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Rozhovor
s tenistou
Pavlem
Václavkem
Téma:

Zadlužení
může být past

Podzimní výlet
do tepla muzea
+ zprávy z regionu, kultury a ze sportu
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Zlatnictví Zmatlíkovi
Slunečná 1326, 252 28 Černošice (autobusová zastávka Vráž – u tranformátoru)

Nabízíme kompletní sortiment ze žlutého a bílého zlata
• velký výběr snubních prstenů, dětských náušnic
• prsteny a náušnice se všemi druhy kamenů
• řetízky, madonky, náramky atd.
• opravy, čištění, zlacení, rhodiování, výkup zlata
• precizní ruční výroba na zakázku
tel.: 251 641 208 | mobil: 736 710 244
info@zlatnictviaz.cz

www.zlatnictviaz.cz

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 1418
St: 9-11 / 14-18
Čt, Pá: 14-18 | So: 9-1
1.30

RUČNÍ MYTÍ
VOZIDEL
KOMPLETNÍ PÉČE
O VÁŠ VŮZ ČI MOTOCYKL

Výhradně ruční mytí interiérů
a exteriérů. Programy od 199 Kč,
ze kterých si vybere každý. Používáme
čistící prostředky Mafra, Fraber, Sonax.
Areál tenisových kurtů
Pražská 454, Lety u Dobřichovic
Otevírací doba
607 963 477
Po-Pá 8-18
720 358 210
So 10-18
www.rucnimytilety.cz

PALIVOVÉ DŘEVO
DŘEVĚNÉ BRIKETY
prodejpalivovehodreva.eu

777 264 266

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

OBERMAN
ALARMS

elektronická
zabezpečovací zařízení
kamerové systémy
Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571

info@oberman.eu
pavel.oberman@seznam.cz

www.oberman.cz

s tímto poukazem

10% slevaše

na dárkové ko

Husy, kachny,
Svatomartinská
vína, farmářské

potraviny a třeba
i džem na linecké nebo
skvělé vánoční dárkové
koše pro Vaše známé
a klienty...
Svátky se nám blíží
tak nepropadejme
panice a zastavme se
v lahůdkách u Sousedů.

Víno a lahůdky od Sousedů
Vítova 8, Dobřichovice
naproti Plynboudě
) 722 615 032

www.vinoalahudky.cz
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Beroun ožije milovníky tance
Již v sobotu 7. listopadu se
do Berouna sjedou tanečníci
z mnoha českých měst na Velkou
cenu města Berouna – oblíbenou
soutěž ve společenském tanci.
Letošní ročník se uskuteční v nově
zrekonstruovaném kulturním
domě Plzeňka. Po roční pauze,
kdy se veškeré aktivity tanečníků
musely přesunout do sokolovny,
se nyní diváci i samotní soutěžící
mohou těšit na důstojné a příjemné prostředí.
Soutěž proběhne od 8 do přibližně 17 hodin podle počtu přihlášených párů. Každá kategorie
(děti, junioři, dospělí a senioři)
soupeří v tancích latinskoame-

rických (samba, ča-ča, rumba,
paso doble, jive) a standardních
(waltz, tango, valčík, slowfox,
quickstep).
„Velká cena je jedinou akcí svého
druhu u nás a já využívám tuto příležitost poděkovat všem, kteří kdy
pomohli ať už finančně nebo svým
časem. Myslím, že všechny naše
děti si zaslouží alespoň jednou
za rok tančit na domácí půdě, aby
jejich babičky a známí nemuseli
cestovat po republice za soutěžemi tak jako samotný taneční pár,“
říká majitelka tanečního klubu
Romana Chvátalová, která soutěž
pořádá. Více informací můžete
najít na www.tanecberoun.cz.

Petra Stehlíková

Násilník z Vonoklas dostal
sedm let za mřížemi
Na konci října proběhl soud
s 25letým Markem M., který
se dopouštěl sexuálně orientovaných útoků na ženy, jež
sportovaly v okolí Vonoklas,
a po několik měsíců strašil
ženy z místa i z okolí. O první znásilnění se
pokusil loni v říjnu. Dívka se ale ubránila. Svůj
čin opakoval ještě v dubnu a v květnu, kdy
běžkyně znásilnil.
Zatímco znásilněné ženy u soudu hovořily o příšerném zážitku, Marek M. popsal jiné historky.
Oproti obvinění z dubnového znásilnění namítal,
že se s ním žena milovala dobrovolně. To ovšem
postižená ostře odmítla a popsala i zdůraznila
nůž na krku. Jinou verzi nabídl i u květnového
případu. Žena ale rovněž popsala trauma s nožem na krku i to, že se snažila klást co nejmenší
odpor, aby měla hrůzný zážitek co nejdřív za sebou. Pachatel ji dokonce po prvním aktu donutil
k procházce a pak znovu znásilnil.
Rozsudek je pravomocný, obžalovaný i státní
zástupce se na místě vzdali odvolání.

MÚ Beroun

Teploměr je opět
v celé své kráse

Rekonstrukce uzavřela
další ulici

Něco přes měsíc stojí v Dobřichovicích obnovený pomník připomínající teplotní rekord
40,4 stupně Celsia z 20. srpna 2012. Teploměr
z dílny uměleckého sochaře Petra Váni byl poprvé odhalen v roce 2013. Letos v červenci ho
ale povalil neznámý vandal a rozbil jej. Způsobil
přitom škodu za 80 tisíc korun. Ke znovuodhalení došlo na konci září. Dobřichovický rekord
trvá, i když se během uplynulého horkého léta
zdálo, že bude mít namále.
Příspěvek na materiál druhého, bytelnějšího
teploměru šel z rozpočtu města Dobřichovice.
Sochař Váňa se vzdal odměny, ale přál si 150
sklenic svého oblíbeného Aperolu Spritz. Tím
dal možnost všem, kteří chtěli novou sochu
podpořit. Lidé kupovali v La Fontaně libovolný počet sklenic, výsledek předčil očekávání:
sešlo se jich 240. Váňa, který otevřeně říká,
že má Dobřichovice tuze rád, se o ně rozdělil
a s úsměvem si přiťukl s těmi, kteří přišli
na odhalení.

V Černošicích pokračuje třetí etapa
rekonstrukce místních
komunikací. V pondělí
2. listopadu byla uzavřena další ulice Nad
Statkem. Navázala tak
na zákaz vjezdu do Libušiny ulice od křižovatky s ulicí V Dubině. Uzavírka je naplánována
do 15. prosince 2015. Nicméně může skončit
i dřív. Vše záleží na počasí a postupu prací.
Vjezd automobilů do garáží či na přilehlé pozemky není možný.
Pouze v opravdu nutném případě může provizorní příjezd povolit stavbyvedoucí Pavel Picka
na telefonu 602 688 732 po dohodě se stavební firmou. Město prosí místní obyvatele, aby
své vozy parkovali v přilehlých ulicích v jednom
pruhu tak, aby neomezovaly průjezd. Další
informace včetně svozu bioodpadu najdete
na www.mestocernosice.cz.

Most v Zadní Třebani se stále nestaví
Už od začátku září nemohou řidiči projíždět
ze Zadní Třebaně směrem na Svinaře a Liteň.
Středočeský kraj totiž v Zadní Třebani staví
nový most přes Bělečský potok a kvůli tomu
odstranil zdejší provizorní most.
Stavba má být hotová do konce letošního
roku, ale zatím se zde nestaví. „Volal jsem

na kraj pověřené osobě a bylo mi sděleno, že
měli problém s inženýrskými sítěmi, asi neměli
dořešené papíry,“ řekl na veřejném zasedání
zastupitel obce Jiří Petříš.
Snad tedy bude most do konce roku postaven. Objížďka nyní vede přes Řevnice, Svinaře
(lh)
a Lhotku.

Lucie Hochmalová
www.idobnet.cz

3

DOBNETZPRÁVY

•

Dolní Berounka

V regionu je 40 nových
bezdrátových připojení zdarma
V uplynulých měsících vyrostlo v našem regionu
čtyřicet nových veřejných hotspotů DOBNET.
Tedy míst, kde se každý může bez jakýchkoli
poplatků připojit k internetu. Pokud se ocitnete
v jejich dosahu, zobrazí se vám ve výčtu dostupných sítí DOBNET-FREE. Připojení je bez
hesla. Přinášíme vám seznam míst.
DOBŘICHOVICE
Palackého náměstí
Městský úřad, Vítova 61
knihovna, Palackého 123
Křižovnické náměstí
Kavárna Bím, 5. května 343
TJ Sokol, Pražská 375
cukrárna Veselá Rakvička,
V Zahradách 1031
DODO, z. s., 5. května 12
VONOKLASY
Obecní úřad, Na Návsi 4
restaurace a okolí, Vonoklasy 127
VŠENORY
Obecní úřad, U Hřiště 151
HLÁSNÁ TŘEBAŇ
náves
KARLÍK
Obecní úřad, Karlická 1
LETY
Obecní úřad + náves
knihovna, Na Návsi 30
MOŘINKA
Obecní úřad, Mořinka 28
ŘEVNICE
Obecní úřad, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
knihovna, Mníšecká 29 + okolí zámečku
Lesní divadlo
Tyršovo stromořadí
Modrý domeček, nám. Krále J. z Poděbrad 3
LTC, Legií 750
SVINAŘE
Obecní úřad, Svinaře 64
tenisové hřiště
HALESA, Prašná 107/E Svinaře-Halouny
ZADNÍ TŘEBAŇ
knihovna a okolí, Na Návsi 4
LITEŇ
Obecní úřad, Náměstí 71

Archiv Kalamáře

V řevnické školní jídelně se nevařilo, ale obchodovalo
V sobotu 17. října se v jídelně řevnické školy
čile obchodovalo. Sdružení rodičů při ZŠ
Řevnice Kalamář pořádalo svou první podzimní
burzu dětského oblečení, obuvi a hraček.
Cílem akce bylo vybrat peníze na hry a vybavení pro Bezpečné místo (BM) při škole, kde
mohou trávit čas školní děti, které mají pauzu
mezi obědem a kroužky nebo čekají na odjezd autobusu. Nemusí tak být na dešti a mrazu, ale mohou se schovat v herně a třeba si

Brdská svíčková se
ochutnávala už podruhé
Na nádvoří dobřichovického zámku se konal
druhý ročník Brdského festivalu svíčkové.
Po loňském úspěchu ve venkovních prostorách, aby mohl přivítat více návštěvníků.
Ti si pochutnávali nejen na symbolu české kuchyně, ale také na dalších staročeských specialitách.
Účast byla hojná. Mezi ochutnávajícími jsme
potkali například moderátora Jana Rosáka, v odborné porotě seděl i zpěvák Václav Neckář. Všichni jedli a bavili se. K dobrému trávení jim zahrála
kapela Třehusk, která na počest festivalu dokonce
složila o svíčkové píseň. Nasát atmosféru a alespoň pomyslně ochutnat můžete prostřednictvím
záznamu Dobnet TV na www.idobnet.cz
v rubrice VIDEA.

MĚŇANY
Obecní úřad, Měňany 92
hřiště
VIŽINA
Obecní úřad, Vižina 36
VELKÝ CHLUMEC
Obecní úřad, Malý Chlumec 72
PODBRDY
Obecní úřad a hostinec, Podbrdy 8
SKŘIPEL
Obecní úřad, Skřipel 55
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i něco vyrobit. Pořadatelé byli vděční všem
43 prodejcům, kteří se burzy zúčastnili a Kalamáři tak přispěli 6 577 korunami. I nakupující,
kteří začali přicházet ještě před otevřením
v 9 hodin a proudili do jídelny až do konce, si
přišli na své. Zakoupili zimní oblečení, boty,
knihy, hračky a také kola celkem za téměř
26 tisíc korun.
Vzhledem k velkému zájmu se Kalamář bude
(ms)
snažit uspořádat burzu i na jaře.

Dýňové tvoření
Dýně nejen výborně chutnají na talíři, ale jsou
také krásnou podzimní ozdobou. Rády z nich
vyrábějí i děti. Jedno dýňové tvoření proběhlo
na konci října v dobřichovickém infocentru v kavárně Kafíčko. Bylo velmi komorní a veselé, jak
Petra Stehlíková
je vidět i na titulní straně.

ONLINE zpravodajství

(nejen) z regionu Dolní Berounka
Ochotníci se o víkendu
sjedou do Radotína
Během víkendu 7. a 8. listopadu proběhne
v radotínském kulturním středisku U Koruny
nesoutěžní přehlídka ochotnického divadla
Radotínská radost.
Diváci se mají na co těšit, neboť letos dorazí
rekordní počet 103 účastníků. Vystoupí děti ze
souboru Tři boty z Třebotova s představením
ProPánaKrále!, divadlo Křoví z Mníšku pod
Brdy s počinem Tři prasátka a my čtyři, divadlo
Máj uvede hru Třetí do páru a sobotní večer
uzavře soubor Mimochodem z Ledče s Když
se zhasne. Nedělní dopoledne otevře domácí
soubor Gaudium pohádkou Hlavně nečaruj
aneb Kniha kouzel fuč!, hned poté tu poprvé
vystoupí žáci ZUŠ Štítného s autorskými hrami:
Záři(o)vá romance a Jídelna aneb Vařím, vaříš,
vaříme… Podvečer bude určen dospělým
divákům, pro něž zahraje Žebravé umělecké
panoptikum z Nučic Vlezte do mojí postele.
Přehlídku uzavře nováček přehlídky soubor
Blaník Načeradec s Kurzem efektivního rodičovství. Patronát nad letošním ročníkem festivalu ochotnického divadla přijal Jiří Helekal se
svou dcerou Kateřinou Mikoškovou. Srdečně
veškeré diváky zvou a o bezchybný průběh se
postarají divadelní spolek Gaudium, městská
část Praha 16 a samozřejmě všichni z Koruny.
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Lety

KRÁTCE
UZAVŘENÍ MOŘINSKÉ
ULICE 10. až 11. 11. 2015

Upozorňujeme na uzavírku Mořinské
ulice v Letech z důvodu frézování
a položení nového asfaltu v horní
části této komunikace. Ulice nebude
průjezdná v oblasti mezi ulicí Nad
Třešňovkou a zatáčkou se zrcadlem,
a to od 9 hod. v úterý 10. 11.
do 17 hod. ve středu 11. 11. 2015.

KRÁDEŽ SOLÁRNÍHO PANELU

Obec Lety loni instalovala v Pražské ulici
v úseku mezi obchodními domy Lidl a Billa
ukazatel okamžité rychlosti se solárním
panelem. V posledním říjnovém týdnu panel
zmizel během provádění výkopových prací
firmou Energon v okolí tohoto ukazatele.
Pokud jste zaznamenali montážní práce
na ukazateli okamžité rychlosti, prosíme
o nahlášení jakékoli informace vedoucí k dopadení pachatele Policii ČR v Řevnicích.

KULTURA V LETECH

• 23. 11. Koncert CESTY NADĚJE
Štěpána Raka a Alfreda Strejčka
pondělí od 19:30 hod., sál U Kafků
• 28. 11. seminář RŮST LÁSKY
V RODINĚ podle PhDr. Jiřiny Prekopové
s Mgr. Kateřinou Neubauerovou a Jitkou
Izákovou, sobota 9:00–16:00, knihovna

Stříbrná neděle v Letech
Možná někoho překvapí, že již v říjnu zveme
na předvánoční akci, ale Vánoce opravdu
nejsou tak daleko. Koneckonců, v supermarketech se už objevili první čokoládoví
Mikulášové, takže skutečně není na co čekat.
Proto bychom vás jménem Leťánku rádi
pozvali na druhý ročník netradičního tvořivého
jarmarku, který se uskuteční v neděli 13. 12.
2015 od 9:00 do 14:00 hod. v pivotelu MMX
v Letech. Pro loňský úspěch akci opakujeme
a vyzýváme všechny šikovné a tvořivé lidi
z Letů, Řevnic, Dobřichovic a okolí, aby se
do našeho jarmarku zapojili. Přijďte si pro
inspiraci, něco pěkného si vytvoříte nebo
můžete motivovat ostatní jako prodejci vlastních výrobků a organizátoři tvořivých dílen
pro děti i dospělé. Vloni si děti vyzkoušely
například práci s keramickou hlínou, papírem

a s pomocí samolepek vytvořily třeba hrneček
jako dárek pod stromeček. Pevně věříme, že
jarmark bude letos ještě pestřejší a přispěje
ke správnému vánočnímu naladění. V případě
zájmu o účast jako prodejci se prosím hlaste
do 30. 11. 2015 Hance Hůlkové na e-mail:
hanka.zarubka@seznam.cz.
Odpoledne na návsi u kapličky vystoupí
děti z mateřské školy i menší děti z Nony.
Obě školky nabídnou ve stáncích drobnosti
ze svých dílen – přáníčka, svíčky, perníčky
a další maličkosti, které udělají radost nejen
rodičům a příbuzným. Dále budete mít možnost se seznámit s Pohrátkáři a pavoučkem
Vinckem. Jarmark nabízí místo pro sousedská setkávání a drobné nákupy a sortimentem vánočních výrobků i pochutin dokreslí
předvánoční čas.

• 3. 12. LEŤÁNKOVSKÁ
MIKULÁŠSKÁ VESELICE
čtvrtek 16:30–18:00 hod., pivotel MMX
O veselí dětí se postará popletený čertík,
kterého se určitě nebudete bát, spíš
se s ním pořádně zasmějete. Společně
s čertem a andělem si zatančíte, zazpíváte a zařádíte v různých čertovských
disciplínách. Účast přislíbil i Mikuláš, který
společně s andělem rozdá dětem nadílku.
• 5. 12. Setkání letovských spolků
sobota od 20 hod., sál U Kafků
• 12. 12. LEGENDA O HVĚZDĚ
pohádka divadla Evy Hruškové a Jana
Přeučila, neděle od 16 hod., sál U Kafků
• 13. 12. STŘÍBRNÁ NEDĚLE
TVOŘIVÝ JARMARK v MMX, 9:00–14:00
VÁNOČNÍ JARMARK, 14:00–17:00, náves

(bt)

Zastupitelé obce Lety v současné době pracují na projektu doplnění tolik chybějících chodníků kolem
hlavních komunikací v ulicích Pražská a Karlštejnská. Snahou je získat stavební povolení na systém
chodníků v obci do konce tohoto roku, aby bylo možné požádat o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury a s výstavbou započít příští rok. Projekt má za úkol doplnit také autobusové zastávky v Karlštejnské ulici v obou směrech. Nyní obec řeší majetkové vztahy pod budoucími chodníky.
www.idobnet.cz
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Řevnickou školu čeká výběrové
řízení na novou ředitelku
Jen něco málo přes dva roky řídila řevnickou
základní školu Mgr. Pavlína Seidlerová. Letos
k 30. září se s vedením města dohodla na svém
odchodu. Než bude ve výběrovém řízení
zvolena nová ředitelka, vede školu dosavadní
zástupkyně ředitelky Mgr. Simona Škaloudová.
Prvního srpna 2013 se stala
ředitelkou Mgr. Pavlína Seidlerová,
na konci září 2015 odešla. Po dohodě s Radou města Řevnice
vydaly obě strany společné prohlášení, zastupující ředitelkou byla
jmenována Mgr. Simona Škaloudová. „Současné vedení základní
školy má důvěru a podporu rady
města, k dispozici odborníky,
a vzájemná komunikace se velmi
zlepšila,“ sdělil k odchodu ředitelky starosta Tomáš Smrčka.
Podle rady města je tedy tento
krok pro školu prospěšný, opozice v zastupitelstvu s ním ale
nesouhlasí. „Je těžké slepovat, co
se rozbilo. A totálně rozbitá byla
důvěra učitelů, rodičů, školské
rady a opozičních zastupitelů
ve schopnosti zřizovatele, tj. rady
města,“ myslí si opoziční zastupi-

telka Jaroslava Dercová.
Radní najali odborníky na školství Mgr. Andreu Vedralovou
a Mgr. Milana Kotíka, kteří mají
pomoci komunikovat s rodiči,
učiteli a občany a také doporučit
zadání výběrového řízení na nového ředitele. Jaký bude rozsah
práce a kolik budou město tito odborníci stát, rada města nesdělila,
nevědí to ani opoziční zastupitelé
a předseda školské rady Jiří Kylar.
„To bude záležet na přesné dohodě a specifikaci zadání,“ sdělil
starosta Smrčka.
Na veřejném zasedání řevnického
zastupitelstva, které se konalo
19. října, několikrát zaznělo, že se
odchod ředitelky nijak nedotkne
dětí ve škole. Ovšem hned
21. října se změnily rozvrhy, některým třídám přibyla hodina navíc.

„Syn měl ve středu do půl jedné,
teď má o hodinu víc. Museli jsme
kvůli tomu zrušit jeden kroužek,
protože by ho nestíhal. Chápu, že
je to potřeba, ale zaplacené peníze už nám nikdo nevrátí,“ řekla
jedna maminka z Řevnic. Podle
městské rady se žádné jiné změny
ve škole nyní neplánují.
Radní začali připravovat vše pro
to, aby mohlo být na jaře 2016
vypsáno výběrové řízení. Nová
ředitelka tedy nastoupí nejspíš až
v dalším školním roce. „Chceme

výběrové řízení vypsat během
února tak, aby měl budoucí ředitel
či ředitelka prostor připravit nový
školní rok v řevnické škole, ale
taky možnost odpovědně ukončit
své dosavadní působení. Kdo to
bude, by mělo být známo v dubnu,“ dodal starosta Smrčka.
Rozhovory s Radou města
Řevnice, opozičními zastupiteli
Jaroslavou Dercovou a Liborem
Kvasničkou a předsedou školské
rady Jiřím Kylarem si můžete
přečíst na www.idobnet.cz. (lh)

Tradiční mikulášské trhy rozsvítí 900 žárovek

Pohrátky na festivalu Hravě a zdravě v Řevnicích.

Tým Pohrátkářů

Pohrátky zavítají do Mořinky
V úterý 10. listopadu se můžeme těšit
na autorské čtení knihy Pohrátky aneb cesta
pavoučka Vincka, kterou napsala Pavla Soletka Krátká. Akce proběhne v Obecní knihovně
Mořinka od 16:30 hodin. Autorka bude předčítat a poté dávat své autogramy. Knihy budou
připraveny i k zakoupení.

Sociální odbor se přestěhoval
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Černošic,
který působí v Praze 2, se přestěhoval z Podskalské ulice 19 do Václavské 12. Působí zde
od 2. listopadu. Spadají sem oddělení sociálně
právní ochrany dětí, sociální prevence, náhradní rodinné péče a úsek sociální pomoci.
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V sobotu 5. prosince v deset hodin vypuknou
mikulášské trhy na náměstí Centra Vráž v Černošicích. Potrvají do 18 hodin a letos budou
výjimečné. Ponesou se v duchu oslav 900 let
Černošic, což kromě předvánoční atmosféry
přinese bohatý program pro všechny generace.
K vidění bude betlém se živými zvířaty, na venkovním pódiu zazpívají děti z pěveckého sboru
Mifun, vystoupí dudáci Albert a Bára, zahraje
dětská lidová kapela Notičky. Uvidíme taneční
vystoupení zumby pod vedením Venduly
Kořínkové a přijde i kouzelník pan Kravata.
V městském sále se odehraje loutková pohádka divadla LokVar. A těšit se můžeme i na divadelní představení černošických dětí.
Stánky obchodníků a řemeslníků s tradičním
vánočním zbožím nabídnou i rozličné dobroty
a voňavé nápoje pro zahřátí. Děti si budou moci

upéct cukroví nebo vánočku, podívat se na tradiční kolovrátek nebo se zapojit do výtvarné
dílny Radky Charapové. V 16 hodin přijde obří
Mikuláš, anděl a čert a rozsvítí 900 žároviček
na vánočním stromě. Zváni jsou všichni malí
i velcí čerti, andělé a Mikuláši, třeba jen s malou
ozdobou. U stromku na ně čeká odměna. Každý se počítá a možná padne i rekord.

Návrhy na dobrovolníka roku běží do půlky listopadu
Kraj vyhlásil pátý ročník ankety Dobrovolník
Středočeského kraje. Návrhy je možné doručit do 16. listopadu, vyhlášení se uskuteční
8. prosince. Titul je oceněním dlouhodobé
nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Nominovat osobnost mohou představitelé
Středočeského kraje, dále obce v kraji, zapsané spolky, nestátní neziskové organizace,
školy i školská zařízení. A to ze čtyř oblastí:

sociální a zdravotní, kultura, sport a ochrana
životního prostředí, výchovná a vzdělávací
činnost a mimořádná příležitost. Návrhy
přijímá odbor školství, mládeže a sportu
ve Zborovské ulici v Praze 5 do pondělí
16. listopadu. Slavnostní předání proběhne
8. prosince od 11 hodin v Benešově spolu
s oceněním žáků a studentů za reprezentaci
Středočeského kraje.
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Hlásek od batolat až po dospělé
V základní škole máme letos
kapacitu 40 dětí a jsme plně
obsazeni. Pro školní rok
2016/2017 máme již obsazená
místa dětmi z naší mateřské
školy, které přijímáme vždy
přednostně. Pro zájemce
o školní rok 2017/2018 je
možné se předem domluvit
na prohlídce školy či nástupu
do předškolní třídy.

Pro základní školu plánujeme rozšířit počet na
5 tříd, hledáme však další prostory, abychom
mohli vyhovět více zájemcům. V základní škole
máme od letošního školního roku kvalifikované
asistenty pedagoga, kteří pracují s dětmi se
specifickými potřebami. V každé třídě je možné
integrovat maximálně 2 děti (max. počet dětí
ve třídě je 14). K dispozici je speciální pedagog,
psycholog a úzce spolupracujeme s logopedem a SPC poradnou v Berouně. Oficiální zápis
proběhne na konci ledna 2016.

V září jsme do Mateřské školy Hlásek již
popáté přijali děti předškolního věku. Letos
máme v mateřské škole jednu třídu pouze pro
předškolní děti a jednu pro děti od 3 do 5 let.
V mateřské škole máme nově logopedickou
asistentku a pravidelně dochází do výuky školní
psycholog. Díky dotacím od Ministerstva školství jsme mohli vyškolit a zaměstnat stejně jako
v ZŠ asistentky pedagoga, které pečují o 3 děti
s individuálními potřebami. Nyní je mateřská
škola obsazena. Po odchodu předškoláků
do základní školy se od září 2016 uvolní 10
míst. V případě zájmu je možné se přijít kdykoli
před dubnovým zápisem do naší školky podívat
a místo si rezervovat. Zápis proběhne v dubnu.
Nedílnou součástí našich služeb jsou i jesličky,
které zajišťují péči pro děti od 1,5 roku
do 3 let. Jesličky plně připravují dítě na vstup
mezi jeho vrstevníky. V našich jesličkách se děti
naučí sebeobsluze, dítě se umí samo obléct
nebo najíst, umí si uklidit své hračky, učí se interakci s kamarády a dospělými a postupně si
zvyká na „ každodenní povinnosti“. Do jesliček
se děti mohou hlásit kdykoli během školního
roku. Oficiální zápis je vždy v červnu.
Hlásek pečuje o děti nejen v průběhu školního
roku, ale i v létě. Letos jsme již počtvrté připravili 6 tematických zážitkových týdnů ve formě příměstského tábora. Poprvé nestačila
kapacita a museli jsme děti bohužel i odmítat.
Na táboře se sešly děti ve věku od 4 do 12 let.
Letos jsme hojně využívali kromě budovy MŠ

i budovu ZŠ. Nová témata budou k dispozici
na webových stránkách opět v únoru, děti
přijímáme podle pořadí, kdy se přihlásily.
Díky spokojeným rodičům a dětem se Školy
Hlásek za 5 let rozrostly ze 4 zaměstnanců
na 30 a my věříme, že i nadále budeme přispívat ke zvýšení zaměstnanosti v okolí Hlásné
Třebaně. V letošním roce jsme přijali 2 zaměstnankyně z úřadu práce, v minulých letech
4 a několik maminek po mateřské dovolené.
Umožňujeme práci na částečný úvazek, vycházíme vstříc potřebám zaměstnaných maminek.
Velkým úspěchem je získání grantu Výzva 56
– Investice do rozvoje vzdělávání. Tento grant
nám umožnil rozvoj a vzdělávání našich zaměstnanců. V oblasti výuky cizích jazyků uplatníme grant na jazykový kurz ve Velké Británii.
Tři učitelé matematiky odjedou v listopadu
na týdenní pobyt rovněž do Velké Británie, kde
se zúčastní výuky v několika školách a budou
čerpat nové podněty pro kvalitní výuku. Třetí
oblastí je podpora čtenářské gramotnosti
a čtenářské dílny, kde nám bylo umožněno významně doplnit naši knihovnu a vyškolit 90 %
zaměstnanců v oblasti kritického myšlení.
! Veronika Vaculovičová

Školy Hlásek – základní škola
a mateřská škola, s. r. o.
Veronika Vaculovičová
) 777 568 562 * hlasekvedeni@seznam.cz
8 www.skolyhlasek.cz

www.idobnet.cz
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Zadlužení
může být
past
V předvánočním období se obvykle probírá
nejen volba dárků a sváteční menu, ale také
finance s tím spojené. Jejich nedostatek se
často řeší půjčkou. Jde sice o východisko,
které nám uleví a udělá trochu radosti, ale
z dlouhodobého pohledu může být odrazovým
můstkem pro nekončící řadu potíží.

Lidé, kteří napravují nepříjemné
důsledky svých dluhů, jednoznačně doporučují, abychom si
na půjčky dávali pozor. A dodávají,
že pokud už se do spleti dluhů
zamotáme, měli bychom včas
jít za odborníkem, který nám
pomůže situaci řešit. Zatím za ním
chodíme pozdě.
Je možné, aby zadlužení bylo
pozitivní? Když se nám stane osudným, co máme dělat?
Na tyto a mnoho dalších otázek
nám odpověděli odborníci, kteří
pomáhají těm, již s dluhy uzavřeli
často nerovnoprávné partnerství.

Pro půjčku se
nespěchá
V životě čelíme různým nečekaným
situacím, kdy nás rozumná půjčka
může zachránit. Ještě před uzavře-
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ním smlouvy bychom ale měli vše
důkladně zvážit. To je okamžik, kdy
věci hodnotíme racionálně a odpovědi na všechny otázky nám mohou
pomoci i v budoucnu. Protože když
se ocitneme v tísni, na povrch vyplouvají emoce, které velí konat pod
tlakem. Toho často zneužívají různé
instituce, jež mají obchodníky vytrénované na to, aby dokázali naší
nelehké situace využít. A přesvědčit
nás o výhodnosti na první pohled
skvělé nabídky. Nakonec ale přinášejí pozitiva spíše instituci, která
nám svoje finance poskytne často
za šibeničních podmínek. Proto se
vždy poraďme s více pověstnými
„babami“ najednou, dopředu a důkladně zvažme své možnosti.
Nebojme se opakovat žádost
o radu, pozorně studovat různé
nabídky. Rada nad zlato se totiž
může ukázat cennější, než jsme

DOBNETTÉMA

Příklady nekalých praktik, na které si
podle Petry Vráblikové máme dát pozor:
si mysleli. A pomůže nám předejít sáhodlouhému řetězci potíží,
kdybychom se zapletli do osidel
dluhů. Předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace Gerta
Mazalová upozorňuje, že největším
nebezpečím je spotřebitel sám pro
sebe. „Stává se, že si vzal půjčku
u některého bankovního ústavu,
nedodržel splátkový kalendář,
dostal se do prodlení a tím i do registru dlužníků. Další banky už mu
nepůjčí a on se obrátí na soukromé poskytovatele služeb nebo
zprostředkovatele, čímž se dostane
do bludného kruhu – úvěrové
smyčky, kdy stále platí, aniž by se
mu dařilo umořovat původní dluh.“

Na co si dát pozor
Při půjčkách dvakrát měřme
a jednou řežme. Dalekosáhlé
patálie může přinést uvázání se
do smlouvy, kde si „jen“ nepřečteme jeden dovětek, proto ji
nikdy neuzavíráme pod tlakem.
Skutečně dobrý obchodník nás
nebude přesvědčovat o výhodnosti nabídky, aniž bychom se
o ní poradili. Vždy nás upozorní
na pro i proti a bude nás nabádat
k přečtení smlouvy i ke konzultaci
s další osobou. Smlouvu nám bez
vytáček poskytne k prostudování.
Například Sdružení obrany spotřebitelů často řeší případy lidí, kteří
z nějakého důvodu neplní svou
povinnost z uzavřené úvěrové
smlouvy. „Mnohdy je to z důvodu
finanční tísně, ale často jde o stav,
kdy člověk až následně zjistí, co
vlastně věřiteli podepsal a k čemu
se zavázal. S dluhovou problematikou souvisejí rovněž exekuce,
s nimiž se na nás spotřebitelé
obracejí. Nedávno se k nám
dostal třeba případ spotřebitele,
jehož původní dluh byl asi 150
tisíc korun, ale z důvodu velmi
nevýhodné smlouvy mu v exekuci
narostl na více než 350 tisíc
korun. A to přesto, že exekuce
byla srážena ze mzdy. Srážky
ale nepokrývaly ani nárůst dluhu o příslušenství, takže dlužil
stále víc, přestože byl v exekuci.
Spotřebiteli jsme doporučili oddlužení, tzv. osobní bankrot.
Je ale pravda, že ne každý
na něj dosáhne,“ popsala
Gerta Mazalová a dodala:
„Často se spotřebiteli řešíme také možnosti právního
zpochybnění některých
ustanovení v úvěrových
smlouvách. Skryté sankce,
nevýhodné podmínky
a podobně. Velmi často
je však nemožné smlouvu
právně napadnout, protože je

• Poskytovatel půjčí člověku, o němž ví, že nebude schopen splácet.
Neplatí-li řádně a včas, naskakují mu sankce, nezřídka mnohonásobně převyšující původní půjčenou částku, což je to, na co věřitel čeká.
Přijde si na mnohem víc, než je běžný smluvní úrok.
• Neidentifikovaná zprostředkování půjčky, za která chce zprostředkovatel nejdříve zaplatit, než půjčku sjedná. Nebo kdykoli
v průběhu splácení začnou být účtovány poplatky za nesmyslné
úkony nebo položky.
• Nedostatek údajů o nákladech půjčky nebo nesprávném výpočtu
RPSN (roční procentní sazba nákladů na půjčku, tj. kolik ze sumy,
kterou jsme si půjčili, za půjčku každý rok skutečně zaplatíme).
• Zajištění půjčky něčím, co by nás mohlo přivést do ještě většího
maléru, například bianko nevyplněnou směnkou, nemovitostí, věcí
větší hodnoty apod.
perfektně připravena právníky poskytovatele úvěru. Spotřebitel se
tak zaváže sice v nevýhodné, ale
legálně sjednané smlouvě k plnění, které mu v rodinném rozpočtu
působí nemalé problémy.
Spotřebitel by si měl dopředu spočítat, v jaké částce si bere půjčku
a kolik zaplatí navíc se všemi poplatky RPSN (roční procentní sazba
nákladů) a sankcemi. A samozřejmě také zvážit, zda půjčku dokáže
splácet. Pokud není výhodná,
rozhodně nepodepisovat.
Jak shrnula advokátka z Letů
Petra Vrábliková, lidé by do svého
jednání měli víc zapojit mozek a obecné kupecké počty.
Následně si přečíst a velmi dobře
zvážit, co podepisují. Většina
smluv o půjčce nebo o úvěru je
totiž tzv. fixní smlouvou, kterou jim
předkládá budoucí věřitel a kterou
oni sami nemohou změnit.

Kdy půjčka může
pomoci
Jsou samozřejmě situace, kdy nám
půjčka může vytrhnout trn z paty.
A pokud máme finanční podmínky

takové, kdy víme, že nám půjčka
neuškodí. Dlouhodobě platíme nájem a raději bychom peníze dávali
do vlastního a vzali si hypotéku.
Podle Gerty Mazalové je výhodná půjčka pouze taková, kterou
spotřebitel dokáže splatit. Obecně
podle ní může být z ekonomického
pohledu výhodné úvěrové financování za účelem investice (například
při rozjezdu podnikání). Ale úvěr
za účelem spotřeby v podstatě
výhodný není. „O výhodnosti půjčky
lze však vést polemiky. Teoreticky
může být za výhodný označen
úvěr, který při splnění stanovených podmínek rozloží kupní ceny
v čase, bez nějakého výrazného
navýšení. To znamená, když úroky
jsou skutečně pouze vyjádřením
ceny za to, že spotřebitel nemusel
zaplatit celou kupní cenu spotřebního zboží hned. V praxi se však
často setkáváme s predátorskými
úvěry, které bohužel vůbec necílí
na pomoc klientovi s financováním
jeho spotřeby, ale spíše na to,
aby ho dostaly do dluhové pasti.
A věřitel si tak zajistil snadný příjem
z exekuce spotřebitele,“ upozorňuje Mazalová.
u
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Tajemný HOUSE v Rovině
KDE TO JE? JE PRAVDA VŠE, CO SE POVÍDÁ?
NEBO JE TO VLASTNĚ ÚPLNĚ JINAK? A JAK TEDY?
Restaurace Custom House vyvolává spoustu
otázek a dohadů. Zlé, zmijí jazyky říkají, že
je to motorkářské doupě, plné dýmu, drsné
hudby a rachotu motorek. Marketing zase říká,
že je to nejlepší restaurace s prvotřídní kuchyní
na úrovni michelinských v nejslavnějších
evropských městech a hotel s pozlacenými
klikami na dveřích do rozlehlých apartmánů.
A jako vždy je pravda
někde uprostřed
Custom House vznikl rekonstrukcí
restaurace U Rudolfa II. v obci Rovina. Je to stylová restaurace nejen
pro bikery. Slovo nejen je důležité,
protože zde jsou vítáni všichni. Ti
kdo mají vztah k rychlosti, benzinu,
vysokým otáčkám a kolenům těsně
nad silnicí, se tu budou cítit ještě
lépe. V každém chlapovi, i když
jde s rodinou na nedělní oběd, je
pořád kus kluka, co se umí nechat
unést alespoň ve fantazii do dálky
za řídítky silného stroje.
V létě zde můžete potkat spoustu
krásných motorek, s jejichž majiteli
proberete život na dvou kolech,
nebo sami přijedete a ze zahrádky
zpoza obrovské hromady skvělého jídla se pokocháte výhledem
na svůj naleštěný stroj.
Místo spolujezdce je odjakživa
vyhrazené krásným holkám neboli batůžkům. A teď zavřete oči,
představte si, že ty slečny, pózující
na fotkách okolo, nejsou placené
modelky, ale opravdové milé holky,
které v Custom House pracují
a které samy na motorkách jezdí.
To prostě musíte vidět!
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V zimě mají motorkáři pauzu
a s nechutí přesedají do čtyřkolových krabiček. V Custom House,
v hřejivém teple krbu s pohledem
na jednu z největších jednostopých klasik českých silnic, se
s vědoucím úsměvem zasníte
a hned se bude ta několikaměsíční
pauza zdát snesitelnější.

A co jídlo?
Custom House se snaží být odlišný
od ostatních restaurací. Čím? Třeba
tím, že nepodlehl mánii šetřit na surovinách, takže zde se nedočkáte
křehčidel, glutamátu, margarínu
a podobných „lahůdek“. To je třeba
zkusit, třeba ve čtvrtek, kdy je vždy
akce „Sněz, co můžeš“ nebo v sobotu, což je „Den vyprošťováků“,
anebo v neděli, kdy máte možnost
nestrávit dopoledne v kuchyni
přípravou jídla pro celou rodinu, ale
stejnou kvalitu můžete dostat bez
práce u nás jako „Sváteční oběd“.
Někdy je třeba si na skvělé jídlo
déle počkat, ale proč? Protože vše
se připravuje čerstvé, žádné zmraz-

ky a prefabrikáty, a to samozřejmě
zabere nezbytný čas. Slova, popis,
srovnání. To vše nemůže nahradit
ten pocit, kdy na vlastní oči uvidíte,
jak jídlo vypadá před vámi, a jediné,
co vás napadne, kromě hledání
ubrousku, je... WOW...

Takže?
Stavte se, uvidíte. Custom House
je restaurací, která prošla za poslední rok bouřlivým vývojem,
z hospůdky bez cíle se vyloupl
sebevědomý podnik, se svým du-

chem, směrem, skvělým osazenstvem a spoustou pozitivní energie.
Zveme vás k posezení, dobrému
jídlu, relaxaci a zhodnocení naší
cesty. Motto, zobrazené nad barem, pro nás nejsou jen prázdná
slova, ale náš životní postoj a přístup k věcem, co děláme.
* Rovina 64
8 info@custom-crew.cz
) +420 257 720 662
www.facebook.com/
RestauracePenzionCustomHouse
www.custom-house.cz
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Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
poradenská telefonní linka: 900 10 10 10; po–pá 9–18 hod.
elektronická poradna: poradna@asociace-sos.cz
www.asociace-sos.cz

Finanční gramotnost a my
Dnes už víme, že znalosti ze světa financí jsou velice důležité. Osvěta
přichází do škol, ale často chybí i dospělým. Kdo by dnes nepotřeboval
rozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích? Podle advokátky Vráblikové je už malému dítěti potřeba vysvětlit,
že věci, které mu rodiče kupují, stojí peníze a jak je náročné je vydělat.
A těm starším pak to, že ne všechno musejí mít nejnovější a nejtrendovější. „Bohužel to, co nám média předvádějí, nikoho nevede k pocitu,
že věci mají trvalou hodnotu a že není třeba plýtvat. Spíš naopak.
Jenže stejně jako mladí přemýšlejí i dávno dospělí lidé. Neuvažují
logicky, neuvědomí si, jak zbytečnými půjčkami zatěžují rodinný rozpočet. Nejzásadnější úvahou musí být především to, zda vůbec jsem
schopen ze svých příjmů jakoukoli půjčku splatit,“ uvádí advokátka.
Dobrá zpráva je, že existují instituce, které k tomuto tématu pořádají
osvětu. Například Sdružení obrany spotřebitelů organizuje besedy
a přednášky v různých krajích, kde se snaží informovat a vzdělávat
nejen seniory, ale i mladé lidi, studenty a pracovníky v sociálních
službách, kteří jim pomáhají. Mnoho článků ale najdete také
na webu http://www.asociace-sos.cz v sekci Finance a exekuce.

Petra Vrábliková je přesvědčená o tom, že
výhodná půjčka je ta, která nám umožní pořídit
si nějakou trvalou hodnotu nebo něco, co
ponese benefit. Mimo bydlení či podnikání to
může být i půjčka na studium, protože to nám
může pomoci získat lepší místo. „Výhodná je
půjčka tehdy, pokud nás nezatíží natolik, aby
se z toho stal problém, a pokud právě za ni
pořídíme něco, co má trvalou hodnotu, a ještě
lépe něco, co by třeba v budoucnu mohlo
produkovat peníze. Je samozřejmě na místě
mluvit o výši RPSN a úrokové míře a tak dále,
ale principiálně jde pouze o tato dvě kritéria,“
dodává. Nebojme se říci si o radu blízkým, odborníkům a zvážit rozličné nabídky jednotlivých
institucí. Existují samozřejmě finanční poradci,
kteří vědí, že dobrá rada a spokojenost klienta
se jim vyplatí. Je vhodné říci si o doporučení.
Finanční poradce mnohdy dokáže najít nabídku vhodnou právě pro nás.

Vánoce, oblíbená doba
nesmyslných půjček
Někdo z nás řeší Vánoce milými dárky „od srdce“, které mají hlavně citový rozměr. Ale mnoho
lidí žije v přesvědčení, že čím vyšší hodnotu
dárky mají, tím více znamenají pro obdarované.
A když na ně nemají, jdou si půjčit. Vánoční
dárky ale ve většině případů nepřinesou rodině
do rozpočtu nic nového, co by jí ulehčilo
ve finanční situaci. Pouze ji do budoucna zatíží.
„Peníze se prostě spotřebují, vyhodí oknem.
Nemám-li na dárky, tak je nekupuji. V před-

vánočním období
bych před tím
důrazně varovala.
Vánoce nejsou svátky
konzumu, nebo neměly by být. Když už si
na ně půjčíme například
proto, že nám odešla lednička, pak pouze na ni a vaše dítě
novou barbínu prostě oželí. Lépe skromnější
Vánoce než příští rok pod stromečkem exekutora. Vím, že to zní drsně, opatrné náznaky
na toto téma však lidé rádi přeslechnou. Pokud
už chce kdokoli řešit půjčku nebo úvěr před
Vánoci, pak v předvánočním shonu o to důrazněji nabádám k obezřetnosti. Časový stres je
větší a lidé v honu za svým obrazem vánočních
svátků podepíší i to, co by za normálních okolností nepodepsali,“ varuje Vrábliková a dodává:
„Hezké svátky nejsou tvořeny dárky, ale tím, že
jsme spolu. Pokud nám v důsledku zbytečně
chybného rozhodnutí exekutor oblepí všechny
věci v bytě kromě postele a ledničky, hezké
svátky nás nečekají několik let dopředu.“

Když nastane průšvih
Nikdy si své starosti nenechávejme pro sebe.
Hned v první chvíli, kdy si uvědomíme, že
situace je tíživá a nevíme, co s ní, vyhledejme
odbornou pomoc. Podle Petry Vráblikové se
lidé v souvislosti s dluhy obracejí na odborníky
většinou pozdě. Dnes existují různí poradci
fundovaní právě v otázce dluhových pastí.
Nebojme se svěřit, a hlavně to udělat hned.
„Obracejí se na mě třeba lidé, kteří už nějakou
dlužnou částku a problémy s jejím splácením
mají či jsou nuceni hradit dluh, který oni sami
takzvaně neudělali. Nejčastěji dodatečně
zjišťují, že smlouva o půjčce nebo smlouva
o úvěru pro ně není vůbec výhodná. Mohou
také platit dluh za manžela, bývalého manžela
nebo prostě spadli do exekuce a nevědí, co
s tím. V takové chvíli už pro ně málokdy mohu
něco efektivního udělat a jen ve výjimečných

případech dosáhnu toho, aby dluh
splácet nemuseli vůbec, zejména pokud není jejich,“ říká Petra
Vrábliková. Doplňuje, že důležité je
postavit se k problému čelem a nedělat, že neexistuje. Pokud splácet
nechci a dělám vše pro to, abych
nemusel, stavím se do role zloděje,
který odmítá uhradit věc, kterou si
vzal. Mělo by platit, že smlouvy jsou
tu od toho, aby se dodržovaly, když
půjčku mám, splatit ji musím. Pouze
tehdy, zjistím-li, že se věřitel chová
nesolidně, najednou z ničeho nic
narůstají úroky a smluvní pokuty a poplatky za cosi, co nebylo
součástí původní dohody, je třeba
obrátit se na právníka, který by měl
začít s věřitelem jednat. Mnohdy
se pak situace pro dlužníka stane
snazší, protože nepoctivý věřitel si
tolik netroufne a ten poctivý občas
zamhouří oči, když vidí upřímnou
snahu dostát svému závazku.
V každém případě ale není radno
nechat věc dojít až do stadia
exekuce, i když i tehdy se dá
vyjednat třeba aspoň relativně
únosný splátkový kalendář.
! Lucie Hejbalová
www.idobnet.cz
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„Rád bych,
aby to v Letech
kolem tenisu
žilo“
Pro Pavla Václavka, spolumajitele
a zakladatele tenisové školy, která
od roku 2006 působí i v Letech, je sport
radostí, jíž učí i své svěřence.
Jaké byly tvoje tenisové
začátky?
K tenisu mě přivedl kamarád
někdy na základní škole. Začal
jsem trénovat a po čase nás to
společně s bratry chytlo tak, že
jsme tomuto sportu postupně
věnovali veškerý volný čas, aniž
by nás do toho musel někdo nutit.
A když nám bylo 19 let (v roce
1996), založili jsme spolu s jedním
z bratrů a kamarádem tenisovou

školu v Roztokách u Prahy. Dostavily se první úspěchy a s nimi
přišla vlna zájmu rodičů i dětí, což
samozřejmě škole hodně pomohlo
v rozjezdu. Dnes působíme
na více než 10 místech v Praze
a okolí a trénujeme okolo 250
svěřenců.
Jak vznikla myšlenka založit
pobočku tenisové školy
v Letech?

Trenéři se svou úspěšnou svěřenkyní.

Do Letů jsem se přiženil v roce
2009, a to už přes 10 let fungovala
tenisová škola v Roztokách u Prahy
i na jiných místech. V té době byli
moji dva synové ve věku, kdy jsem
pro ně hledal nějaké sportovní „vyžití“, a protože jsem sám hrál tenis,
chtěl jsem, aby ho zkusili. Začal
jsem s nimi trénovat, ale vlastně
jsem původně vůbec neměl v plánu
rozjet v místě, kde bydlím, pobočku
tenisové školy. Abych byl upřímný,
trochu jsem se té myšlence bránil,
protože s chodem organizace je
spjata spousta starostí, musíte
řešit peníze, nájmy, často narážíte
na neochotu, závist… Tomu jsem
se chtěl vyhnout. Postupně se
ale k našim „rodinným tréninkům“
přidávali další malí tenisté a tato aktivita se v Letech rozběhla tak nějak
sama. A dnes jsem za to rád.
Je to tady v něčem jiné než
na ostatních místech, kde
trénujete?
Mým záměrem nebylo a není provozovat „byznys s tenisem“. Moc
bych si přál, aby kolem letovského tenisu vyrostla komunita lidí,
které tenhle sport bude bavit. Aby
vzniklo takové „rodinné centrum“
a rodiče dětí, jež trénuji, vzali sami
do ruky raketu a ve volných chvílích si se svou ratolestí šli zapinkat.
Chtěl bych, aby to tu žilo svým
vlastním životem a iniciativa nebyla
jen na mě jako na trenérovi.

A s úspěšným svěřencem.
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Myslíš, že se to daří?
Myslím, že tu postupně opravdu
vzniká společenství lidí, kteří mají
tenis rádi a pro něž je důležité
nejen to, že se jejich dítě naučí hrát.
Chtějí také potkávat ostatní rodiče,
účastnit se turnajů, akcí, pobavit
se, odreagovat… Zatím první impuls většinou vysílám já. A protože
teď rekonstruuji dům, nemám tolik

času, kolik bych chtěl a potřeboval.
Ale pevně věřím, že až přestavbu
dokončím, budu se moci tenisu
v Letech zase věnovat na 120 %.
Máš nějaký recept na to, jak
vychovat budoucího Lendla
nebo Navrátilovou?
(smích) Samozřejmě mě těší, když
jsou moji svěřenci úspěšní. Za jeden z největších úspěchů naší tenisové školy považuji skutečnost,
že jsme se v roce 2005 dostali
na mistrovství republiky mladšího
žactva. Ale na to, aby mi pod rukama rostli vrcholoví tenisté, bych
asi musel být o hodně tvrdší a důslednější. Myslím, že velmi dobře
umím děti k tenisu přitáhnout,
motivovat je a pracovat s nimi tak,
aby je hra bavila. To je podle mě
zásadní pro ty, kteří se sportem
začínají, ať už je to tenis nebo cokoli jiného. Mám svůj strop: trénuji
děti do 13 až 14 let, a pokud mají
rodiče ambici mít doma vrcholového sportovce, je potřeba, aby si
pak našli jiného trenéra. Být tvrdý
není moje přirozenost, a navíc
mívám děti od 4 let. Po 10 letech
už jsem zkrátka okoukaný a je čas
mě vyměnit. (smích)
Co si vlastně myslíš
o vrcholových ambicích
některých rodičů?
Nerozumím jim. Úkolem rodičů je
podle mě svoje děti podporovat,
ne je nutit do něčeho, co mnohdy
samy nechtějí. Ve sportu jsou děti
většinou šikovné na určitou činnost.
U malých dětí se často říká, že
mají na něco „talent“. Z vlastní
zkušenosti ale vím, že čím jsou
děti starší, tím víc se stírají rozdíly.
Třeba hrát tenis se podle mě dítě
naučí stejně jako číst a psát. Pokud
trénuje 2 hodiny denně, po roce
hraje tak, že je schopné udržet
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právě o tu radost, kterou má sport
v tomhle věku přinášet. A v neposlední řadě přijde i o dětství, nezná
nic jiného než kolotoč škola–tréninky. Šance, že z něj vyroste
vrcholový sportovec, je mizivá. Je
potřeba mít na paměti, že je to jen
sport, nejde přece o život!

krok s konkurencí ve své kategorii.
Podle mého názoru není umění
dostat se do špičky ve věku 6 či
8 let. Skutečný talent se začíná rozvíjet kolem 14 nebo 15 let. Základní
předpoklad je, aby dítě chtělo
samo, z vlastního rozhodnutí. Pak
musí nastoupit tvrdá dřina. Pokud
začne malý sportovec takhle dřít už
v 5, 7 či 10 letech, připravíme ho

Jaká je podle tebe motivace
dětí ve sportu?
Nevím, nemám na to univerzální
odpověď. Já děti spíš pozoruji
a snažím se reagovat na to, co
podle mě v danou chvíli potřebují
a co zvládnou. Při tréninku jsou důležité hranice – musím dětem dát
jasně najevo, co si mohou dovolit
a kde už legrace končí. A jedno
vím určitě – nejlépe ze všeho
funguje pozitivní zpětná vazba,
tedy pochvala a ocenění. Účinkuje
daleko lépe než křik, výtky a trest.
U každého se na tréninku snažím
najít něco, za co ho můžu pochválit, i kdyby to měla být maličkost.
Ve skupině je zpravidla výkonnost
nerovnoměrná, ale jedním z mých
trenérských úkolů je, aby každé
dítě odcházelo z tréninku spokojené a s chutí přicházelo na ten další.
A co motivuje tebe?
Mně úplně stačí, když to děti
baví. Když vidím, že si hráč hru

Pavel
Václavek
Narodil se roku 1977
v Berouně. Tenisu se věnuje
od svých 10 let. V roce
1996 založil tenisovou
školu Václavek a Vopravil,
která v současnosti působí
na více než 10 místech
v Praze a okolí. Žije v Letech
s manželkou a dvěma syny.

užívá, směje se, že se neptá,
kdy už trénink skončí, že chce
hrát zápasy, jet na soustředění…
Přihlásit potomka do některého ze
sportovních oddílů bývá dnes pro
rodiče jen další možnost, jak mu
zaplnit volný čas. A já to samozřejmě chápu, v době, kdy se většina
dospělých vrací z práce ve večerních hodinách, je sport určitě lepší
variantou, než kdyby dítě trávilo
čas na počítači, u televize nebo se
bezcílně poflakovalo po okolí. O to
větší radost pak mám, když to mé
svěřence „chytne“ a sami chtějí
trénovat nebo si jen tak ve volném
čase pinkat s rodiči. Pak mám
pocit, že moje práce má smysl.
Máš nějaké přání nebo
ambici, metu, k níž jako trenér
směřuješ?
(smích) To opravdu nemám. Já
vlastně nemám přání, které se
nějak týká výkonnosti mých svěřenců. Nechci žádné „Václavkovo
družstvo“, jež by poráželo všechny
soupeře, netoužím po individuálním úspěchu. To, co chci, je
vytvořit kolem tenisu v Letech stabilní základnu, která by žila svým
vlastním životem. Zkrátka aby se
tu hrálo a žilo to tady.
! Lenka Papáčová
Archiv tenisové školy

inzerce

FIT-marathon
klub Mořinka
ALPINNING™ – nová motivace, nová energie,
nová filozofie, nové skupinové cvičení.
Alpinning Program je originální novinkou ve fitness
programech. Lze jej formulovat jako aktivitu, kterou
vykonává skupina lidí za doprovodu motivující
hudby pod vedením proškoleného instruktora
na speciálním mechánickém pásu Alpitrack. Tento
originální program byl vyvinut pro lidi každého věku
a úrovně zdatnosti. Vychází z nejpřirozenějšího
lidského pohybu, vychází z chůze. Při cvičení nejsme
závislí na počasí můžeme provádět běh a chůzi kdykoliv a chůze nebo běh
na pásu pozitivně ovlivňuje krevní tlak a spalování tuků.

) 725 570 557 8 info@fit-marathon.cz

www.fit-marathon.cz

t: 773 600 182

V našem klubu na Mořince 5 můžete najít také lekce
Bosu, Step aerobicu, Fit ballu, Pilates a dětské kurzy.
Pro nové klienty první lekce Alpinningu zdarma! Přijďte vyzkoušet!
www.idobnet.cz
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Nenechte si ujít
koncert Melanie
Scholtz
Město Černošice vás zve na hudební bonbonek v podání Melanie
Scholtz Quartet z JAR, který
se koná v pondělí 23. listopadu
od 20:00 v černošickém Club Kině.
Melanie pochází z hudební rodiny,
od pěti let se učila na piano, od
16 let soukromě studovala zpěv.
V roce 1997 zahájila svá školní studia zpěvu, jež absolvovala v roce
2000 v oboru operní a jazzová
pěvkyně. V roce 2006 realizovala
své debutové album s názvem
Zillion Miles. Během své kariéry
zpívala ve Španělsku, v Portugalsku, Nizozemsku, Maroku, Norsku,
Rakousku a ve Švédsku, spolupracovala s mnoha hudebníky různých
občanství i národností. Vstupenky
na koncert obdržíte za 150 Kč
v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 180 Kč
(pb)
na místě před koncertem.

Průvod za tajemnými
bytostmi
Tradiční průvod s lucernami
a lampiony se uskuteční v pátek
6. listopadu v 17 hodin v Zadní
Třebani. Po setkání u hasičské
zbrojnice se děti se světýlky vydají
směrem na Ostrov, kde na ně budou čekat tajemné bytosti. A také
(lh)
překvapení a občerstvení.

Sladké tajemství po třech letech naposledy
Úspěšná divadelní
hra z lékařského
prostředí s názvem
Sladké tajemství se
loučí se svými diváky.
Poslední představení
bude uvedeno
14. listopadu v 19:30
hodin v řevnickém
kině. Hlavní postavy
tradičně zahrají Jiří
Šafránek, Jolana
Voldánová a Karel
Král, režíruje Jiří
Oberfalzer. Hru uvádí
Dobřichovická divadelní společnost. (lh)

Spisovatel mapuje události druhé světové války
Muzeum Českého krasu v Berouně zařadilo do svého listopadového programu přednášku spisovatele Jiřího Padevěta. Uskuteční se
v přednáškové místnosti muzea
19. listopadu v 18 hodin.
O besedy s autory zajímavých knih
je v Berouně vždycky velký zájem.
Proto se v programu Muzea
Českého krasu objevují již několik
let. Posluchači si rádi vyslechnou
vyprávění o tom, jak která kniha
vznikala, zajímají se i o zkušenosti
a zážitky spisovatele, případně
o to, na čem pracuje, co dalšího

chystá k vydání, a někdy si přinesou i knihy k podpisu.
Jiří Padevět je ředitel nakladatelství
Academia, publikuje v různých
časopisech, například Analogon,
Paměť a dějiny. Většina jeho knih
se zabývá obdobím, které bylo pro
český národ velmi těžké. Mapování
událostí z období protektorátu je určitě i velmi pracné. Jiřímu Padevětovi
se tato práce daří a má i odpovídající
odezvu a hodnocení. Jako spisovatel získal v roce 2014 za Průvodce
protektorátní Prahou cenu Magnesia
(red)
Litera za knihu roku.

Advent je tady!

Benefiční zábavné odpoledne ve škole

Zdá se to neuvěřitelné, ale adventní čas se kvapem blíží, první
adventní neděle připadá na
29. listopadu. Tento den si můžete
zpříjemnit třeba na Královském
adventu v Karlštejně. Program
začne v 10 hodin na zdejším
náměstí, kde bude k vidění
vystoupení tanečních, pěveckých
i hudebních souborů a samozřejmě trh. Otevřen je také 1. okruh
hradu Karlštejn, a to od 10
(lh)
do 15 hodin.

Rodičovské sdružení při ZŠ a MŠ Josefa Kubálka
Všenory pořádá v sobotu 21. listopadu od 14:30
do 18 hodin již čtvrtý ročník Benefičního zábavného
odpoledne. Úspěšně tak navazuje na předchozí
ročník, kdy se za pomoci sponzorů, rodičů, pedagogů a přátel školy vybraly nemalé finanční prostředky na dokoupení potřebných učebních pomůcek
a ke zvelebení školy.
Součástí benefice je tradiční tichá aukce, tombola a výtvarné dílničky pro děti. Letos se mohou
účastníci těšit na zdobení vánočních perníčků,
kosmetický salon či na sportovní soutěže. Jako
každý rok jsou připraveny hodnotné ceny jak pro

tichou akci, tak pro tombolu, např. mobilní telefon
Samsung G 900F Galaxy S5 v hodnotě 10 900 Kč,
tablet ASUS Transformer Book T100 10,1’’ HD
v hodnotě 6 800 Kč, tablet Lenovo Idea Tab 2 7,0’’
HD v hodnotě 2 990 Kč, herní set Logitech Cordless Laser s dosahem na 5 metrů za 1 450 Kč nebo
webkamera Logitech HD Webcam 1280x720 HD
video v hodnotě 1 100 Kč. Cena lístku do tomboly
je 25 Kč, lístky lze zakoupit v den benefice
na 1. stupni ZŠ.
Dále je připraveno občerstvení v podobě koláčků,
napečených maminkami školáků, a svařené víno
(mr)
zdarma. Všichni jsou srdečně vítáni!

Martinské posvícení
v Letech
Nenechte si ujít tradiční svatomartinské posvícení v Letech,
které se bude slavit v sobotu
7. listopadu od 12 hodin na zdejší
návsi. O zábavu i dobré jídlo je
postaráno. Ve 13 hodin vystoupí kapela Třehusk, následuje
Harry Band. V 15 hodin pak bude
vyhlášena Cena Našich novin
a Cena obce Lety, proběhnou tradiční soutěže v pojídání posvícenských koláčů. Na závěr kolem
17. hodiny začne lampionový
(lh)
průvod pro děti.
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Seženou děti peníze na Louskáčka?
Dětský divadelní
soubor Kukadýlko si
chce dát k letošním
Vánocům velký
dárek! Spolu
s Dobřichovickou
komorní filharmonií
a Tanečním studiem
Hanky Tuháčkové
připravuje hru
Louskáček
na motivy baletu
P. I. Čajkovského.

L

ouskáček bude velkolepá
show, jejíž premiéra je naplánovaná na 11. a 13. prosince. Záleží ale na tom, kolik budou
mít aktéři peněz na realizaci. Aby
mohli udělat co nejpohádkovější
výpravu, rozhodli se zveřejnit sbírku na serveru HITHIT. Více nám
prozradila jedna z organizátorek
Lucie Kukulová.
Lucko, čí byl Louskáček vlastně nápad?
S Louskáčkem a propojením
Dobřichovické komorní filharmonie a Kukadýlka ještě s Tanečním
studiem přišla loni po Vánocích
Bára Pelikánová – ředitelka ZUŠ
Dobřichovice. Neexistovalo ale libreto, text jsem vyprosila „na míru“
od známého dramatika Tomáše
Vůjtka, jehož Vánoční hru jsme
s Kukadýlkem uvedli loni. Od léta
se schází hlavní štáb: Dušan

Navařík, Evža Koblížková, Kačka
Věnečková, Hanka Tuháčková,
Bára Pelikánová. A kujeme pikle…
Kolik dětí bude v Louskáčkovi
vystupovat?
Dětí nakonec nebude 80, ale
jen něco přes 70. Zjistili jsme,
že se nám několik šikovných
dětí prolíná mezi orchestrem,
dramaťákem a tancem. Hlavní
dospěláckou roli strýce Drosselmayera bude hrát jedna významná dobřichovická persona, jejíž
jméno ale neprozradím, aby bylo
na co se těšit. (smích)
Musí být náročné dát všechno
dohromady. Co je nejtěžší?
Pro mne teď asi příprava. Vymýšlení, kdo, co, jak, odkud, kam,
kdy, v čem, proč… Hodně těžké
je také ovládat strach z toho, že to
nedokážu dát dohromady a že se

Jana Vaculíková
zazpívá v Zámečku
V neděli 22. listopadu se
můžete těšit na koncert
členky pedagogického
sboru řevnické ZUŠ
Jany Vaculíkové, který
se koná v sále řevnického Zámečku od 18:30
hodin. Během večera
zaznějí písně z jejího
úspěšného autorského
alba Návraty i songy
a árie vánoční jako předzvěst blížících se Vánoc.
Zpěvačku doprovodí pět
muzikantů, kteří už se
stejně jako Jana na koncert v Řevnicích těší. (vs)

SOUTěŽ!

Tipněte si, kdo bude hrát strýce Drosselmayera v Louskáčkovi!
Odpovědi posílejte do 20. 11. na adresu lucie.hochmalova@dobnet.cz.
Každá pátá správná odpověď bude odměněna plackou s Louskáčkem!
mi vše rozpadne pod rukama, ale
to je tak vždycky.
Jak probíhají zkoušky?
Zkoušení samotné zatím probíhá
po skupinách: orchestr zvlášť, tanec zvlášť, divadlo zvlášť, divadlo
pak po malých skupinkách podle
rolí. Vlastně bohužel ani nemáme
k dispozici prostor, kde bychom
se mohli scházet všichni. Loni se
nám velmi osvědčilo soustředění
na Monínci, takže to letos rozhodně chceme zopakovat.
Koho napadlo udělat sbírku
na HITHIT?
Napadlo nás to asi svorně. Spočítali

jsme si, že z grantů a z peněz, které
jsme vybrali za předchozí představení, Louskáčka rozhodně neuděláme,
platit se toho musí opravdu hodně.
Budeme rádi za každý příspěvek.
Přejeme hodně štěstí, ať se
vše podaří!
Chcete také přispět? Je to jednoduché, stačí kliknout na odkaz
https://www.hithit.com/cs/project/1762/p-i-cajkovskij-m-vujtek-dobrichovicke-deti-louskacek
a přispět jakoukoli částkou. Pozor,
sbírka končí už 16. listopadu!
O Kukadýlku se můžete dozvědět víc
na stránkách www.kukadylko.com.
! Lucie Hochmalová

Pochod za Mikulášem
Sdružení Mladý hlas Řevnic zve všechny
děti na pochod za Mikulášem! Bude se
konat v sobotu 5. prosince, start malých
účastníků je na Palackého náměstí
v 16 hodin. Trasa bude plná pohádkových
a strašidelných tvorů a na jejím konci
na děti počká Mikuláš a na dospělé
účastníky příjemné občerstvení.
(kv)

Přijďte si zatančit
na Mostový ples
Slavnostní Mostový ples se koná 28. listopadu
ve 20 hodin ve sportovní hale Bios v Dobřichovicích. Na plese vystoupí profesionální tanečníci, mistryně světa ve skákání přes švihadlo
Rebels O.K. a kapely Gurmania Band (hudba
ke standardním tancům) a Mezcla Orquesta
(kubánské a latinskoamerické rytmy).
Již od 8 hodin ráno si na zámku můžete
nakoupit na adventních trzích a od 17 hodin se
podívat na slavnostní Mostový ohňostroj. (lh)
www.idobnet.cz
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Otevřeme wellness s bazénem
pro širokou veřejnost
Naše rodinná firma
Ottománek nabízí
svoje služby z oblasti
výchovy, vzdělávání
a organizování
volnočasových aktivit
pro celou rodinu
v Černošicích již
osm let. Konkrétně
provozujeme
mateřskou školu,
dětský klub pro děti
od dvou let, plavecké
kurzy pro děti od
6 měsíců do 10 let
a v našem Středisku
volného času celou
řadu kroužků a akcí
pro děti i dospělé.

Od února 2016 rozšiřujeme svoji činnost
i do Dobřichovic, ul.
Anežky České (areál
DOB CENTRUM).
V krásném komplexu, který je v současné
době ve výstavbě, budeme
provozovat WELLNESS – bazén
12 x 5,5m, vířivka, sauna, masáže.
Součástí celého komplexu je
i zázemí oddělených sprch a šaten
pro muže a ženy, recepce s barem
a hracím koutkem pro aklimatizaci
s možností občerstvení.
Plavecký bazén této velikosti
nám umožní organizovat nejen
plavecké kurzy pro kojence a děti
předškolního věku, ale nabídneme plavání i školním dětem,
náctiletým a dospělým. Plánujeme
organizaci kurzů kondičního plavání v individuálních i skupinových
lekcích, volné hodiny plavání pro
veřejnost, nejrůznější víkendové
a prázdninové projekty.
Věříme, že v Dobřichovicích

vznikne centrum, kde si každý
najde to své pro zlepšení fyzické
a psychické kondice, relaxaci, odpočinek, zastavení se v hektickém
tempu současného života. A že se
wellness brzy stane vyhledávaným
místem nejen pro Dobřichovické,

ale pro všechny malé i velké obyvatele celého Poberouní.
Sledujte naše webové stránky
www.ottomanek.cz, kde průběžně
zveřejníme konkrétní informace
k plánovanému projektu.
Vladimíra Ottomanská

MĚSTO DOBŘICHOVICE
NABÍZÍ
Baby Club OTTOMÁNEK s. r. o., Černošice
Tel.: 603 495 368, 603 745 576
E-mail: babyclubottomanek.cz

Od února 2016 otevíráme

WELLNESS
v Dobřichovicích, ul. Anežky České

Plavecké kurzy pro děti od 6 měsíců do 12 let
Individuální i skupinové lekce plavání pro dospělé
Volné hodiny plavání pro veřejnost
Víkendové akce
bazén 12 x 5,5 m • vířivka • sauna • masáže

SKVĚLÉ MÍSTO PRO VAŠE TĚLO I DUŠI!

www.ottomanek.cz
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PRONÁJEM
HOTELU
POD VINICÍ
Město Dobřichovice nabízí k pronájmu
prostory hotelu Pod Vinicí,
Pražská ulice 345, Dobřichovice
(včetně části přilehlého dvora).
K pronájmu se nabízejí prostory, které dosud sloužily
jako restaurace a hotel. Jsou částečně vybaveny
zařízením pokojů, restaurace a kuchyně, ale město netrvá
na uvedeném využití.
Prohlídka objektu je možná po předchozí telefonické dohodě
za účasti pověřeného pracovníka městského úřadu (tel.
257 712 182). Minimální nájemné je 25 000 Kč za měsíc.
Dotazy zasílejte prosím na

info@dobrichovice.cz

DOBNETSPORT

Rebelky se soustředí na další
velké závody
O podzimních prázdninách
děvčata místo odpočinku odjela
i se svými švihadly na čtyřdenní
soustředění, kde finišovala s přípravami na mezinárodní závody
v Maďarsku.
Pod vedením trenérky Olgy se
rebelky začaly plně soustředit
také na mistrovství světa v rope
skippingu, které se příští rok
koná v Portugalsku, v překrásném historickém městě Braga.
Pojedou na něj jako družstvo,

u nějž se musí počítat s nejlepším umístěním. Na letošním červencovém pařížském mistrovství
světa excelovalo 19 medailemi:
čtyřmi zlatými, šesti stříbrnými
a devíti bronzovými.
Podzimního soustředění se kromě
zkušených a ostřílených závodnic
zúčastnilo i pár mladších skokanek. Jak přiznává vedení týmu: „Je
to těžké, ale i nastupující generace
začíná zjišťovat, co je to intenzivní
příprava na velké závody.“

Šárka Plazzerová

Tým Rebels O.K. nezahálí a opět pilně trénuje.
Po obrovském úspěchu na mistrovství světa
v Paříži se soustředí na další zahraniční klání.

Rebelky v akci brzy uvidíme
v našem regionu. V sobotu
28. listopadu vystoupí na do-

břichovickém Mostovém plese.
Choreografie je již připravená
(šp)
a máme se na co těšit.

Motory závodních veteránů
burácely již pošesté

MÚ Praha 16

Koulařský turnaj přilákal
23 zájemců
Tak bohatá účast se v ostrém podzimním
počasí 11. října při konkurenci havelského
posvícení nečekala. Možná to způsobila
tlačenice v čele tabulky 3. mistrovství Radotína
v boulo/koulo nebo čistá radost ze hry.
Hned v prvním kole posledního
klání na sebe upozornil junior Jan
Pauk, který hodil krásných 8,70
metru. Byl to nakonec vítězný
hod, přestože byl učiněn dámskou
koulí. Soutěž je totiž tradičně vypisována jako společná pro všechny
kategorie a hendikep se vyrovnává
vahou koule.
Pořádně houstnout to začalo ve druhém kole. Mikuláš Michalík hodil
rovných 8 m, Luděk Haužvic 8,43 m,

Vláďa Semanco 7,65 m. Výsledné
pořadí na bedně bylo následující:
1. J. Pauk, 8,70 m; 2. L. Haužvic,
8,43 m; 3. M. Michalík, 8 m.
V celkovém pořadí letošního mistrovství je před poslední disciplínou, turnajem v bowlingu, pěkně
těsno. L. Haužvic (91 b.) stáhl
o jeden bod náskok M. Michalíka
(93 b.), který vede o pouhé dva
body. Lítý boj se dá očekávat
i o místo třetí.

Během posledního
říjnového víkendu se
uskutečnila Rallye
Berounka Revival
(RBR). K setkání
legend našeho
motoristického sportu,
bývalých i současných
závodníků a příznivců
došlo už pošesté.
Start a cíl byly opět u učiliště
v Radotíně, kde se posádky
sešly v sobotu ráno k přejímkám
a rozpravě. V devět hodin odstartoval první vůz. Všichni postupně
zamířili k letišti v Tchořovicích, kde
byl ideální divácký prostor. Další

pak následoval v Písku-Hradišti
na motokárovém okruhu. Měřené
úseky se jezdcům hodně líbily
a nový úsek na letišti zabodoval
na jedničku.
V neděli příznivci revivalu pokračovali mimo jiné do Sedlčan.
V radotínském cíli se začali sjíždět
po poledni. Společný večer se
podle organizátorů velice vydařil.
Slavili všichni, nejen absolutní vítězové Ladislav Hubálek s Ondřejem
Haškem v BMW 323. Během
akce nedošlo k žádné nehodě ani
incidentu, i když policisté několikrát kontrolovali hlášení na udání.
Všichni účastníci RBR mají jistotu
startu na jarní Rallye Praha Revival
od 8. do 10. dubna 2016. Přihlášku je třeba poslat do 25. listopadu, což se týká i případných
nováčků.

Archiv organizátora
www.idobnet.cz
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Den otevřených dveří
odstartoval novou éru
Ve čtvrtek 15. října 2015 pořádalo Centrum
komplexní péče Dobřichovice den otevřených
dveří. Představilo prostory po letních
stavebních úpravách, seznámilo návštěvníky
s nabídkou služeb.

rozdělit na 2 terapeutické místnosti a tělocvičnu (popř. seminární
místnost) a zároveň jej otevřít pro
pořádání konferencí až do počtu
50 osob. Toto se podařilo díky
technologii mobilních příček.

Aktuální nabídka služeb
Akce byla zpříjemněna vystoupeními Notiček, Rebels O.K. a Jany
Lewitové. Součástí programu bylo
setkání s MUDr. Danou Jenšovskou
(majitelkou) a Mgr. et Mgr. Janou
Týkalovou (ředitelkou), které shrnuly
uplynulých 13 let fungování centra.

Z historie do současnosti
CKP Dobřichovice bylo založeno
v r. 2001. V letech 2002–2004 začínalo centrum se dvěma obory: ORL
a fyzioterapie. V r. 2004 byl spuštěn
provoz ve zrekonstruovaném domě
v ulici Na Vyhlídce č. 582 a nabídka
služeb se postupně rozrůstala.
V letech 2005–2013 působil v centru rehabilitační lékař MUDr. Jan
Hnízdil. V r. 2006 se stala první
klinickou psycholožkou Mgr. Danu-

še Jandourková, současná vedoucí
týmu psychologů. V letech 2008–
2013 v centru ordinoval a vyučoval
prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. V r.
2008 pro obrovský zájem pacientů
a pro potřebu rozšíření služeb si
centrum pronajalo prostory ve 2.
patře domu. V r. 2012 byly prostory
odkoupeny. Ukázalo se, že je
důležité propojit ordinace v přízemí
s prostorami ve 2. patře, což bylo
v létě 2015 zařízeno vybudováním
centrální chodby a počítačového
zázemí. Při letošních stavebních
úpravách se dále povedlo vytvořit
multifunkční prostor, který lze

n rehabilitační lékařství a fyzioterapie: diagnostika, prevence
a léčba obtíží spojená s pohybovým systémem dětí a dospělých
(např. bolesti hlavy, zad, kloubů,
poúrazové a pooperační stavy,
léčba neplodnosti, problematika
pohybového vývoje dětí)
n psychologie: psychodiagnostika, psychoterapie, krizová
intervence, poradenství a koučování (náročné životní, rodinné,
partnerské a pracovní situace,
psychosomatická onemocnění)
n ordinace ORL
n vzdělávání, semináře, worksho-

Nabídku služeb najdete na www.ckp-dobrichovice.cz,
pro více informací napište na info@ckp-dobrichovice.cz nebo volejte 723 603 600.

Velké výprodejové
slevy na nábytek
a sekačky
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py, konference (je možné se
přihlásit do databáze, skrze kterou
je zájemcům rozesílána nabídka
našich akcí)
n masáže, lymfodrenáže, výživové poradenství, bioenergetika,
pohybová terapie, nordic Walking,
akupunktura
n týdenní rehabilitačně rekondiční
pobyty, komplexní psychosomatické vyšetření, rehabilitační vyšetření
s psychosomatickými postupy,
relaxační programy, skupinové programy (cvičební, seberozvojové)
n pronájem prostor

DOBNETPRÁVNÍ PORADNA

Oddlužení
Ráda bych v předvánočním čase vyprávěla
jen příběhy s dobrým koncem, k navrženému
tématu dluhů však takových moc není.
Vystačím si s popsáním situace mých klientů,
který tak trochu připomíná anglosaský příběh
chudé dívenky se sirkami, pro niž si odměnou
za smutnou smrt umrznutím ve sněhu přiletěli
andělé. Já bych řekla, že pozdě. Ve vztahu k této
problematice je to moje oblíbené slovo.

V

domku v jedné vísce žili
starší manželé, kteří si
pro syna, jenž se dostal
do finančních problémů, půjčili
na svůj dům 350 000 Kč s tím,
že budou splácet ze svých
nevelkých důchodů a dosud
slušných přivýdělků. Platili řádně
skoro rok, když pána postihla
nemoc, pro kterou již nebyl
schopen si přivydělávat a dluh
platit. Navíc byla v domě kvůli
jeho fyzickým problémům nutná
rekonstrukce. Bez většího přemýšlení si tedy vzali další půjčku,
o něco vyšší, kterou uhradili
dluh na splátkách původního

úvěru a ještě upravili domeček. Druhá půjčka však rovněž
vyžadovala pravidelné splátky,
které se přidaly ke splátkám té
první…, a zase nebyly peníze.
A tak si milí manželé opakovaně
půjčovali, aby mohli zaplatit vždy
aspoň dlužné splátky. V češtině se tomu říká vytloukat klín
klínem. Ani to dlouho nefungovalo a dluhy začaly narůstat nikoli
o další půjčené částky, nýbrž
o jejich příslušenství, tedy o úroky z prodlení, smluvní pokuty,
poplatky zprostředkovatelům
a podobné věci. Klienti se proto
obrátili na oddlužovací agenturu,

která jim přislíbila, že zařídí, aby
nemuseli prodat dům, a podá
za ně insolvenční návrh spojený
s návrhem na oddlužení. Oddlužení je jedno ze soudních řešení
stavu tzv. úpadku, což je situace,
kdy osoba má dluhy, které jsou
více než 30 dní po splatnosti
a jež není s to splácet. Někdy
se tomu říká osobní bankrot.
Jde o proces, který dlužníkovi
umožní uhradit za přesně stanovenou dobu (5 let) část jeho
dluhů a následně mu pomoci
s novým startem do života tím,
že ve zbytku dluhy zaniknou.
V tomto případě však návrh nebyl pro své nedostatky soudem
projednán. V mezidobí ovšem
bylo na majetek manželů zahájeno několik exekucí, ani prodej
domu jim nevynesl tolik, aby
splatili všechny své dluhy. Pokud
již bylo rozhodnuto o exekuci,
je velmi malá šance probojovat
se do původního řízení o dluhu samotném. Výjimku dnes
naštěstí tvoří rozhodčí nálezy
vydané v rozporu s obecnými
principy spravedlnosti. Požádali
jsme o zahájení procesu oddlu-

žení. Důchody manželů bohužel
nepostačovaly k tomu, aby
soud oddlužení vyhověl, protože
za vymezenou dobu by se prostě
třetina dluhů nezaplatila. Musel
jim přispět syn tím, že se zavázal
hradit jim nevelké výživné, jež
navýšilo jejich příjmy natolik, aby
soud oddlužení povolil.
Vánoční příběhy by měly mít
nějaké poučení, proto si ten náš
dovoluji uzavřít tím, že vlastně
skončil dobře. Manželé sice žijí
z velmi malého příjmu a o dům
přišli, již se však nebudí ze
spaní hrůzou před vymahači,
neděsí se exekutorů a nehrozí
se budoucnosti, neboť ji znají:
za 5 let vyjdou z úpadkového
řízení bez dluhů a problémů.
A s pocitem hrdosti, že se snažili udělat maximum pro to, aby
alespoň částečně dostáli svým
závazkům.
Mgr. Petra Vrábliková,
advokát
Karlštejnská 518,
252 29 Lety
www.vrablikova.cz

inzerce

Nabízíme dodání, opravy a montáže
veškeré stínicí techniky, jako jsou markýzy,
venkovní i vnitřní žaluzie, sítě proti hmyzu,
plisé, vnitřní a venkovní rolety.
Dodání a montáž do týdne,
garance 5 let, bezplatné zaměření.
V případě dotazů se na nás obraťte na čísle

737 866 668
WWW.STRMAT.CZ
www.idobnet.cz
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9 – 12 13 – 17
9 – 18 (bez polední přestávky)
9 – 12 13 – 17 ČT 9 – 12 13 – 18
9 – 12 13 – 17 SO 9 – 12

V NOVÉM KABÁTĚ

PO
ÚT
ST
PÁ

KOMINÍK
KAMNÁŘ
REVIZE
PRODEJ
OPRAVY
MT 721 345 346 VOLÁME ZPĚT
www.kominik-kamnar.cz

PALIVOVÉ ...metry, naštípaná polínka nebo
KRBOVÉ
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

...trámy, fošny, prkna, latě
z vlastní pily

Karlštějnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

777 659 546
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www.drevo-dolezal.cz

KVALITNÍ
SERVIS
A
A KOL
N
Y
V
SLE
ERVIS
I NA S

perfektní
předprodejní
příprava kol

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky
po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12

ČTVRTKY

do 20:00

www.kola-sport.cz

info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice

DOBNETTIP

Kam na výlet v listopadu?
Do tepla v muzeu
Sychravé počasí
a brzké stmívání už
příliš nepřejí výletům
do přírody. Je ale
škoda sedět doma,
když máme v okolí
také jiné atrakce.
Dnes jsme pro vás
připravili jednu z nich:
exkurzi do Muzea
Českého krasu
v Berouně.

A určitě stojí za zhlédnutí. Dětem
se nejvíc líbil malý zkamenělý
pavouček, ani ne centimetr velký,
který se našel mezi zbytky přesliček. Kluci ocenili také zkameněliny
ryb (na některých jsou vidět i šupiny) a žraloka s poměrně dlouhým
ostnem za hlavou.

Další výstavy
Až do ledna příštího roku tu potrvá
také výstava Berounské proměny 2, jež na fotografiích mapuje
historii Berouna až 140 let zpátky
do minulosti.
A co dalšího vás v berounském
muzeu čeká? Několik stálých
expozic.
Zaujala mě ta s titulem Zbraně
na Berounsku v 18. a 19. století.
Ve stojanech a vitrínách uvidíte
palné lovecké zbraně, vojenské
zbraně i šavle, prachovnice,
střelecké terče a mnoho jiných
předmětů, které se k tomuto
tématu vztahují.
Na úplně jiné téma je zaměřena
výstava Až do předsíně nebes,
představující devět obrazů světců
od barokního malíře Jana Václava
Spitzera (1711–1773). Další
expozice jsou věnované řemeslům
Berouna a venkovu.

Muzeum
Českého krasu
Jenštejnský a Salátovský dům
Husovo náměstí 27
Beroun
Otevřeno celoročně
út–so 9:00–12:00, 12:45–17:00
ne a svátky 10:00–12:00, 12:45–17:00
24. a 31. 12. 10:00–16:00
25. a 26. 12. 10:00–17:00

B

erounské muzeum je mezi
ostatními unikátní, protože
se zabývá přírodními
krásami Českého krasu, který
leží v jeho okolí. O jeho geologii,
paleontologii, jeskyních i živé
přírodě pojednávají nejen stálé
expozice, ale také různé sezonní
výstavy a akce. Kromě toho se
dozvíte i mnoho jiných zajímavých
informací.

Trocha historie
Muzeum má dlouhou a bohatou
historii, datuje se už od roku 1892.
V minulosti měla tato instituce
různé názvy i několik jiných sídel.
Od roku 1965 sídlí v Jenštejnském

Český kras

domě č. 87 na Husově náměstí,
časem přibyl i sousední dům č. 88.
V roce 2003 byla slavnostně
otevřena expozice Geopark
Barrandien pod širým nebem
na muzejním dvoře, od téhož roku
je zřizovatelem Středočeský kraj.
Pod Muzeum Českého krasu spadá také Plzeňská brána a Muzeum Žebrák.

Akce v listopadu
7. 11. v 11:00

Geologická exkurze
do lomu Kosov
Výprava potrvá asi 5 hodin,
od berounského nádraží
účastníci vystoupají k lomu
a od spodních etáží dojdou
až do těch nejvyšších. Bližší
informace zjistíte na telefonním
čísle 604 705 229.

19. 11. 18:00

Přednáška: Jaro a léto 1945,
násilí neskončilo
O událostech na konci 2. světové války přednáší spisovatel
a ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět.

28. 11. 9:00

Jarmark: FlerJarmark
Vítej, zimo

Co teď uvidíte
Od listopadu jsou Geopark Bar-randien a Plzeňská brána bohužel
uzavřené, i tak je v muzeu k vidění
spousta věcí. Můžete si prohlédnout sedm stálých a čtyři aktuální
expozice, v listopadu proběhne
také přednáška o konci 2. světové války a geologická exkurze
do lomu Kosov.

Trilobity nebrat, vše
ostatní sebrat

Velká část muzejního prostoru
samozřejmě patří Českému krasu.
V Živé přírodě Českého krasu je
vystaveno téměř 70 druhů ptáků
a savců, kteří tady žijí, expozice
Jeskyně a jeskyňáři nás zavede
do tajemného prostředí zdejších
skal a jeskyní a jejich krasových
jevů. Návštěvníci se dozvědí
mnoho zajímavých informací také
v Geologicko-paleontologické
expozici Barrandien.
Ať už vás zajímá cokoli, v Muzeu
Českého krasu si určitě vyberete.
!

Lucie Hochmalová

To je zajímavý název výstavy, že?
A expozice samotná je ještě atraktivnější, přestože trilobity na ní
neuvidíte. Geolog a paleontolog
Mgr. Štěpán Rak, který ji uspořádal, si vypůjčil vzácné a raritní
kousky od soukromých sběratelů
(a to kromě trilobitů), které ještě
nikdy nebyly vystaveny. Výstava
bude přístupná až do jara příštího
roku.
www.idobnet.cz
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•

Soutěž o ceny

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěžíme o večeři pro dva

CUSTOM HOUSE
restaurace–penzion
Rovina 64
267 18 Karlštejn

PRO CHYTRÉ HLAVY
 DVĚ ČÍSLA

Součet dvou čísel se rovná jejich součinu, druhé číslo je dvakrát větší než první.
Jaká to jsou čísla?
Výsledek kvízu z minulého čísla: Jel 4x rychleji.
Tajenka z minulého čísla: Lupa, dárek, který potěší.
Vylosovaní luštitelé křížovky se správným řešením kvízu z říjnového čísla jsou:
Jana Petrášková, Zadní Třebaň • Irena Juklová, Dobřichovice • Hana Havelková, Liteň
Získávají cenu: lupu L010.

SOUTĚŽ

O VEČEŘI PRO DVA

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. 11. 2015.
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Jeden vylosovaný luštitel se správnou tajenkou a správným řešením kvízu
obdrží voucher na večeři pro dva (předkrm, hlavní jídlo, dezert) v Custom
House. Cenu věnovala Custom House restaurace–penzion, Rovina 64.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou poštovní
Připravil Pavel Tichna
adresu. Děkujeme.
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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
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REZIDENCE ČERNOŠICE

BYTY S KRÁSNÝM VÝHLEDEM

prodej bytů: IBS-ROKAL, s.r.o.

dva moderní viladomy se zahradou v ulici Mokropeská

Táborská 2025, Černošice

20 bytů: 1+kk až 4+kk s balkonem nebo zahrádkou

tel. 604 363 481, info@ibs-rokal.cz

bezkonkurenční výhledy na Brdské lesy

www.rezidence-cernosice.cz

podzemní garáže, výtah, sklepy, vysoký standard bydlení

Rokal_inzerce_184x127_prodano35.indd 1
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Připoj se
a jeď!

www.dobnet.cz
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