
hasiče, lékaře, plavidlo, máme
tedy širší možnosti.

Jakým způsobem osvětu
provádíte?
Navštěvujeme jednotlivá místa
související s provozováním vodních
sportů, například přehrady, přírodní
koupaliště, vodní toky, bazény
i akvaparky podle harmonogramu
uvedeného na našich stránkách
www.bezpecnedetstvi.cz. Na místě vždy máme infostánek a prostřednictvím vodního záchranáře
žabáka Kvakyho seznamujeme
děti i rodiče formou zážitkových
workshopů se zásadami bezpečného pobytu u vody a poskytování
první pomoci. Děti získají odměny
a mohou se účastnit soutěží.

A jaká je vaše působnost?
Jak už jsem řekl, jsme aktivní

Jak je to v České republice
s počtem případů utonutí?

Jak fungujete třeba vzhledem
k hasičům či záchranářům?
Hasiči, záchranáři a policie jsou
hlavní složkou a my třeba spolu
s městskou policií či horskou službou a dalšími subjekty jsme takzvanou ostatní složkou integrovaného
záchranného systému. Naším cílem
je být first responder, který jako
první pomůže při vzniklé situaci.

Je ku podivu, že vzhledem k vysokému počtu utonulých u nás
neprobíhá téměř žádná osvěta.
Například oproti motorkářům,
mezi nimiž máme ročně okolo
80 obětí a informovanost je tam
velká, utonulých je u nás přes 200
ročně a poučenost téměř nulová.
Utonutí je u nás druhou nejčastější příčinou smrti hned po dopravních nehodách.
Jaké největší nešvary se u nás
dějí v souvislosti s vodními
sporty?
Oblastí je několik. Známé jsou
zlozvyky vodáků, kteří umějí být
pěkně „padlí na hlavu“. Po cestě
lodí navštíví několik občerstvovacích zařízení, kde se posilní alkoholem, sjíždějí rozbité jezy, mají
na lodích tří- nebo čtyřleté děti
bez vest. Takové situace nehodám
nahrávají. Pak se podivuji třeba
lidem, kteří jsou schopni pořídit si
bazén za 50 nebo 100 tisíc, ale už
neinvestují do alarmu. Ten by měl
mít doma každý, kdo má dítě.
Když jsme u dětí, jak se postarat o jejich bezpečnost u vody?
Vždy především apeluji na rodiče,
aby naučili své dítě co nejdřív plavat. Může to být těžké, ale snaha
se vyplatí.
Kdy podle vás dítě
už umí plavat?
Na to neexistují tabulky, ale pokud
uplave třeba tři metry a jde pod
vodu, tak se nepočítá mezi plavce.
Jak můžeme dítě posunout
z této fáze mezi plavce?
Děti se v počátcích učení snadno
unaví, podle mé zkušenosti plavou
lépe pod vodou, proto je můžeme
například učit plavat chvíli pod
vodou, vyplavat, nadechnout se
a znovu pod vodu.
Vraťme se k nehodám u vody,
co nejvíc řešíte?
Lidé dnes častěji než dříve tráví dovolené aktivně, takže jsou to úrazy
při sportu. Potom zranění chatařů,

jachtařů nebo rybářů, ale také
onemocnění kardiaků, astmatiků či
alergiků.
Zmínil jste úrazy, jak jim podle
vás předcházet?
O alkoholu už jsem mluvil. Nejsem
mravokárce, abych lidem říkal,
že si nemohou dát ani pivo, ale
měli by si uvědomit, že když se
jim stane úraz na břehu, bývá
dost prostoru na řešení. Když
někdo spadne opilý do vody, čas
na záchranu se zkracuje řádově
na jednotky minut.
A jsou tu nějaká pravidla bezpečnosti pro plavce?
Měli bychom umět odhadnout své
možnosti. Jako základní vodítko
můžeme uvést desatero bezpečného chování u vody. V letošním
roce došlo ke změně plavebního
zákona. Lidé by měli vědět, že
třeba přeplavání velkých vodních
ploch je nyní daleko nebezpečnější.
V této souvislosti neproběhla
žádná osvětová kampaň, co se
tedy změnilo?
Došlo ke změně podmínek provozu lodí na vodních tocích a na přehradách. Změna přinesla úpravu
regulace rychlosti plavby, takže
došlo k uvolnění rychlosti jízdy
takzvaně v kluzu, což znamená,
že lodě nyní mohou využít svou
maximální rychlost. I když se teď
plavci mohou pohybovat do 50 m
od břehu, myslím si, že tato
změna pro ně znamená poměrně
velké nebezpečí.
Myslíte si, že plavci vzdálenost
nebudou respektovat?
Nejen oni, ale také ti na lodích
nemusejí vždy odhadnout, že tuto
vzdálenost prolomili. Když loď
pojede rychlostí 50–60 km v hodině,
můžeme si jen představit, co by se
mohlo dít, kdyby se setkala s plavcem. Je tedy potřeba, aby si všichni
byli této letošní změny vědomi.
! Lucie Hejbalová
Archiv Vodní záchranné
služby ČČK
www.idobnet.cz
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Hlásná se
dobře
rýmovala
ZNÁMÝ MUZIKANT IVAN MLÁDEK MÁ DOMOV U BEROUNKY
Určitě se nespletu,
když napíšu, že
Ivana Mládka znají
všichni Češi napříč
generacemi. A pokud
ne přímo jeho, tak
zcela jistě písničky,
které si zpívají
i nejmenší děti. Ivan
Mládek je doma
v Dobřichovicích
a práce má pořád dost.
Pane Mládku, jak se máte?
Trávíte léto spíš pracovně,
nebo odpočíváte?
Za minulého režimu jsme si klidně dovolovali ten luxus a dělali
jsme si přes léto prázdniny. Divadla a kulturáky měly letní volno,
festivalů moc nebylo, jenom sem
tam nějaká ta „mírová slavnost“
nebo dožínky. Komedianti měli
hlavní „žně“ od září do června,
protože všechna kulturní zařízení
musela plnit plán a pro pracující „dělat kultůru“. Moc jsme
muzikou nebohatli (komunisti
nám udělali tabulky), ale díky
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nepřetržitému koncertování jsme
oproti jiným lidem přece jenom
měli možnost slušné peníze
vydělat – slušné na tu dobu.
V dnešní normální nekocourkovské době je všechno jinak.
Funguje jen to, co vydělává, a ne
to, co je dotováno. Velké kulturní
akce se pořádají většinou venku,
kde se nemusí topit, a to jde
v našich končinách jen v létě.
Takže žádné letní odpočívání, ale
tvrdá práce. Povalujeme se jako
medvědi jen v zimě.
Jste známý jako muž mnoha
uměleckých profesí – muzikant, zpěvák, skladatel, bavič,
spisovatel…
Já si o sobě nemyslím, že jsem
muž mnoha uměleckých profesí.
Všechno, co jste vyjmenovala,
jsou nezbytné činnosti každého
písničkáře. Skoro všichni si skládají své vlastní melodie, píší si své
texty, vymýšlí si spojovací mluvené
slovo, sami si hrají, zpívají a samozřejmě se snaží bavit. A to ještě
neznamená, že jsou skladatelé,
básníci, komici, nebo dokonce
spisovatelé. Jsem také jenom
písničkář, liším se jen tím, že se
na pódiích nepředvádím sám
s kytarou, ale s kapelou. Jezdit
po zájezdech sám je smutné.

Country estrády
byly náročné
Hudba, konkrétně jazz, vás
zaujala během studií na střední
škole. Ovládal jste už tehdy
nějaký hudební nástroj? Nutili
vás rodiče v dětství, abyste
na něco hrál?
Rodiče mě dotlačili ke hře
na housle, ale tento nástroj mě
od muziky spíš odpuzoval, než
k ní přitahoval. Ale později jsem
byl rodičům, a hlavně svému
chudákovi učiteli Slávovi Štochlovi vděčný i za to málo, co jsem
na hodinách houslí proti své vůli
získal. Když mě ve čtrnácti letech
„chytla“ kytara a v sedmnácti
letech s dixielandovou vlnou
bendžo, měl jsem před kamarády kytaristy a bendžisty určitý
náskok. Měl jsem už rozhýbané
prsty, uměl jsem noty a měl jakž
takž rytmus.
Známější pro veřejnost jste se
stal v 70. letech, kdy také vznikl váš Banjo Band, s nímž jste
pak nazpíval své nejznámější
hity. Jak vzpomínáte na svá
první vystoupení?
Nějaký bendžo band jsem se
snažil dát dohromady už od roku
1961, ale všechny moje pokusy

byly neúspěšné, všechny „vícebendžové“ formace zněly hudebně chaoticky, i když jsem často
pro svůj projekt získával dobré
hráče. Ale veškerá snaha byla
marná, když improvizuje dohromady víc stejně znějících nástrojů,
zákonitě vzniká neposlouchatelný
hudební chumel. Asi stejně by to
dopadlo při nepřipravené improvizaci třeba i těch nejlepších tří klarinetistů. Až spoluprací s aranžérem
a pianistou Pavlem Skálou jsme
se dobrali k přijatelnému soundu.
Tříbendžový dobře zaranžovaný
washboard band nacvičil asi
deset amerických evergreenů
a hned na svém prvním veřejném
vystoupení v Lucerně na 2. folk
a country festivalu sklidil nečekaný velký úspěch. Ale to byl jen
úspěšný start, u kterého ještě pár
let zůstalo. Bez vlastních písniček
a bavení jsme byli neprodejní.
To už dnes rozhodně neplatí, zvlášť po revoluci jste
měl hodně práce, vždyť jste
jedenáct let každý měsíc
připravoval televizní pořady
Čundrcountry show a Country
estrádu. To muselo být dost
náročné, že?
Náročné to bylo. Každý měsíc
vymýšlet nové a nové legrační
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soutěže, napsat monology pro
Pitkina, Plačkovou, Roubychovou
a další naše komiky, scénky, písničkové klipy, průvodní slovo a ještě
někde splašit pár méně známých
anekdot, které by pořad okořenily,
to byla pěkná honička. A když jsme
točili Country estrádu, musel jsem
ještě napsat pro každý díl tři nové
písničky. Jednalo se u mě doslova
o totální nasazení a stejně jsem
spoustu lidí tímto naším nesatirickým typem estrády naštval. Samozřejmě hlavně kritiky, kteří humor,
jenž nic neřeší a nemá srozumitelné
pointy, přímo nenávidí.
Co já vím, tak spousta lidí
se tím naopak bavila. Teď
nabízíte ve svém repertoáru
různé pořady, některé jsou
spíš písňové, jiné obsahují víc
mluveného slova. O které je
největší zájem?
Pořadatelé mají většinou zájem
o kombinaci našich známých
písniček s legrací. Já osobně
mám tenhle kabaretní typ pořadu
nejraději, hodinu a půl jenom
zpívat anebo jenom mluvit je podle
mne únavné jak pro interprety, tak
pro diváky. Jen občas se stane, že
je od nás žádaná pouze muzika.
Jedná se většinou o vyloženě
hudební festivaly.

k výrobě legrace, skáču od stylu
ke stylu, snažím se i o nové, podstatný je pro mě námět, kterému
často podřizuji i použitou techniku.
Po své antiperspektivě a sérii
realistických parodií jsem se vrhl
na neodolatelný minimalismus, kamarádi malíři už můj nový styl charakterizují, prý jsem začal malovat
„čmouhy“. Nicméně můj obraz
„Bača ide do hor“ vzbudil minulý
měsíc na výstavě na Slovensku
neobyčejný rozruch. Několik bačů
o něj projevilo zájem.
To je hezké… Přesuňme se ale
ze Slovenska do Dobřichovic,
kde už dlouho žijete. Máte
v našem kraji nějaká oblíbená
místa?
Za nejkrásnější místo v Dobřichovicích považuji restauraci U Nádraží. Mám na mysli tu pravou
část, kde je výčep.
To jste mě trochu zaskočil...
Netrávíte svůj volný čas třeba
na rybách nebo na kole? Pobe-

rouní je krajem rybářů, turistů
a cyklistů.
Ryby nechytám, ač je rád konzumuji, na kole nejezdím, ač mám
doma dvě docela dobrá kola,
a na výlety nechodím, ač mám
doma dobré turistické boty, dalekohled, hůl se štítky i mapu. Když
nejezdím s kapelou po vlastech
českých, slovenských a polských,
tak si brnkám doma na kytaru,
maluji anebo jen sedím a čumím.

KDO JE
Ivan
Mládek?

A na závěr mám ještě jednu
otázku, která se týká Berounky. Vaše písně jsou velmi
známé, třeba Jožin z bažin se
stal doslova legendou. Mě ale
zajímá jiná píseň – Hlásná Třebaň je krásná. Tu jste vymyslel,
protože se to rýmovalo, nebo
máte k Hlásné Třebani nějaký
speciální vztah?
Protože se mi to hezky rýmovalo
a také protože se mi Hlásná Třebaň
moc líbí. A každou chvíli přes ni
jezdím. A jezdil jsem přes ni s rodiči
už ve třech letech. Přes Jasnou

• Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou a VŠE.

• Muzikant, zpěvák, písničkář, humorista, spisovatel,
malíř a bavič.
• Narodil se 7. 2. 1942 v Praze, nyní žije v Dobřichovicích.

• S kapelou vystupuje
přes 40 let.
pod Chopkom ne. Taky jsem mohl
klidně napsat píseň „Pod Chopkom Jasná, hoj, ta je krásná“, ale
to by pro mne nebylo ono.
Tak to budou v Hlásné Třebani
rádi. Přeji vám krásné dny a děkuji za rozhovor.

! Lucie Hochmalová

Už jste zmiňoval housle, hrajete také na bendžo, balalajku,
mandolínu a na guitariano,
které jste sám vynalezl. Co to
vlastně je?
Jedná se o keyboard pro hráče
s kytarovou technikou. Po zkušební sérii se tento nástroj v současné
době vyrábí jen na zakázku, jak se
ukázalo, amatérští kytaristé, kteří
jsou tou hlavní kupní sílou, mají
zájem jen o nástroje, na něž hrají
jejich idoly, a ne o nezavedené novinky. Takže guitariano si opatřují
spíš kytaristé profesionálové, kteří
si chtějí sami bez kapely muzicírovat. A těch je málo.

Nejhezčí je
restaurace U Nádraží
Váš otec byl malířem. A vy
se malování také věnujete
a sklízíte úspěchy, což bude
pro čtenáře možná překvapení,
zrovna teď jsou vaše obrazy
k vidění na zámku v Holešově. Dá se říct, co malujete
nejraději?
Táta byl sice právník, ale malování
bylo jeho celoživotním koníčkem.
Vážně se mu věnovali i můj děda
a můj prastrýc, takže jsem asi
touhu výtvarně se producírovat
zdědil po nich. Talent určitě ne,
byli všichni tři opravdu dobří. Beru
malování jako jeden z prostředků

kevin v. ton
www.idobnet.cz
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Food festival neměl chybu
Jídlo je jedna z nejdůležitějších součástí
našeho života, a tak není divu, že akce, které
se ho týkají, jsou velmi oblíbené.
V sobotu 13. června se konal
food festival Všechny chutě
světa na zámku v Dobřichovicích.
A opravdu se povedl, protože
všichni návštěvníci si náramně
pochutnali.

K dostání byly pokrmy nejrůznějších světových kuchyní,
například marocké nebo kolumbijsko-argentinské, nechyběla
samozřejmě česká a slovenská
jídla, lidé ochutnávali ryby, maso,
zeleninu, ovoce nebo sladkosti, ale také červy… Zájemci si
mohli vyzkoušet horolezeckou
stěnu, šplh po bednách na most,
bungee running, a dokonce
lanovku přes Berounku. Během
dne vystoupily kapely Poitín, Chichimeku, David Oplatek s hrou
na africké djambe a Petr Erney

Quartet. „Považuju Food festival
za jednu z nejpovedenějších
letošních akcí tady v regionu.
Všechno bylo skvěle zorgani-

zované, všichni si našli to své,
děti se zabavily. Moc se mi tady
líbilo,“ řekla jedna z návštěvnic
Helena Pelikánová.

Slaměný klobouk v Lesňáku
Divadelní soubor Řevnice uvádí komedii Slaměný klobouk aneb
Helenka je ráda. Hru volně zpracovali pro Osvobozené divadlo
Voskovec a Werich podle vaudevillu Labiche a Martina. Představení
se uskuteční v řevnickém Lesním divadle ve dnech 3., 4.,
10. a 11. července od 20 hodin a 5. a 12. července od 17 hodin.
Režíruje Ivo Tamchyna.

Pavel Vítek zazpívá
na hradě
Pavel Vítek se svými přáteli
a kolegy z muzikálu Mamma Mia!
zazpívá na Karlštejně. Koncert se uskuteční 17. července
od 20 hodin v Purkrabském dvoře
na hradě. „Na Karlštejně jsem měl
koncert naposledy v září 2013.
Doufám, že to na nádvoří rozjedeme ještě víc než v Rytířském sále!
Těším se!“ vzkazuje Pavel Vítek.
Během koncertu zaznějí muzikálové melodie, ale i hity 60. až 90. let.
„Koncert bude vlastně průřezem
největších hitů. Nejen mých vlastních, ale i těch, které jsem měl
vždycky rád,“ dodává Vítek.

Uctění památky výročí Jana Husa
Slavnostní shromáždění občanů
Všenor a zástupců církví se koná
6. července ve Všenorech. Sraz
je ve 14 hodin pod sochou M.
Jana Husa v ulici Karla Majera nad
vyhlídkou do Teyrovského parku.
Po položení věnce u sochy mistra
Jana Husa a projevech zástupců
církví a obce se účastníci přesunou
k obecnímu domu a k budově
staré obecní školy. U příležitosti
vzniku československých legií a 70
let od konce druhé světové války
budou poté položeny věnce u pomníku obětem válek. Další zastave-
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ní a věnec budou věnovány svatému Václavu na starém hřbitově
u kostela. Průvod bude pokračovat
na náves, ke kapličce sv. Jana Nepomuckého, kde si připomene historii kapličky a podpůrného spolku
Jan Hus v Horních Mokropsích,
idealismus E. Teyrovského a tvrz
Turyně. Po ukončení slavnosti se
mohou hosté občerstvit a popovídat si v Cidrerii Všenory & Byof
Bar. Srdečně zvou kulturní komise
OZ Všenory a všenorská knihovna za podpory OS pro Všenory
a skautského střediska Dub.

Sedmý ročník divadelních
slavností pokračuje
Dobřichovická divadelní společnost
(DDS) letos pořádá již 7. ročník oblíbených Dobřichovických divadelních slavností. Na co se můžeme
těšit? Čeká nás pohádka, komedie,
muzikál, koncert, kabaret i výpravná hra Tři mušketýři.
• 3. července ve 20 hodin – DDS
uvádí další reprízu pohádky se
zpěvy pro celou rodinu Byl jednou
jeden král podle lidové pohádky a filmu v úpravě a režii Lucie
Kukulové. Hudbu složil Zdeněk
Dočekal, v hlavních rolích se představí Petr Říha a Jiří Šafránek.
• 4. července ve 20 hodin – bude
uvedena komedie Mátový nebo citron v režii principála DDS Petra Říhy.
Komedie se uvádí také ve dnech
5. a 6. července ve 20 hodin.
• 10. července ve 20 hodin – Studio mladých vystoupí s muzikálem
Hospodkál aneb boj o pípu, který
režírovali samotní herci Bystrozraký
Tomáš, Dlouhý Vojta a … Radek.
• 12. července ve 20 hodin –
koncert Dasha a Jan Smigmátor
– v jejich podání zaznějí evergreeny z repertoáru těch největších
světových hvězd.

• 15. července ve 20 hodin – po loňském úspěchu autorského díla Aleny
Říhové podle „klasiky“ Alexandra
Dumase domácí soubor znovu uvádí
hru Tři mušketýři. Režie Petr Říha,
účinkují Jan Seidel, Jiří Geissler,
Ondřej Nováček, Petr Bendl, Lucie
Houdková a mnoho dalších. Hra je
na repertoáru také ve dnech
11. července na zájezdu v Radonicích, 16.–17. 7., 19. 7. ve 20
hodin v Dobřichovicích a 25.–26. 7.
v Lesním divadle v Řevnicích.
• 23. července ve 20 hodin –
Divadlo Kocábka představí svůj
kabaret IKSypsilonZET aneb
všechno jednou skončí, včera
nebo hned. Spoluúčinkuje netradiční kapela tradičního jazzu MK3.
Autorem je Jiří Cinkeis.
Věříme, že počasí vyjde, že amatérské divadelníky podpoří i početné
publikum, oni zase rádi přispějí
svým snažením k dobré náladě
a příjemnému prožitku. Vstupenky
na všechna představení si můžete
zakoupit online na https://www.
webticket.cz/program/dds nebo
v Café Galerii Bím v Dobřichovicích.

! Kateřina Filla Věnečková

Mníšecká alotria neboli Obléhání
zámku švédskými vojsky
Zveme vás na pátý ročník atraktivní podívané, která se koná
4. července od 11 hodin na zámku v Mníšku pod Brdy. Uvidíte
nejen bitvu, ale také vojenské
ležení, šermování pro děti a další
zajímavosti.

DOBNETPRÁVNÍ PORADNA

MGR. PETRA VRÁBLIKOVÁ, ADVOKÁTKA,
ODPOVÍDÁ NA VAŠE DOTAZY:
Kromě častých dotazů na kácení stromů, k němuž se chci vrátit v podzimních
měsících, jsem nedávno řešila problém
opačný – jak je to s jejich vysazováním?
Jak pomoci klientovi, jehož soused vysadil na společné hranici
pozemků souvislý pás tújí? Jindy
by šlo o vítanou akci ze strany
souseda, která přispěje ke vzájemnému oddělení života na sousedících zahradách. V tomto
případě to však byl pro „postiženého“ souseda problém, neboť
túje zakrátko začaly zasahovat
na jeho pozemek a posléze došlo
i k tomu, že mu jejich kořeny poničily zídku, která drží plot samotný.
Především je třeba znovu konstatovat, že naše představa, že je-li
něco v našem soukromém vlastnictví, můžeme si s tím a na tom
dělat, co chceme, je mylná.
Žijeme ve společenství, v němž
chtíc nechtíc musíme vycházet
s druhými včetně našich sousedů.
Základní zásadou tohoto „vychá-

zení“ je princip nikomu neškodit.
Pokud má naše jednání vliv přes
hranice našeho pozemku, jsme
povinni se takového jednání zdržet
nebo napravit jeho následky. Protože sousedské spory jsou jedny
z nejčastějších vůbec, zákon se
snažil preventivně stanovit některá
pravidla sousedského soužití, která by vzájemné vlivy na sousední
pozemek a z toho pramenící půtky
mezi sousedy omezila. Všem vřele
doporučuji nahlédnout do ustanovení § 1012 a následujících
nového občanského zákoníku.
Jedním z těchto pravidel je
regulována i výsadba porostů
u společné hranice pozemku.
Je-li zde pro to rozumný důvod
(například ochrana stavby na sousedním pozemku, ochrana plotu,
zídky, výrazné zastínění apod.),

může soused požadovat, aby se
vlastník pozemku zdržel sázení
stromů v blízkosti společné hranice pozemků, a dokonce, pokud
již jsou vysazeny, aby je odstranil.
Za přípustnou vzdálenost od hranice pozemků se u stromů, které
dorůstají výšky nad 3 m, považují
3 metry a u nižších stromů 1,5 m.
Túje (neboli zerav západní) dorůstá běžně i 15 m, takže asi není
o čem hovořit.
A co teď se sousedem – aktivním
zahradníkem? Zdůrazňuji, že nejlepší přístup je smírný, a to i tehdy,
pokud již škoda na vašem pozemku vzniká. Můžete se sousedem
dohodnout, v jaké vzdálenosti
od hranice pozemků by vám výsadba už nevadila, tato vzdálenost
může být i mnohem menší než ta
zákonem uvedená. Pokud již stromy vysadil, doporučuji jej nejdříve
ústně a posléze písemně požádat,
ať je přesadí nebo odstraní. Je
vždy dobré uvést důvod, pro který
se na něj obracíte, tj. vysvětlit mu,
že vám v souvislosti s výsadbou
stromu nebo stromků vznikla škoda nebo že taková škoda hrozí.

Pokud nebudete úspěšní, musíte
se obrátit se žalobou na soud
místně příslušný (podle trvalého
pobytu vašeho souseda), předmětem žaloby bude podle vaší úvahy
návrh na pokácení stromu, jeho
odstranění nebo posunutí výsadby
do vzdálenosti, která vás a vaši
nemovitost již neohrožuje.
Každopádně, než se do takových radikálních kroků pustíte,
doporučuji, abyste velmi pečlivě
promysleli, zda je to nezbytné.
Měly by o tom přemýšlet obě
strany. Započatý sousedský spor
je nikdy nekončící příběh, který je
stresující pro zúčastněné i okolí.
Osobu, s níž jste ve sporu, potkáváte velmi často, atmosféra nevůle
se vznáší nad oběma pozemky.
Eskalovat může vždy a je velmi
těžké takovou rozepři ukončit.
Mgr. Petra Vrábliková
advokát
Karlštejnská
518 252 29 Lety
www.vrablikova.cz

inzerce

Dopřejte si to pravé letní osvěžení
Ě
NOVna
půjčov

OCHUTNEJTE
Y
Z NAŠÍ NABÍDK

pivo
8% světlé lehké
11% světlý ležák
ležák
11% polotmavý
medový
iál
13% tmavý spec
ec
sp iál
14% polotmavý
iál
15% světlý spec
iál

18% tmavý spec

RODINNÝ PIVOVAR
BEROUNSKÝ MEDVĚD

Tyršova 135, 266 01 Beroun
tel.: 311 625 239
mobil: 602 388 305, 728 325 809
Rodinný pivovar Berounský medvěd je jedinečný „pivovarský skanzen“ s varnami na přímý
otop dřevem. Leží na trase turistických cest
mezi chráněnou krajinnou oblastí Český kras
a Křivoklátskou vrchovinou.
Pivo se zde vyrábí podle tradičního českého
receptu z klasických surovin, s použitím sladu
z vlastní sladovny.
Piva v PET lahvích se prodávají v pivovaru
NONSTOP, do KEGŮ se plní na objednávku,
zapůjčujeme i výčepní zařízení.
V současné době pivovar nabízí 7 druhů

vlastních piv, nepasterizovaných, nefiltrovaných
i filtrovaných.
Součástí pivovaru je Pivovarská restaurace
s českou kuchyní, minutkovou i hotovkovou,
otevřeno je denně od 10 hodin.
V 1. patře restaurace je salonek Šalanda,
vhodný pro oslavy, rauty, srazy atd.
Dostupnost pivovaru je cca 20 minut z Prahy
po dálnici D5 nebo 2 minuty od vlakového
nádraží Beroun.
Rodinný pivovar Berounský medvěd se těší
na Vaši návštěvu!
www.idobnet.cz
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Lidový dům úspěšně
odstartoval novou éru
Sportcentrum Liďák v Řevnicích se dočkalo
kompletně nového kabátu. Prošlo důslednou
rekonstrukcí a jeho cílem je být sportovním
i gastronomickým zážitkem v jednom.
O změnách jsme si povídali s investorem
JUDr. Janem Kavalírkem, který je hlavním otcem
myšlenky znovuvzkříšení sportovního objektu.
Kde se vzala vaše osobní vazba
k řevnickému Lidovému domu?
Za prvé v Řevnicích zhruba 18 let
bydlím. A za druhé současná situace navázala na události před pěti
lety, kdy jsme spolu se skupinou
vyučující tenis chtěli rozvinout myšlenku dětské tenisové akademie.
Na ni tehdy nebyly vhodné podmínky, zejména v zimě, protože
kurty byly pod širým nebem. Proto
jsem přispěl na postavení nafukovací haly v těsném sousedství
Liďáku, a tak vznikl můj vztah
k centru a začala spolupráce
s lidmi, kteří se tenisem zabývali,
v té době zejména trenér Mottl či
paní Kubátová. Postavili jsme halu,
rozběhla se tenisová akademie
jako taková, zájem o ni rostl,
rozšířila se spolupráce se školami
a společnost, která vše zařizovala,
si pronajala i restauraci, aby byl
objekt komplexní, a chtěla vybudovat oblastní tenisovou školu. Jenže
zájmy se začaly tříštit a zůstalo jen
u myšlenky... Nepříznivá situace
vyvrcholila loni, kdy tenis stále
fungoval, ale společnost provozující Liďák se dostala do obrovské
ztráty a hrozilo, že se celý objekt
zavře. Tak jsme si se spolupracovníky řekli, že by to byla obrovská
škoda a že do procesu vstoupíme.
Odkoupili jsme obchodní podíly

a investovali jsme do objektu peníze tak, aby se stal navštěvovaným
sportovním centrem.
V jakém stavu je centrum nyní?
Podařilo se nám ho dostat do podoby, která opět láká sportovce.
Interiér mohli ocenit první návštěvníci na dni otevřených dveří v pátek
26. června. A reakce byly velmi
příznivé. Do celého objektu jsme
vrátili zákaz kouření. A nabízíme
sportovní služby, které se budou
dále rozvíjet. Na tenisových kurtech
jsme vybudovali nový povrch Classic Clay, který pochází z Austrálie.
Hrají se na něm světové poháry.
Nejsem odborník, ale podle těch,
kteří tomu rozumějí, jde o jeden
z nejlepších povrchů vůbec.
Jak přestavba zasáhla ubytování a restauraci?
Hotel jsme přizpůsobili tomu,
aby odpovídal novým prostorám
a službám. Ubytování jsme vyčistili
a dovybavili, aby splňovalo funkce,
které splňovat má. A dobře se
v něm cítili sami sportovci i návštěvníci rekreační oblasti, kteří
k nám jezdí stále ve větším počtu.
Stravování bylo dalším důležitým bodem. Naší představou je,
že zde poskytneme skutečnou
moderní gastronomii, jejíž součástí

JUDr. Jan Kavalírek a starosta Řevnic Tomáš Smrčka při slavnostním otevření Liďáku v pátek 26. června.
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Petra Stehlíková

je i zdravá výživa. K modernímu
životnímu stylu určitě patří. Myslím
si, že z hlediska technické vybavenosti se nám to povedlo. Teď
pilujeme personální obsazení tak,
abychom této myšlence dostáli.
V objektu jsou tři gastronomické
provozy – jeden sportbar, poté
řekněme klub, který bude ideální
na oslavy, svatby či jiné společenské události. A do třetice
zde bude fungovat zahradní gril.
Vybavili jsme plážovou boudu, jež
splňuje veškeré požadavky na příjemné venkovní grilování.
Co dalšího kromě ubytování,
gastronomie a tenisu v Liďáku
najdeme?
Budujeme venkovní bowlingy, společně s vlastníky přestavujeme sál
tak, aby odpovídal víceúčelovosti
a mohly se zde konat i jiné akce než
taneční. Zejména cvičení pro ženy,
pro děti, rehabilitace, regenerace,
přemýšlíme o zařazení bojových
sportů a podobně. Tento sál by
mohl fungovat i jako tělocvična
sousední základní školy, ale o tom
všem ještě budeme jednat. Myslím,
že jsme vybudovali i kvalitní zázemí,
že dámské i pánské sprchy a šatny
mají slušnou úroveň a i náročný
klient zde najde slušné prostředí pro
péči o tělo, když se unaví sportem.
Také jsme převzali pronájem pedikúry, rádi bychom zařadili masáže.
Úplně jednoduše – když do Lidového domu přijdete, tak od nás dostanete kompletní balíček ke zdravému životnímu stylu a regeneraci
sil. S výjimkou vrcholového tenisu,
u kterého máme podepsanou
smlouvu s řevnickým Sportclubem,
jenž je pokračovatelem původní
ideje tenisové akademie.

Plánujete rozvoj dalšího sportu?
Ano, cyklistiky, která zažívá
obrovský boom. S několika
odbornými organizacemi a také
s novým starostou panem
Smrčkou jsme jednali o možnosti
vybudování okruhů v lese, které
by se mohly využívat k cyklistice
na horských kolech. Připadá
mi to smysluplné, protože je to
forma, která je pro tělo zdravá
a z hlediska využití volného času
je mnohdy lepší, než sedět v restauraci a dávat si steak. Nebo
si ten výborný steak vychutnat
u nás v restauraci po kvalitním
sportovním vyžití.
Je možné u vás zakoupit
balíček služeb jako dárek či
firemní poděkování?
V tuto chvíli ještě ne, ale v dohledné době určitě ano. Připravujeme
produkt, který bude komplexní jak
pro jednotlivce, tak pro skupiny.
Dárkové poukazy, slevové systémy a podobně. Vše bude možné
objednat na internetu. Online je
také rezervace tenisu, samozřejmostí je platba kartou, a pokud
k nám návštěvník přijede autem,
bez problémů zaparkuje na parkovišti hlídaném kamerami.
Bavíme se o špičkové gastronomii, službách, které odpovídají vyšším standardům.
Případný návštěvník se může
ptát – a není tam příliš draho?
Rozumím, ale obava je zbytečná.
Nehrajeme si na to, že budeme
poskytovat vyšší standard za vyšší
ceny. Vyšší standard ano, ale
za dostupné standardní ceny. A to
mluvím o celém programu, který
(red)
v centru je.
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Mistrovství světa ve skateboardingu
vyhrál Němec Radtke
Vítězem šestého ročníku Světového poháru
ve skateboardingu Grand Prix Beroun se
stal jezdec Christoph Radtke. Druhou příčku
obsadil Francouz Benjamin Garcia a na třetím
místě skončil Brazilec Roger H. Silva.
Již šestý ročník přilákal do berounské skate plazy přes 6 000
návštěvníků, kteří vytvořili skvělou
atmosféru. Počasí závodům letos
vůbec nepřálo, ale diváci akci
neopustili a v plném počtu zůstali
i na večerní hudební festival.
Závodu se zúčastnilo celkem
72 závodníků a závodnic z 19
zemí světa: 37 profesionálů,
30 amatérů a pět dívek. V amatérské kategorii do 15 let kraloval
český jezdec Fanda Šesták,
následován Markem Knytlem
a Jakobem Vilharem ze Slovinska. Jezdci v závodě Světového

poháru v kategorii PRO si mezi
sebe rozdělili 125 000 korun.
Hlavnímu organizátorovi Tomáši
Vintrovi, který sám jezdí za mezinárodní tým Vans, se podařilo
přivézt do Berouna spoustu
světových jezdců. „Letošní ročník
nám ukázal, že dokážeme konkurovat i ostatním velkým akcím.
Ve stejnou chvíli se v Evropě jely
tři velké skateboardové závody,
ovšem pouze náš byl Světovým
pohárem. Jsem nadšený, že
přijelo tolik kamarádů profesionálů doslova z celého světa, a už
teď se nemůžu dočkat příštího

archiv akce

ročníku. Do areálu přišlo tolik lidí,
že jsme neměli ani připravený takový počet vstupních pásek, byl
to pro nás doslova šok,“ vzkazuje
Tomáš Vintr všem návštěvníkům
a jezdcům.
Po vyhlášení výsledků přišla
na řadu hudební část, která
představila současnou domácí

hiphopovou scénu. Na jednom
pódiu vystoupily hvězdy jako kompletní PSH, Idea, Fatte a MC Gey
a všem dokázaly, že právem patří
do české hiphopové špičky. Jako
poslední přišel na řadu Prago
Union & Champion sound. Akci
zakončili nevídanou light show
a afterparty DJs LU2 a Akvamen.

Na vodní hladině exceloval Vyšehrad
Vody Berounky
v sobotu 20. června
vířil sedmý ročník
Radotínské neckyády.
Opět se přitom našlo
dost skvostných
bláznů, kteří
dohromady dokázali
na start připravit devět
famózních plavidel.
Králem mezi nimi byl
Tomáš Hanzl. Nepustil
se do ničeho menšího
než do výletního
parníku. A vyhrál.
Navzdory nepříznivým předpovědím
počasí přijely v sobotu do radotínských říčních lázní všechny
ohlášené posádky a k nim se navíc
přidal jeden sólový jezdec na duši.
Zpočátku, uprostřed provazů deště,
to vypadalo, že kromě pořadatelů,
otužilých závodníků a jejich doprovodných týmů už nedorazí vůbec
nikdo, ale počasí nakonec přestalo
poslouchat meteorology, mraky propustily slunce a zábava mohla začít.
Po úvodním představení plavců
a jejich plavidel přišel čas losování
startovních čísel. Ta si na Radotínské neckyádě musejí zástupci
posádek doslova urvat – z větví
čnících nad hladinu řeky na pro-

Kateřina Drmlová

tilehlém břehu. Letos bylo pro
diváky losování poněkud nudné,
proběhlo totiž naprosto hladce.
Ke koupání došlo v jediném případě, a to až při výstupu z lodi.
A pak už zbývala jen maličkost –
dostat lodě na vodu a poté i do cíle.
První vyrazil Čaroděj, nejprve se
svou duší trochu zápolil, ale nakonec se mu ji podařilo zkrotit. Hned
za ním odstartoval již loni otestovaný model sokolských necek, jejich
posádka se letos nebála přibrat dva
pasažéry navíc. Káhira expres naproti tomu už v sedlech velblouda
a osla pro nikoho dalšího než pro
svou posádku místo nenašel. V těsném závěsu za nimi odrazil Bobek,
pěkně pod papírem a obklopený
mouchami a prolezlý červíky. Za ním
následoval Bicyklosurf tandem
řízený starostou Karlem Hanzlíkem. A pak již zahoukal Vyšehrad

obsazený do posledního místečka,
vypustil mohutný sloup kouře a odplul ke kostelu (příště prý popluje až
do Litoměřic). Parník stíhal samostatný Havajský mléčný bar a dále
plovoucí plovárna Dobřichovické
střely. Kra s Eskymáky a jejich psím
spřežením bohužel natáčela vchod

do iglú přesně proti větru, a tak
chvílemi mířila spíš na Černošice,
ale i ona nakonec do cíle dorazila.
Tam i ji tak mohla ocenit odborná
porota a diváci, kteří vše pozorovali
z lávky s potřebným nadhledem.
Pak si ještě v lázních mohli poslechnout kapelu JEZ-country a šlo se
na oceňování. Po něm ještě zahrála
bigbeatová kapela Long silence.
Výsledky: 1. Vyšehrad, 30 bodů;
2. Bobek a jeho parta, 22; 3. Dobřichovická střela, 21; 4. Havajský
mléčný bar, 20; 5. Necky – Sokol,
18; 6. Bicyklosurf tandem, 17;
7.–9. Kouzelník, 16; 7.–9. Eskymáci,
16; 7.–9. Káhira expres, 16. A takto
vše viděli diváci, kteří se s odborníky
tentokrát moc neshodli: 1. Bobek
a jeho parta, 63; 2. Vyšehrad, 43;
3. Dobřichovická střela, 35; 4.–5.
Eskymáci 15; 4.–5. Káhira expres,
15; 6. Bicyklosurf tandem, 12;
7.–8. Kouzelník, 10; 7.–8. Havajský
mléčný bar, 10; 9. Necky – Sokol, 7.

Léto v Provence
V neděli 12. července se od 13:30 hodin uskuteční turnaj v pétanque. Milovníci této hry se sejdou na novém boulodromu v areálu
plážového volejbalu RSK v ulici K Lázním v Radotíně. Turnaj je určen
všem zájemcům bez ohledu na věk, pohlaví a stupeň trénovanosti.
Soutěžit budou tříčlenné týmy libovolného složení, které se utkají tzv.
švýcarským systémem. Startovné je 50 korun, děti a důchodci zaplatí polovinu, členové radotínského oddílu OPÉRA mají vstup zdarma. Počet hráčů je omezen, proto platí pravidlo: Kdo dřív přijde...
Organizátoři slibují, že se pokusí zajistit jihofrancouzské letní počasí.
Pokud máte koule na pétanque doma, vezměte je s sebou. Během
turnaje proběhne ochutnávka rozličných (ne)tradičních nápojů.

www.idobnet.cz
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Pořízení
video/audio
záznamu
z jednání
zastupitelstva
Natáčení až na tři kamery
Titulkování
Streamování
277 001 111
Máte v rodině, nebo v okolí někoho
nevidomého, nebo těžce zrakově
postiženého, který rád čte a používá
braillovo písmo?
NABÍZÍME
• krásnou literaturu • literaturu pro děti
• literaturu pro mládež
• zhotovujeme individuální přepisy knih
• individuální přepisy učebnic pro integrované žáky
• přepis jednotlivých textů
• v omezeném množství nabízíme přepis not nejen pro nástroje,
ale i pro zpěváky
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Kontakt:
majit@seznam.cz, tel. 775 362 648

DOBNETTIP

Solvayovy lomy: Projeďte se
důlním vláčkem, není to daleko!
Je tady léto a s ním
období dovolených,
cest a poznávacích
výletů. Náš letní
tip na výlet bude
tentokrát zajímat
hlavně milovníky lomů
a těžby vápence.
A samozřejmě také
děti, při návštěvě
Solvayových lomů se
totiž svezou důlním
vláčkem. Je to
skvělý zážitek, který
se určitě bude líbit
i jejich dospělému
doprovodu.
Skanzen Solvayovy lomy leží
jen kousek od řeky Berounky,
v kopcích nad Svatým Janem
pod Skalou nedaleko Bubovic,
takže se tam z našeho regionu
dá pohodlně dojet i na kole nebo
dojít pěšky. Rozhodně doporučuji pojmout návštěvu lomů jako
celodenní výlet, zdržíte se nejen
přímo v jejich areálu, ale také při
zastávce na jídlo. Třeba výletní
hospůdka U Krobiána v Hostími
nemá chybu!

Muzeum těžby
a dopravy vápence
V místě skanzenu býval dříve vápencový lom nazývaný U Paraplete. Vápenec se těžil nejen tady, ale
v celém širokém okolí, a tak jsou
Solvayovy lomy vlastně muzeem
těžby a dopravy vápence v Českém krasu. Tento skanzen už přes
dvacet let provozuje Společnost
Barbora, což je parta nadšenců,
kteří areál stále rekonstruují, vylepšují a rozšiřují. A během roku tu
také pořádají mnoho zajímavých
akcí pro veřejnost.
Lom je muzeum ve volné přírodě,
takže se můžete procházet po vyznačených cestách, jak dlouho
chcete. Lze ale využít také prohlídku s průvodcem. Ta je rozhodně
lepší, protože je v ní zahrnuta expozice o historii těžby a zpracování
vápence, prohlídka bývalých kanceláří či strojovny a rovněž návštěva
štoly, kde se dříve těžilo. A hlavně:
projedete se důlním vláčkem.

Společnost Barbora, z. s.

Co stojí za vidění
Hlavní součástí placené prohlídky
je muzeum, kde se dozvíte zajímavosti o lomařství a jeskyňářství.
Jak se vlastně těžil vápenec? Kolik
štol je pod lomy Amerika na Mořině? Jak v lomech fungují lanovky?
To všechno vám povědí průvodci,
kromě toho je tu vystaveno mnoho fotografií včetně historických.
Ve strojovně spatříte motor, srdce
každé strojovny. Dříve vypadala
jinak (a byla i trochu jinde), ale to
vůbec nevadí, představu si uděláte. Současná strojovna slouží kromě expozice jako zdroj elektrické
energie pro provoz skanzenu.
Mně se z prohlídky asi nejvíc líbila
štola z roku 1926, ani ta není
úplně stejná jako kdysi. V jejím
podzemí uvidíte skoro všechny
muzejní lokomotivy, poslechnete si
povídání o patronce havířů svaté
Barboře nebo pověst o místním
strážci, tajemném Hagenovi...
Kdo se bojí v uzavřených a stísněných prostorách, ať dovnitř radši
nechodí!
Největším zážitkem (hlavně pro
děti) bude nejspíš jízda důlním
vláčkem po opravené úzkorozchodné dráze, kudy se dřív dopravoval kámen. Celkově mají koleje
dva kilometry, i když tak daleko
se nejezdí – hornický vláček s dieselovou lokomotivou vás povozí
asi deset minut. A navíc můžete
vidět i lanovku.
A když se sem v létě nedostanete? Nevadí, krásně je tu i na podzim. Na září jsou plánované dvě
zajímavé akce. Veškeré informace
i fotografie najdete na www.solvayovylomy.cz.
! Lucie Hochmalová

Jak se sem
dostanete?
 Nejhezčí je cesta ze
Svatého Jana pod Skalou
po červené značce, pěšky
jsou to asi 3 km do kopce.
Předtím si můžete prohlédnout kostel ve Svatém
Janu pod Skalou s jeskyní
poustevníka Ivana a cestou
pak i kapli Povýšení svatého
Kříže. Krásný je také výhled
do údolí ze skály od kříže.
 Dalšími možnostmi je jít
po modré značce z Loděnice
(asi 3 km) a po zelené značce
z Hostími nebo z Bubovic
(odtud je cesta pohodlnější
a měří asi 2 km).

Jak je otevřeno?
 V červenci a v srpnu mají
v pondělí zavřeno, od úterý
do pátku začínají prohlídky
v 11, 12:30, 14 a 15:30
hodin, v sobotu v 11, 12, 13,
14, 15, 16 a 17 hodin a v neděli pak v 11, 12, 13, 14, 15
a 16 hodin.
 V září a v říjnu mají
v pondělí zavřeno, úterý až
pátek jsou jen pro objednané
skupiny, v sobotu začínají
prohlídky v 11, 12, 13, 14, 15
a 16 hodin a v neděli v 11,
12, 13, 14 a 15 hodin.
 Pokud chcete přijít mimo
otevírací dobu, je nutné zavolat nebo poslat SMS na číslo
603 519 739 a domluvit se
přímo s provozovateli.
www.idobnet.cz
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DOBNETVOLNÝ ČAS

•

Soutěž o ceny

Výherní křížovka s tajenkou
O poukázku na nákup v hodnotě 500 Kč v Barvy laky Nájemníkovi

J+J Nájemníkovi s.r.o.
Barvy-Laky, Drogerie, Železářství

* Výpadová 1519/12a, Praha 5 - Radotín
) 774 860 450, 602 266 889, 603 897 153
8 najemnikovi@seznam.cz

PRO CHYTRÉ HLAVY
 CYKLISTÉ

Dva cyklisté jedou proti sobě, jeden rychlostí 15 km/h a druhý o 5 km/h rychleji.
Jak daleko budou od sebe za dvě hodiny od okamžiku, kdy se potkají?
Výsledek kvízu z minulého čísla:
Možných řešení bylo víc, uznávána byla všechna správná řešení, např. 99 + 9 - 9 + (9:9).

Tajenka z minulého čísla: Barvy laky nakupte u odborníků.
Vylosovaný luštitel z červnového čísla: Matyáš Kraus, Dobřichovice
Získává poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup v Barvy laky Radotín.
Cenu věnovala firma Barvy laky J + J Nájemníkovi Radotín.

SOUTĚŽ

O POUKAZ NA NÁKUP

Vyluštěnou tajenku i výsledek kvízu zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz
nebo na adresu DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to
nejpozději do 25. 7. 2015.

Vylosovaný luštitel se správnou tajenkou a zároveň
správným výsledkem kvízu získá poukaz v hodnotě 500 Kč
na nákup zboží v Barvy laky Radotín.
Cenu věnovala firma Barvy laky J + J Nájemníkovi Radotín.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou
poštovní adresu. Děkujeme.
Připravil Pavel Tichna

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník IX, číslo 7/2015, datum vydání 3. července 2015 • VYDAVATEL: DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice IČ: 266 30 214,
e-mail: redakce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111, www.dobnet.cz, e-archiv: www.dobnet-zpravodaj.cz • REDAKCE: e-mail: jmeno.prijmeni@dobnet.cz, šéfredaktorka Liběna Nová,
libena.nova@dobnet.cz • INZERCE: inzerce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR
E 17623 • Náklad: 6000 výtisků • Tištěná verze zpravodaje rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení
podepsaných externími dopisovateli • Redakce si vyhrazuje právo upravit dodané texty • Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce
• Nevyžádané rukopisy se nevracejí • Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno

18

DOBNET červenec 2015

DOBNETINZERCE

ONLINE
zpravodajství
(nejen) z regionu Dolní Berounka

ZPRÁVY
ČLÁNKY
VIDEA
NOVINKY Z OBCÍ
KULTURA
SPORT
ROZHOVORY
AKTUÁLNÍ TÉMATA
ZASTUPITELSTVA
TIPY NA VÝLETY
www.iDOBNET.cz

www.idobnet.cz
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DOBNET – vysokorychlostní internet,
bezkonkurenční volání a informace z vašeho okolí

www.dobnet.cz

 kompletní přípojka za 1490 Kč včetně práce technika
 o přípojku se staráme bezplatně,
včetně oprav a výměn
 základní tarif pro nenáročné
už za 199 Kč měsíčně
 vysokorychlostní
internet
bez omezení
od 333 Kč
měsíčně

n Uváděné ceny jsou konečné, tj. včetně DPH.

Vysokorychlostní internet
bez starosti o přípojku

Informace z regionu

Pevná linka bez paušálu

 měsíčník DOBNET Zpravodaj
zdarma do 5500
schránek

 pevný telefon s nulovým měsíčním paušálem

 regionální
informační
portál
www.idobnet.cz

 při přechodu možnost zachování
dosavadního čísla
 minuta volání do pevné sítě za 0,71 Kč

6 /2014
ZDARMA

ROČNÍK 8

super
cena

Jarda
Samson
Lenk

Koupání
na zahradě

Čapí
hnízdo

 minuta volání do mobilních sítí za 1,40 Kč

20 DOBNET
červenec 2015 na www.dobnet.cz, na infolince 277 001 111, nebo na info@dobnet.cz
Bližší
informace

