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v OLYMPIA WELLNESS
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www.bikepuzzle.cz
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Více informací: K Třešňovce 64, Karlík 252 29
tel.: 777 009 945, e-mail: zvonecekmontessori@gmail.com

www.montessoriskolka.cz

ČESKO – ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK
Do našeho týmu hledáme

UČITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY
na 3 až 5 dní v týdnu.

Montessori a pedagogické vzdělání výhodou. 
Respektující přístup k dětem podmínkou.

Volejte 777 009 945

Do našeho týmu hledáme
UČITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nabízíme pronájem
párty stanů

vhodné na svatby, zahradní 
párty, koncerty, trhy…

Ke stanům dodáváme stoly,
židle, pivní sety, el. topení.

Zajišťujeme i technickou  
produkci – pódium, světla,  
zvuk, video projekce.

rozměry 3 x 3 m, 3 x 6 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m

Filip Čáslava
tel.: 777 725 566
www.techproduction.cz
www.svatebnistany.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

 POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
jednosměnný provoz PO-PÁ, plný nebo zkrácený úvazek

 SKLADNÍK
jednosměnný provoz PO-PÁ

 PRACOVNÍK EXPEDICE
vyřizování objednávek zákazníků

 PRACOVNÍK VÝKUPU OBALŮ
možné na plný i zkrácený úvazek

všechny pozice mají 1x za 3 týdny 
sobotní směnu 6:30 - 13:00

 Tel. 777 661 111, 608 777 977 po 14. hodině

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

M O N T Á Ž E - S E R V I S - R E V I Z E 

OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX

kamerové systémy 
regulace vytápění

automatizace, ovládání
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Podoba nového skateparku se pomalu rýsuje 
v Černošicích. Na návrhu spolupracuje společ-
nost FIVERAMPS a černošická pracovní skupi-
na, která vznikla speciálně pro tuto příležitost. 
Tvoří ji zástupci všech čtyř hlavních sportů, 
pro něž je skatepark aktivně využíván. Autoři 
přislíbili, že vizualizaci představí na přelomu 
srpna a září.

Skupina nyní dodělává základní návrh tak, 
aby vyhovoval místním potřebám. Řeší hlavně 
místa pro odpočinek, hluk, pití a hladký a bez-
pečný provoz.

Park je třeba využít co nejefektivněji. „Hlavní 
plocha bude na místě stávajícího skatepar-
ku, asfalt poslouží jako základová deska. 
Značného vylepšení se dočká i protihlukový 
val. Předběžně počítáme s variantou kulatin 

zabudovaných v železných traverzách,“ řekl 
Michal Trešl.

V parku bude i pítko. Skatepark je spolu 
s basketbalovým hřištěm jediné volně přístup-
né a bezplatné sportoviště pro mládež.

DOBNETZPRÁVY • Dolní Berounka

Vinařské slavnosti nabídnou skvělé víno i hudbu
Tradiční vinařské slavnosti se konají v sobotu 
31. srpna na zámku v Dobřichovicích. Program 
je připraven od 11 do 22 hodin na zámeckém 
nádvoří i na ostrově u kostela. 

Během odpoledne zahraje na ostrově Michal 
Prokop, Jan Hrubý, Luboš Andršt trio, Country 
Beat (nové obsazení bývalé skupiny Country 
Beat J. Brabce) a Jull Dajen. Na nádvoří si pak 
můžete přijít poslechnout Modrý cimbál, Prime 
Time Voice a na závěr Circus Problem. Pro děti 
se chystají aktivity u řeky pod zámkem. Samo-
zřejmostí bude exkluzivní víno od nejlepších 
vinařů z Čech a Moravy a občerstvení. Vstupné 
je 80 korun.

PROGRAM:
Nádvoří zámku
11:00 Modrý cimbál | 13:30 Prime Time Voice (swing) 
20:00 Circus Problem (dance music-klezmer) 
Ostrov u kostela 14:00 Jull Dajen (keltský rock) 
16:00 Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý (blues) 
17:30 Country Beat 
Dětský program u řeky 14:00–18:00
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V Berouně si můžete dobít 
elektromobil
Jedna z prvních stanic pro dobíjení elektro-
mobilů byla na Berounsku zprovozněna přímo 
v královském městě. Najdete ji na parkovišti 
před hlavním vlakovým nádražím.

Rychlodobíjecí stanice je určena pro většinu 
typů a značek elektromobilů provozovaných 
v Česku. Vybavena je DC konektory s na-
bíjecími standardy CHAdeMO a CCS, které 
umožňují nabíjení s výkonem až do 50 kW. 

Dále je k dispozici AC nabíjení se standardním 
konektorem (zásuvkou) Mennekes, který nabíjí 
s výkonem až do 22 kW. DC výstup zabezpečí 
doplnění 80 % kapacity akumulátoru obvyklého 
vozidla přibližně za 30 minut. Prostřednictvím 
AC zásuvky to trvá 1 až 3 hodiny.

Stručný a názorný manuál k používání 
a k přímým platbám najdou řidiči elektromobilů 
v návodu umístěném na každé dobíjecí stanici.

Den otevřených dveří 
s Klusem 
Středisko výchovné péče Dobřichovice, které 
poskytuje psychologické a speciálně peda-
gogické poradenství dětem a rodinám, vás 
zve na odpoledne 4. září od 17 hodin. Můžete 
si prohlédnout prostory SVP, užít si výtvarné 
nebo jiné aktivity a od 18 hodin se potkat a za-
notovat si s Tamarou a Tomášem Klusovými.  FB Skateparku Černošice

Černošický park čekají úpravy

Pracovní skupina pro komunikaci s občany 
nově funguje v Hlásné Třebani. Její vznik inicio-
val nedávno zvolený zastupitel Jiří Krátký, který 
pro ni vymyslel pracovní zkratku KoKo.

„Od začátku v zastupitelstvu usiluji o zlepše-
ní komunikace úřadu s občany. Jsem pro ma-
ximální otevřenost a transparentnost fungování 
zastupitelstva i úřadu,“ vysvětlil vznik skupiny.

Navíc byl vytvořen facebookový profil obce, 
kde se zastupitelé snaží obsáhleji referovat 
o dění na zastupitelstvu.

Dalším počinem je vznik nových, přehled-
nějších webových stránek. Do budoucna se 
počítá i s rozesíláním informačních e-mailů 
a s kvalitnější informovaností na Rovinách.

Dobrovolní hasiči z Hlásné Třebaně pořádají 
10. srpna již třináctý ročník hasičsko-hudeb-
ní akce na břehu Berounky. Hasofest, který 
začíná ve 14:30 hodin u jezu, je zaměřený 
především na statickou prezentaci činnosti 
a technického vybavení všech složek záchran-
ného systému. Připraven je ovšem také boha-
tý program pro děti všech věkových kategorií 
a koncertní večer pod širým nebem. Zahrají 
kapely Nástroj snahy, Slapdash Rockabilly, 
P. N. P., Odečet plynu a Maniac. U vstupu 
zaplatíte 90 korun. 

PROGRAM: 
14:30–17:00 program a soutěže pro děti, 
 ukázka techniky IZS 
16:30–17:30 kapela Nástroj snahy 
17:30–18:00 ukázka zásahu hasičů 
18:00–19:00 kapela Slapdash Rockabilly 
19:00–19:30 soutěž v hodu sudem 
19:30–20:30 kapela P. N. P 
20:30–21:00 soutěž 
21:00–22:00 kapela Odečet plynu 
22:30–23:30 kapela Maniac

Hasiči připravují Hasofest

KoKo má zlepšit komunikaci úřadu s občany
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V Halounech chtějí  
místo pro setkávání
Obnovit dnes již neexistující hřiště Marakana 
v Halounech a vytvořit zde nové místo pro 
všechny generace mají v plánu nadšenci 
ve Svinařích. Jde o snahu zdejšího Živého 
spolku.

Ten koncem května zorganizoval veřejnou 
diskusi nad rozvojem dané lokality. Cílem je 
vybudovat neomezeně přístupný a plnohod-
notný veřejný prostor určený pro hry, setkává-
ní a odpočinek. Jeho součástí má být míčový 
herní prostor, doplněný několika herními prvky 
pro děti i odrostlé, dále altán i ohniště.

Obci se zatím nepodařilo získat dotaci z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj, požádá o ni tedy 
znovu. Úspěšná nebyla ani při žádosti o dotaci 
na opravu tří svinařských zastávek, nicméně Svi-
naře jsou v náhradním pořadí na prvním místě.

Naopak obec získala finance na rekonstrukci 
části místní komunikace v obci Svinaře-Lhotka 
včetně odvodnění.

Také v letošním roce se budou udělovat 
Ceny hejtmanky Středočeského kraje. Lidé 
mohou navrhovat své kandidáty do 30. října 
2019. Vyhlášení vítězů se uskuteční 12. pro-
since. Navrhovaní musí být spjati s krajem: 
na jeho území se narodili, žijí v něm nebo 
s ním spojili své působení, život, činnost či 
dílo. Cenu hejtmanka udělí v sedmi kategori-
ích: Hrdinský čin, Společenská odpovědnost, 

Kultura, Sport, Vzdělávání, věda a výzkum, 
Pracovník veřejného sektoru a Podnikatel/
podnikatelka. Formulář a další podrobnosti 
najdete na webu Kr-stredocesky.cz v rubrice 
Krajský úřad a samospráva. Členy hodnotící 
komise budou kromě hejtmanky (předsedky-
ně) členové rady kraje, zástupci politických 
klubů Zastupitelstva SK a odborníci z jednot-
livých oblastí.

V Letech uhořel člověk
K tragickému požáru vyjeli hasiči v noci na pá-
tek 19. července. V pravobřežní části obce Lety 
hořela dřevěná chata. Navzdory jejich rychlému 
příjezdu už byla celá chata v plamenech.

Na místo dorazila jednotka profesionálních 
hasičů z Řevnic spolu s letovskými i dobři-
chovickými dobrovolnými hasiči. Nechyběli 
policisté a zdravotníci ze společnosti Trans 
Hospital Plus.

Oheň se podařilo lokalizovat během 10 
minut. Uvnitř však byla nalezena osoba bez 
známek života a muž s popáleninami na 80 
procentech těla. Ten byl vrtulníkem přepraven 
do nemocnice v Praze. Příčinu události vyšet-
řují kriminalisté.

Velkou dávku dixielandu a jazzu přinese 
do Dobřichovic další ročník hudební události 
pod širým nebem s názvem Dixieland festival. 
Proběhne v sobotu 10. srpna od 14 hodin 
na louce u lávky pro pěší v Dobřichovicích. 

Kromě tradičních účastníků Brass Band 
Rakovník a The Steamboat Stompers vystoupí 
další hudební tělesa: Humpolecký dixieland, 
Oldtimers Jazz Band Praha, The Charlestown 
Jazzband (NL), Pražská dixielandová společ-
nost a Originální pražský synkopický orchestr. 
Programem provede Tomáš Velínský, vstup je 
zdarma.

Fraška diváky bavila
Novou divadelní hru s názvem Řeči uvedla 
nedávno Dobřichovická divadelní společ-
nost (DDS) na zámku v Dobřichovicích. Tato 
konverzační fraška od Neila Simona z prostředí 
newyorské smetánky zakončila letošní Dobři-
chovické divadelní slavnosti.

Premiéra se konala 18. července a přinesla 
divákům mnoho humorných chvil. Na jevišti 
se jako hosté DDS objevili Ema Klementová 
a Matěj Merunka, kterým zdatně sekundovali 
Alena Říhová, Hedvika Hájková, Jana Krou-
pová, Petr Kopsa, Alexandr Skutil, Petr Bendl, 
Irena Neradová a Jiří Geissler. Režie se ujal 
principál souboru Petr Říha. Velmi úspěšné 
byly také reprízy.

Střípky z divadelního představení Řeči 
natočil Vladimír Svejkovský. Najdete je na webu 
iDobnet.cz v rubrice Videa.

iDOBNET.cz
v rubrice Videa. Petra Stehlíková

Básník a prozaik Petr Borkovec znovu 
přivede do Všenor několik osobností 
současné české poezie. Pozvání tento-
krát přijali Marie Iljašenko, Justin Quinn, 
Luboš Svoboda, Alexej Sevruk se svými 
překlady ukrajinské básnířky Ljubov 
Jakymčuk a další. Den s poezií se koná 
v neděli 1. září od 14 hodin v parku 
všenorského zámku. Akci pořádají obec 
Všenory, Všenorská knihovna a Centrum 
Mariny Cvetajevové.

Chystá se další 
Dixieland festival

Nominujte osobnosti na Ceny hejtmanky

Novšery Všeryno 
Rynovše aneb  
Den pro současnou 
českou poezii

 HZS Středočeského kraje

 Petra Stehlíková

 Petra Stehlíková
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ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
vykopání základů RD | přípojky | základy na ploty  
bazény | drenáže | rovnání terénů

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
odvoz suti a jiných materiálů

  737 216 666
kontaktní osoba Martin Kocman

Zdraví je pro každého z nás tím nejdů-
ležitějším, často však zapomínáme 
dbát na to duševní, které je tak křehké. 

V Centru sociální rehabilitace Náruč to 
vnímáme každý den při práci s lidmi, je-
jichž život se zkomplikoval kvůli duševnímu 
onemocnění a kteří se potřebují zorientovat 
na cestě ke zvládnutí své situace. Jsme tým 
sociálních pracovníků, naše klienty podporuje-
me a doprovázíme při zvládání běžného života, 
posilujeme jejich dovednosti a pomáháme jim 
vyřizovat osobní záležitosti.

Věříme, že pro duševní zdraví je nejdůleži-
tější životní pohoda a radost z každodenních 
věcí. Takové příležitosti s klienty hledáme 
a právě nyní jednu nabízíme i vám, čtenářům 

tohoto listu. Aktuálně startujeme první setkání 
při veřejné FILMOVÉ PROJEKCI. Srdečně 
zveme na promítání filmu NEDOTKNUTELNÍ, 
které se bude konat ve čtvrtek 22. srpna 
2019 od 20 hodin na adrese Pražská 345  

v Dobřichovicích. Rádi se setkáme se všemi, 
kdo chtějí vidět skvělý film na netradičním 
místě. Postaráme se o příjemnou atmosféru 
a těšíme se na viděnou v našem „letním kině“.

Naši činnost realizujeme díky podpoře Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje a Nadace 
J@T, pro klienty je tedy služba bezplatná. Půso-
bíme v Dobřichovicích, s klienty se setkáváme 
buď u nás v Centru sociální rehabilitace, nebo 
v jejich domácím prostředí, vždy podle aktuální 
potřeby každého z nich. Nabízíme také pravi-
delné skupiny pro rozvíjení různých dovedností, 
lidé zde mohou navázat nové kontakty a získat 
praktické životní zkušenosti. Podívejte se 
na naše webové stránky www.spoleknaruc.cz, 
kde najdete vše potřebné. Krásný srpen přeje 
tým sociální rehabilitace Náruč.

Novinky z Náruče v Dobřichovicích 
aneb pozvánka do letního kina

NEDOTKNUTELNÍ

22. 8.
Dobř i chov i ce
Centrum sociální
rehabilitace Náruč
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Obce ležící v údolí Berounky byly vždy 
vyhledávaným místem k bydlení, a to 
i k rekreačnímu. Počet obyvatel se zde 

výrazně zvýšil zejména od 90. let 20. století, 
kdy začala éra mohutné a zpočátku nekoor-
dinované výstavby. Oproti roku 1991 vzrostlo 
množství obyvatel této oblasti takřka o polo-
vinu. Někde byl přitom nárůst ještě výraznější, 
například v Hlásné Třebani dosahuje 152 pro-
cent a v Letech 143 procent. Pro některé zá-
jemce je ale koupě volného pozemku, nového 
bytu či rodinného domu v jedné z nejdražších 
lokalit Česka nereálná. A tak se mnozí snažili 
a snaží řešit tuto situaci třeba přeměnou chaty 
na trvalé bydlení.

Fakt, že lidé mají zájem o bydlení v původně 
rekreačních stavbách na dolním toku Beroun-
ky, dokládají četné rekonstrukce a také statis-
tiky dotčených samospráv o trvalém bydlišti 
v rekreačních objektech.

Dolní Poberouní je možné považovat za vý-
znamnou chatovou oblast s mimořádně vyso-
kou hustotou. Podle odborníků lze totiž mezi 
významné chatové oblasti zařadit ty, které mají 
čtyři a více rekreačních chat na km² a současně 
se zde nachází minimálně tisícovka takových 
objektů. V obcích podél dolního toku řeky, 
od Srbska po Černošice, stojí v průměru dokon-
ce 52 chat na jeden km². Rekordmanem jsou co 
do hustoty obě Třebaně. Zatímco v Hlásné se 
na jeden čtvereční kilometr nachází 140 rekreač-
ních staveb, v protější Zadní je to 138. 

Absolutně nejvyšší počet chat, a to 1 140, se 
nachází v katastru Černošic. Následuje Hlásná 
Třebaň s 572 a Zadní Třebaň s 493 chatami. 

Stejné tři obce, ovšem v jiném pořadí (Zadní 
Třebaň, Hlásná Třebaň a Černošice), společně 
se Všenory zaujímají první příčky v tabulce po-
dílu chat na celkovém počtu staveb. V případě 
Zadní a Hlásné Třebaně dokonce tvoří více než 
polovinu všech objektů. To znamená, že chataři 
zde převažují nad starousedlíky. Ovšem mnozí 
majitelé sem jezdí dlouhé desítky let, a tak se 
už vlastně také považují za místní.

Naproti tomu se ani jedna chatová osada 
nenachází v Karlštejně. A počet chat, které 
jsou jednotlivě roztroušeny po obci s nejroz-
lehlejším katastrem, dosahuje jen šestnácti. 
Důvodů, proč se rekreační výstavba Karl-
štejnu vyhnula, je podle zástupců obce více. 
Jedním může být fakt, že městys má úzká obě 
katastrální území podél řeky. Navíc ani přírodní 
podmínky pro stavění kolem toku nejsou příliš 
vhodné. Na pravém břehu se těsně kolem 

vody vine železniční trať, na protějším břehu 
zase silnice. Ještě zásadnější pro absenci cha-
tových osad je fakt, že se celý katastr nachází 
v CHKO Český kras vyhlášené již v roce 1972. 

Rozvoji pomohla železnice
Dolní Poberouní bylo vyhledávaným výlet-
ním a rekreačním cílem zejména Pražanů už 
na konci 19. století. K objevování a postupnému 
osidlování těchto obcí přispělo především zpro-
voznění železniční trati v roce 1862. Například 
v Černošicích žilo ještě v roce 1880 pouhých 
599 obyvatel, v roce 1921 jich tu bylo již 1 430.

Černošice patřily spolu se Všenory, s Roztoky 
u Prahy, Dobřichovicemi a Řevnicemi k nej-
starším pražským letoviskům. Dobré železniční 
spojení s hlavním městem znamenalo pro 
Černošice příliv zámožnějších Pražanů. Ti si zde 

Dolní Berounka 
je rájem chatařů
„Hlásná Třebáň je krásná, u Máni v Třebáni si prostě lebedím,“ 
zpíval již v 70. letech Ivan Mládek. Údolí dolního toku 
Berounky tehdy bylo rájem chatařů. A zůstává jím dodnes.
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začali zejména ve 20. letech 20. století budovat 
letní sídla, vily a domy. Vznikaly tu ovšem i první 
chatové osady. Objekty většinou srubového cha-
rakteru se nacházely přímo na březích Berounky. 

„Dvoje nejznámější lázně, Jedličkovy 
a Křížovy, vznikly shodně ve třicátých letech. 
Jedličkovy lázně se skládají ze tří řad chatek 
a centrální restaurační budovy. Křížovy lázně 
byly původně pouze plovárnou s hospodou, 
pokladnou a převlékacími kabinami, tenisovými 
a nohejbalovými kurty. Později však byly i tyto 
lázně přeměněny k rekreaci v chatkách a stala 
se z nich chatová osada,“ uvádí ve své práci 
Michaela Šlesingerová.

Prvorepublikový ráz původních chatových 
osad je dodnes patrný ve vyhlášené osadě 
Montana ve Všenorech. V současnosti se 
tu nacházejí asi dvě stovky chat. Počátky 
osady jsou datovány rokem 1926. Na konci 
20. let zde byla poměrně rozsáhlá společnost 
mladých sportovců okolo bratří Waltrů, Turečka 
a jiných, kteří si říkali Dárlinkton klub. Osadu 
proslavil zprvu především volejbal, protože 
osadní družstvo bylo v letech 1935 a 1937 
mistrem trampské ligy, což byl před válkou 
ekvivalent nejvyšší soutěže v republice. 

K dalšímu výraznému rozvoji rekreačních 
oblastí došlo v 60. a 70. letech 20. století. To 
se u Berounky stavěly chaty hlavně v obou 
Třebaních.

„Zadní Třebaň byla totiž vytipována jako 
rekreační lokalita pro obyvatele Prahy a dlou-
ho se zde nemohly stavět rodinné domy, ale 
pouze chaty,“ potvrdila starostka Markéta 
Simanová. V této době se tak obec rozrůstala 
jen ve své rekreační části. O sobotách a nedě-

lích se počet obyvatel příchodem rekreantů až 
ztrojnásobil, což působilo potíže v zásobování. 
Například v roce 1972 byl zkolaudován jen 
jeden rodinný dům. Až roku 1974 se rozjela 
výstavba dalších rodinných domů. O povolení 
tehdy požádalo 13 stavebníků.

Sedm stovek chat ubylo
V roce 1991, kdy probíhalo v rámci sčítání lidu 
také první a zatím poslední sčítání rekreačních 
objektů, se ve zmiňovaných obcích nacházelo 
celkem 3 979 chat. Na počátku roku 2019 
dosahoval jejich počet podle údajů Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního celkem 
3 258. Oproti roku 1991 tedy 721 chat ubylo. 
Podle zkušeností vedoucích stavebních úřadů 
jsou v této sumě zahrnuty zejména objekty 
transformované na rodinné domy, a to ještě 
před schválením územně plánovacích doku-
mentací. Až do druhé poloviny 90. let mnohde 
chyběly regulativy pro transformaci chat, proto 
se některé rodinné domy nacházejí i v aktivních 
záplavových zónách, kde by později nemohla 
být jejich přestavba povolena.

Pro změnu čísla evidenčního na popisné exis-
tují jasná pravidla. Transformace chat na rodinné 
domy je možná jen tehdy, pokud je takové vy-
užití v souladu s územním plánem a stavba má 
parametry, které dle stavebního zákona vyhovují 
podmínkám pro využití na rodinné bydlení. Ofici-
álně tak mohlo být v dolním Poberouní od roku 
2010 do loňska změněno na rodinný dům jen 36 
chat. Ovšem majitelé mají ještě další možnosti, 
jak původní chatičku přetvořit na trvalé bydlení. 
Pokud je totiž možné na pozemku vybudovat 

rodinný domek, mohou původní objekt odstranit 
a postavit nový. Je-li pozemek navíc dostatečně 
velký, mohou si stávající chatku předělat třeba 
na garáž nebo zahradní domek a v blízkosti mít 
další dům. Takových případů bylo v letech 2010 
až 2018 celkem 154.

Chat, které slouží k celoročnímu bydlení, 
ale nebyly oficiálně transformovány, může 
být ovšem výrazně více. Z celkového počtu 
3 258 jich je celkem 505 (16 %), které jsou 
nadále evidovány jako stavby určené k indi-
viduální rekreaci, minimálně jedna osoba je 
v nich ale oficiálně hlášena k trvalému pobytu. 
V Řevnicích, Letech a Dobřichovicích tvoří 
tyto chaty dokonce 22 %, respektive 21 % či 
19 % z celkového počtu. Starostové, úředníci 
i sami majitelé připouštějí, že v dalších několika 
stovkách objektů, k jejichž rekonstrukci v minu-
lých letech došlo, lidé celoročně žijí, aniž by se 
do nich trvale hlásili. 

 V současnosti se většina radnic snaží 
možnosti transformace spíše omezit. Hlavně ze 
dvou důvodů, jimiž jsou zhoršená obslužnost 
osad a poloha v záplavovém území. Přísnější 
podmínky s novým územním plánem stanovili 
v Černošicích. Přestavba je tam možná jen 
v chatové osadě Slunečná, a to až po vybu-
dování a povolení užívání dostatečně široké 
páteřní komunikace. Také v Zadní Třebani mají 
v úmyslu navrhnout v novém územním plánu 
přeměnu chat na trvalé bydlení pouze v lokalitě 
Vrážka. Striktní jsou podle návrhu územního 
plánu rovněž v Letech. Řevnice a Dobřichovice 
přeměnu navrhují jen tam, kde již v minulosti 
docházelo k transformaci. Jedinou obcí, kde 
plochy transformace přibyly, je Hlásná Třebaň.
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Pracoviště ČERNOŠICE

REFERENT/KA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Náplň práce:
• pořizování územně plánovacích dokumentací a územně 

plánovacích podkladů ve správním území ORP Černošice
• zpracování závazných stanovisek pro vydání rozhodnutí 

ve správním území ORP Černošice
• výkon dalších činností úřadu územního plánování podle stav. zákona

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 20. 8. 2019.

REFERENT/KA ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD

Náplň práce: Výkon státní správy v oblasti umisťování a povolování 
staveb v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících právních předpisů.

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 20. 8. 2019.

REFERENT ODBORU INVESTIC  
A SPRÁVY MAJETKU – TECHNIK

Náplň práce: Zajišťování agend investičního technika, např. příprava  
a realizace veřejných zakázek pro investiční záměry města ad.

Lhůta pro podání přihlášky je do 20. 9. 2019.

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB

Termín nástupu dle dohody.

MĚSTO ČERNOŠICE

přijme nové kolegy
na tyto volné pracovní pozice: 

Pracoviště PRAHA 2 

SOCIÁLNÍ KURÁTOR/KA oddělení sociální pomoci

Náplň práce: Výkon sociální práce dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci  
v hmotné nouzi.

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 16. 8. 2019.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE  
oddělení sociální pomoci

Náplň práce: 
• poskytování odborného poradenství osobám, které se dostaly do 

nepříznivé sociální situace z důvodu věku nebo zdravotního postižení
• depistáž, terénní sociální práce a vedení standardizovaného 

záznamu sociálního pracovníka aj.

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 16. 8. 2019.

REFERENT/KA ODDĚLENÍ DOPRAVY  
A SPRÁVY KOMUNIKACÍ

Náplň práce: Výkon státní správy v oblasti dopravy a správy komunikací 
jako speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu.

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 20. 8. 2019.

REFERENT/KA ODDĚLENÍ PÉČE O KRAJINU

Náplň práce: Komplexní zabezpečování agend stanovených obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 20. 8. 2019.

Zaměstnanecké benefity na Městském úřadu Černošice:
Flexibilní začátek / konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, 
5 dnů zdravotního volna (sick days), stravné ve výši 100 Kč / odpracovaný 
den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.

Bližší informace najdete na www.mestocernosice.cz – volná pracovní místa nebo kontaktujte Adélu Červenkovou, personální úsek,  
na e-mailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 655.

ODVOZ SUTÍ  
A ODPADŮ 

KONTEJNERY
(3 m³ / 15 m³ / 17m³)

DOVOZ ZEMINY, 
ŠTĚRKU,

PÍSKU, BETONU
Ekologická likvidace odpadů

včetně poradenství  
a evidence

 608 365 140 
e-mail: cernydaniel@centrum.cz

PROFESIONÁLNÍ

ČIŠTĚNÍ
digestoře | elektrické trouby

koberce / sedačky
interiéry aut 

revitalizace koupelen
Kontakt: Petr Hanák

e-mail: info@perfectouklid.cz

mobil: 773 242 224

ČIŠTĚNÍ VODNÍHO KAMENE
+ IMPREGNACE PROTI JEHO OPĚTOVNÉMU USAZOVÁNÍ

sprchové kouty | vodovodní baterie
sprchové hlavice | umyvadla, vany, dřezy

toaletní mísy (wc hrdlo, prstenec)

ČIŠTĚNÍ UCPANÝCH ODPADŮ
Nefunguje vám krtek ani hydroxid sodný?   

Nabízím hloubkové čištění odpadů i při ucpávkách  
v potrubí uložených více jak 10 m. 

Kontakt: Petr Hanák – Specialista na vodní kámen
e-mail: info@perfectouklid.cz, mobil: 773 242 224

V NABÍDCE TAKÉ PRAČKY, SUŠIČKY, CHLADNIČKY, SPORÁKY, atd. . .
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Plynou z vysokého počtu chat pro město 
nějaká negativa, nebo naopak výhody? 
Existenci chatových osad v Černošicích, 
nacházejících se hlavně kolem řeky Berounky, 
bereme jako pozitivní součást historie i sou-
časnosti našeho města. Vidím jako výhodu, 
že chatové osady našemu městu dodávají 
život a pestrost. Mezi největší nevýhody patří 
chybějící kanalizace v těchto oblastech, řada 
nepovolených přístaveb, které například 
komplikují průjezdnost hasičských vozů, někdy 
majetnický přístup chatařů k jejich okolí, kdy si 
třeba na břehu řeky, často na cizím pozemku, 
budují různé kovové či betonové konstrukce. 
Ty při povodních znamenají riziko pro záchra-
náře a neprávem omezují využití břehu řeky 
ostatními návštěvníky.

Zatímco stavební zákon neumožňuje 
trvalé bydlení v chatách, zákon o evidenci 
obyvatel povoluje dát si v chatě trvalé 
bydliště. Jak vnímáte tento rozpor?
Ve zhruba desetině chat na našem území je 
někdo trvale hlášený. Město těmto obyvatelům 
zatím nedokáže zajistit stejnou kvalitu veřejných 
služeb jako uvnitř města. Jde především o svoz 
odpadu, veřejné osvětlení, napojení na vodovod 
a kanalizaci, zpevněné komunikace. Pokud ale 
tato omezení přijali, bereme to jako fakt.... Ně-
kteří chataři tu třeba žijí celoročně a svůj praž-
ský byt pronajímají. Jiní třeba ve své konkrétní 
životní situaci ani jinou možnost neměli. Dalším 
prostě vyhovuje bydlet v těsném kontaktu s pří-
rodou... Nevidím na tom nic negativního. 

Většina chat se nachází v záplavových 
oblastech, se špatným přístupem. Jaká 
jsou největší úskalí toho, že zde má někdo 
trvalé bydliště? 
Při povodni je to více práce pro záchranáře. 
I to ale bereme jako fakt. Také na tyto oby-
vatele dostáváme od státu podíl na daních, 

takže na jednu stranu se dá říct, že na nich 
vyděláváme, protože do chatových osad téměř 
neinvestujeme, na druhou stranu ale právě 
třeba při povodni, na kterou jsou hasiči u nás 
vybaveni drahou technikou, se věnujeme téměř 
převážně jen chatovým osadám, občas i s ris-
kantní evakuací trvale žijících.

Jaká je spolupráce se zástupci výborů 
chatových osad? 
Se „šerify“ osad máme dobré vztahy. V po-
sledních letech jsme se vždy jednou za rok 
sešli a probrali, co bylo potřeba. Loni ani letos 
zatím taková hromadná schůzka nebyla, věci 
jsou už celkem zajeté, a pokud něco nastane, 
řešíme to individuálně. V posledních měsících 
jsme například v jedné oblasti projednávali zá-
jem skupiny chatařů dobudovat vodovod a ka-

nalizaci. Majitelé chat mezi sebou vybrali milion 
na stavbu vodovodu a kanalizace, město se 
zavázalo vybudovat za 600 tisíc přečerpávací 
stanici. Takovou spolupráci velmi vítáme.

Co soudíte o transformaci transformaci 
chat na trvalé bydlení. Může být podle vás 
přínosná? 
Náš region, tedy region Dolní Berounka, vždy 
byl a jistě i bude oblíbenou rekreační oblastí 
pro jednodenní návštěvníky i pro ty, kteří tu mají 
chaty. Je to z mého pohledu pozitivní součást 
jeho charakteru a vzhledu, včetně fenoménu 
chatových osad. Nechceme to měnit, takže 
já bych nějakou „transformaci“ nijak zvlášť 
neurychloval a nepodporoval...

!  Pavla Nováčková
 Petra Stehlíková

Kořínek: Se šerify osad
máme dobré vztahy
„Existence chatových osad je pro mne prostě fakt, je 
součástí historie i genia loci Černošic, nemáme ambici 
a nevidíme jako nutné, že by se to mělo změnit,“ říká 
v rozhovoru starosta Černošic, na jejichž katastru se 
nachází nejvyšší počet chat v dolním Poberouní.

ČERNOŠICE 1 140
VŠENORY 388
DOBŘICHOVICE 190
LETY 191
ŘEVNICE 203
ZADNÍ TŘEBAŇ 493
HLÁSNÁ TŘEBAŇ 572
KARLŠTEJN 16
SRBSKO 65

POČET CHAT
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S Eugenií neboli Evžou, jak ji v Dobřichovi-
cích všichni znají, jsme se sešly před ve-
černím představením hry Je úchvatná!, 

v níž hraje zpěvačku a skutečnou historickou 
osobnost Florence Foster Jenkinsovou. Díky 
této roli je teď asi v okolí nejznámější.

Evžo, jak ses dostala k roli  
této nevšední zpěvačky?
To si pamatuji velmi dobře. Přesně před rokem 
jsem byla na výletě v Třebíči a volala mi Alenka 
Říhová, jestli bych nevzala roli v představení, 
které se chystala režírovat. V první euforii jsem 
okamžitě řekla ano, i když jsem v té chvíli věděla 
o hře jen to, že mým hereckým partnerem bude 
klavírista, kterého si musím sehnat. Byla jsem 
nadšená. Hrát divadlo je bezvadná věc a moc 
mě to baví. Ale netušila jsem, do čeho se vlastně 
pouštím, jak náročná role to bude. Přesto jsem 
ani na okamžik nezalitovala. Oslovila jsem mého 
kolegu Dušana Navaříka, flétnistu, výborného 
hudebníka a kamaráda, který umí hrát i na klavír, 
a přemluvila jsem ho, aby do toho šel se mnou.

Zmínila jsi, že přípravy byly náročné. 
V čem?
Když jsem poprvé otevřela scénář, zjistila jsem, 
že z osmdesáti stran textu jsou skoro dvě tře-
tiny moje. A nejen to. Role obnáší operní zpěv, 
ale ne obyčejný. Zpěvačka Florence opravdu 
neuměla zpívat. Takže jsem postupně začala 
poslouchat její originální nahrávky, a čím dál tím 

víc mě jímala hrůza z toho, co s tím budu dělat.

Slyšela jsem, že ses učila zpívat falešně?
Ano, začala jsem docházet k jedné zpěvačce 
a nazvaly jsme to „hodiny falešného zpěvu“. 
Postupně jsme zjišťovaly, co Florence dělala 
při zpívání špatně, kromě toho, že absolutně 
neslyšela. Ona měla vlastně špatnou veškerou 
techniku, takže jsem se učila špatně dýchat, 
artikulovat, frázovat, držet nebo spíš nedr-
žet rytmus…, prostě úplně všechno. Bylo to 
hodně těžké. A pak samozřejmě přišel pohyb 

na jevišti, samotné ztvárnění role, souhra 
s ostatními hereckými kolegy, kteří jsou úžasní. 
Postupně jsme všichni společně pod laskavým 
vedením paní režisérky hru uváděli v život.

Florence ale není tvoje první role?
Není. Svou ochotnickou „divadelní kariéru“ 
jsem zahájila v roce 2011 v představení Zvo-
nokosy, kde jsem hrála roli abatyše. (smích) 
Shodou okolností to byla také role zpívaná, 
i když tenkrát čistě. Ovšem tak velkou roli, jako 
je Florence, jsem ještě v životě neměla.

Máš hudební vzdělání. Florence by asi 
těžko mohl hrát někdo, kdo ho nemá?
To by ani nešlo, protože podmínkou agentury, 
která vlastní práva na tuto hru, bylo, že hlavní 
představitelka musí mít hudební vzdělání. Posla-
la jsem agentuře svůj životopis a teprve potom 
jsme dostali svolení. Někdo si možná myslí, že 
by roli mohl ztvárnit kdokoliv, ale není to tak – 
aby člověk mohl zazpívat falešně, musí to nej-
dřív umět správně. Myslím, že pro člověka bez 
hudebního vzdělání by to byl nadlidský úkol.

Kdy ses začala věnovat hudbě?
Už v dětství. Pocházím z hudební rodiny, mamin-
ka je varhanice a tatínek byl houslista a violista. 
Hrál v orchestru Karlínského i Národního divadla 
a v různých komorních tělesech. Když nás jako 
malé děti neměl kdo hlídat, tatínek mě a mého 
bratra posadil do lóže Národního divadla, kde 

Hudba je má práce, 
koníček i radost

Již od dětství věděla, že se chce věnovat hudbě. 
Vystudovala ji a celý život ji také předává dětem. Nyní učí 
hru na klavír v dobřichovické Základní umělecké škole 
(ZUŠ). Život ale přinesl Eugenii Koblížkové další výzvy 
a radosti: divadlo v Dobřichovické divadelní společnosti 
(DDS), zpěv nebo psaní odborných textů.

Kdo je Eugenie 
Koblížková?
• Klavíristka a klavírní pedagožka, vystudovala 

Pražskou konzervatoř, metodické studium 
na AMU v Praze a hudební vědu na Univerzitě 
Palackého v Olomouci.

• Zástupkyně ředitele ZUŠ Dobřichovice.

• Ředitelka soutěže Středočeské PIANOFORTE.

• Pořadatelka kurzů masterclass pro hudební 
pedagogy.

• Je členkou Dobřichovické divadelní společnosti, 
hraje divadlo a zpívá ve vokální skupině Cabinet.

• Žije v Dobřichovicích.

EUGENIE KOBLÍŽKOVÁ Z DOBŘICHOVIC  
PŘEDÁVÁ DĚTEM LÁSKU K HUDBĚ

AQUAMAN 
a AQUAGIRL
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

19.-23. 8. a 26.-30. 8.
Intenzivní výuka plavání v bazénu Radotín 
pro děti od 3 do 18 let a další dle zájmu.
Je možné si vybrat i jednotlivé dny, případně zajistíme  
dětem spaní po celou dobu.

  PSBetynka   www.betynka.cz

OD ZÁŘÍ ZAČÍNÁME
BAZÉN RADOTÍN
PRAVIDELNÉ KURZY PLAVÁNÍ  
pro školy, jednotlivce, skupiny, 
zdravé i z odchylkami a omezením.
Ve skupině i individuálně.

PO-PÁ 8:00-14:00, 15:00-19:00
Celý bazén – dle zájmu i jiné časy.

Kontakt:
 603 174 519 (SMS) | info@betynka.eu | www.betynka.cz
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jsme sledovali zkoušky i představení. Dělali jsme 
si čárky, kolikrát jsme jaký titul viděli. Pamatuji 
se, že například operu Prodaná nevěsta jsme 
viděli už tehdy dvaašedesátkrát. Takže uznáš, že 
nebylo pochybností, co se stane mým budou-
cím povoláním. A nikdy jsem toho nelitovala. 
Moje práce je mi koníčkem i radostí.

Učíš hru na klavír. Jak dlouho?
Věnuju se tomu už od dob studia. I když dělám 
spoustu dalších věcí, učení bych se nikdy 
nechtěla vzdát. Je úžasné pracovat s dětmi, 
které hra na klavír baví, a sledovat je, jakým 
způsobem do světa hudby pronikají.

Jsou dnešní děti jiné, než když jsi začínala?
Ne, nejsou. Ale mají větší možnosti i svobodu 
rozhodování, v mnohém jsou samostatnější. Nyní 
mají navíc díky moderním technologiím rychlý 
přístup k informacím, a tak někdy získávají pocit, 
že všechno jde hned. Ale hudba je běh na dlou-
hou trať, člověk se jí musí soustavně a pravidelně 
věnovat, což dneska některým dětem dělá pro-
blém. Hudba je v tomto ohledu hodně podobná 
sportu. Když v něm chcete dosáhnout dobrého 
výsledku, musíte hodně trénovat, obětovat mno-
ho času, energie a mít pevnou vůli.

Kromě působení v ZUŠ učíš také dospělé?
Není to tak, že bych je přímo učila klavírní hře, 
ale posledních deset let se věnuji organizování 
masterclass neboli víkendových seminářů pro 
hudební pedagogy z celé republiky, ve spo-
lupráci s panem profesorem Ivanem Klán-
ským, děkanem HAMU. Dvakrát až čtyřikrát 

ročně do naší ZUŠ přijede na víkend více než 
padesát učitelů a probíráme konkrétní odborná 
témata z oblasti klavírní metodiky.

Vím, že jsi letos na jaře pořádala  
dětskou klavírní soutěž. 
Protože jsem klavíristka a obyvatelka Středočes-
kého kraje, který dosud neměl žádnou dětskou 
klavírní soutěž jako jiné kraje, rozhodla jsem 
se s dalšími dvěma kolegyněmi ze ZUŠ Říčany 
a Čelákovice tuto mezeru napravit. Pro tento 
účel jsme společně založily spolek Středočeské 
PIANOFORTE. Letos v dubnu jsme poprvé zor-
ganizovaly klavírní soutěž pro žáky ZUŠ, soukro-
mých škol i soukromého vyučování, které mají 
působnost v našem kraji. Soutěž se uskutečnila 
v Říčanech, protože Dobřichovice bohužel zatím 
nedisponují adekvátními prostory pro uspořádá-
ní takto velké akce, na níž se sejde 400 až 500 
lidí. Potěšilo nás, že záštitu nad soutěží převzal 
Senát Parlamentu ČR a díky tomu se mohl 
uskutečnit v sídle Senátu ČR ve Valdštejnském 
paláci koncert vítězů všech kategorií za účasti 
místopředsedy Senátu pana Jiřího Oberfalzera. 
Soutěž měla mnoho pozitivních ohlasů, a tak to 
vypadá, že vznikne tradice pořádat ji každý rok. 
Je to opět náročná práce, ale moc mě baví.

Zůstaneme ještě chvíli u hudby. Zpíváš 
v dámské vokální skupině Cabinet. Jak 
jste se daly dohromady?
V divadle Semafor, kde jsme tehdy hráli s DDS 
hru Světáci, to bylo v roce 2013. Zakladatelka-
mi Cabinetu byly členky DDS Lucka Kukulová, 
Kačka Filla Věnečková, Stáňa Čížková, Jitka 

Vosková a já. Pak se k nám postupně přidalo 
ještě několik dalších kamarádek. Zaměřujeme 
se převážně na swingový repertoár, ale při 
vánočních koncertech zařazujeme i spirituály 
nebo vánoční písně a koledy. Je to pro nás pro 
všechny velká radost a relaxace.

Stíháš ještě něco dalšího než to,  
co jsi už vyjmenovala?
Snažím se stíhat. (smích) Mimo to, že jsem 
letos dokončila pětileté studium hudební vědy 
na Univerzitě Palackého v Olomouci, abych se 
nenudila, kývla jsem tam na grant z programu 
IGA pro studenty magisterského a dokto-
randského studia k napsání odborné knihy. 
Díky letům spolupráce s panem profesorem 
Klánským se zaměřuji na metodiku klavírní hry. 
Pan profesor je jedna z největších hudebních 
a pedagogických osobností a kapacit sou-
časnosti. Během své dlouholeté pedagogické 
dráhy si vybudoval velmi osobitou metodiku, 
kterou však nikdy nezaznamenal v písemné 
podobě. Já už mu po boku stojím deset let, 
a tak bylo nasnadě, abych zdokumentovala 
jeho myšlenky a filozofické sondy do okruhů 
klavírního myšlení. Teď tedy společně pracuje-
me na knize, která by měla vyjít v roce 2020.

To se asi opravdu nenudíš.
Ale nestěžuju si, protože za prvé jsem si to 
všechno sama vymyslela a za druhé jsou to 
aktivity, které mě baví, jsou smysluplné a dou-
fám, že přinášejí radost i dalším lidem.

! Lucie Hochmalová
 Archiv E. Koblížkové

inzerce
DOBNETROZHOVOR

ZÁMEČNICKÁ
POHOTOVOST

Lubomír Ryšavý
Otevírání aut, bytů, montáž 

zámků, výroba klíčů dle zámku

602 225 585
777 555 825

rysavy.l@seznam.cz

zámků, výroba klíčů dle zámku

602 225 585
777 555 825

rysavy.l@seznam.cz

Základní škola Praha-Lipence  

přijme od září

SPECIÁLNÍHO 
PEDAGOGA

na poloviční úvazek s výhledem 
možného rozšíření úvazku.
Kontakt: 731 522 439 nebo

krutova@zslipence.cz
WWW.ZSLIPENCE.CZ

Koncert vítězů klavírní soutěže Středočeské PIANOFORTE ve Valdštejnském paláci 
za přítomnosti místopředsedy Senátu Parlamentu ČR pana Jiřího Oberfalzera.

Eugenie v divadelním představení Je úchvatná! v kině Řevnice.
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P O Z V Á N K Y
Musica Viva 
Až do  8. srpna probíhá letní festival staré hudby 
Musica Viva. Koncerty na dobřichovickém zámku se 
konají v neděli 4. srpna v 17 hodin (Tance renesance 
a baroka, soubory Regii Caroli regis, En Garde! a Lu-
dus musicus), v úterý 6. srpna v 19:30 hodin (Volný 
večer) a ve čtvrtek 8. srpna v 19:30 hodin (Večer árií 
zahraje prof. Jaroslav Šaroun). 

Koncert Jakuba Smolíka 
Trojkoncert Jakuba Smolíka s  Karlem Kahovcem 
a Viktorem Sodomou se rozezní 2. srpna od 20 hodin 
v Lesním divadle v Řevnicích. 

Vycházka s kočárkem 
Sportovní vycházku S  kočárkem po Všenorech po-
řádají 13. srpna od  9:30 hodin. Sraz účastníků je 
v ulici Nad Truhlárnou. 

Spanilá jízda
Čtrnáctý ročník spanilé jízdy Svinařských mopeďáků 
podbrdským krajem proběhne 31. srpna. Setkání 
motostrojů do  50 ccm bude zahájeno v  10 hodin 
v restauraci U Lípy. 

Dětský den v osadě 
Na sobotu 31. srpna se připravuje potlach a dětský 
den v osadě Strong Boys v Letech. Akce pro děti za-
číná ve 14:00 a pro dospělé v 21 hodin. 

Září v Lesňáku 
Pohádku Sůl nad zlato mohou všechny děti zhléd-
nout 1. září odpoledne v řevnickém Lesním divadle. 
V  pátek 6. září ve  20 hodin sem pak mohou přijít 
milovníci kabaretu na divadelně hudební improvizač-
ní večer s  názvem Stand’Artní kabaret. Vystupující 
nezávislý soubor má originální poetiku a  neotřelý 
humor. 

Mariánská pouť 
Na další Mariánskou pouť v Černošicích se návštěv-
níci mohou těšit o  víkendu 17. a  18. srpna. Její 
součástí bude jako vždy hudba rozličných žánrů, jar-
mark, pohádky pro děti, a hlavně sousedská setkání 
na návsi před kostelem v Komenského ulici. Potěší 
také výstava Černošické společnosti letopisecké 
a města Černošice s názvem Přišli jsme k vám. K vi-
dění bude už v pátek 16. srpna od 15 do 18 hodin 
v Maně proti kostelu a na stejném místě o Mariánské 
pouti mezi 10. a 18. hodinou.

Divadlo v lese 
Letošní ročník festivalu Divadlo v  lese se odehraje 
od  28. do  30. srpna v  řevnickém Lesním divadle. 
Ještě předtím uvede Divadelní soubor Řevnice au-
torskou hru Michaely Šmerglové, a  to 9.–11. 8. 
a 16.–18. 8. 

Zajímavé výstavy 
V  Dobřichovicích můžete v  srpnu zhlédnout dvě 
zajímavé výstavy. V  Café galerii Bím je k  vidění 
Malý princ Elišky Podzimkové, na zámku pak bude 
od  28.  srpna výstava fotoobrazů Jana Hendryka 
s názvem Prolínání. 

Horké počasí a davy diváků byly cha-
rakteristické pro festival Porta v řevnic-
kém Lesním divadle. Vítězství a sošku 

Porty v soutěži si letos odnesla kapela Větrno 
z Liberecka. 

Druhé místo získal Mirek Baldrych a třetí 
kapela Melda a spol. V autorské Portě zvítězilo 
seskupení The Addams Sisters s písní Anne 
v zemi za skříní. Po delší době se znovu pře-
dávala také Divácká Porta, kterou diváci udělili 
Elišce Kotlínové. Další ceny pak vyhrály kapely 
Šansonika (Cena Českého rozhlasu), Faux 
pase Fonet (Cena SAI) a The Addams Sisters 
(Cena Country radia). 

Letošní Porta na konci června byla opět plná 
skvělé hudby nejen soutěžících, ale také hostů. 

Divákům zazpívali Slávek Janoušek, Fleret, 
Spirituál kvintet, Přelet M. S., Nezmaři, COP, 
Petr Bende s řevnickými Notičkami, Pavlína 
Jíšová, Hop Trop nebo loňská vítězka Tereza 
Balonová, jež vystoupila společně s držitelem 
Porty 2017 Alešem Petrželou. „Děkujeme 
Portě, díky níž jsme se celý rok mohli věnovat 
hudbě,“ řekli oba dřívější vítězové. 

Nejdojemnějším zážitkem celého festivalu 
bylo vystoupení Nadi Urbánkové s kapelou 
Bokomara – legendární zpěvačka totiž oslavila 
přímo v Lesním divadle své 80. narozeniny 
a popřát jí přišla i její dcera Jana Fabiánová. 

Další podobné okamžiky, pohodová atmo-
sféra, skvělé občerstvení a setkání s přáteli, to 
všechno byla 53. Porta, kterou si návštěvníci 
skvěle užili.

Na Portě slavila narozeniny Naďa Urbánková

Kina pod širým nebem mají pro své 
návštěvníky nachystané skvělé filmy. 
Hraje se v Řevnicích, Karlštejně, na pláži 

v Mokropsech a v Černošicích. 

Na pláži Mokropsy můžete 3. srpna od 21 hodin 
vidět film BlacKkKlansman. Informace o dalších 
snímcích budou zveřejněny na Facebooku pláže 
Mokropsy. Na této sociální síti najdete také ak-
tuální sdělení o Karlštejně. V Řevnicích se hraje 
na náměstí, závěrečná dvě představení pak 
na plácku za vodou. Vstupné je dobrovolné. 

Poslední letní večery s hvězdnými filmy může-
te prožít také v openairovém kinosálu v černo-
šickém Parku Berounka. Filmový prodloužený 
víkend odstartuje ve čtvrtek 29. srpna animova-
ným comebackem oblíbené rodiny superhrdinů 
Úžasňákovi 2. Páteční večer si přijdou na své 
fanoušci kapely Queen, jejíž největší hity zaznějí 
v úspěšném hudebním snímku Bohemian Rha-
psody. Sobotu ovládne trojnásobný oscarový 
snímek Zelená kniha, který je považován za nej-
úspěšnější film roku 2018. Filmový maraton pak 
v neděli zakončí česká černá komedie Tero-
ristka z dílny režiséra Radka Bajgara, která se 
natáčela přímo v Černošicích. K dispozici bude 
dostatek míst k sezení, organizátoři z místní-
ho spolku Na nohou ale uvádějí, že pro větší 

pohodlí je možné si vzít i vlastní deky, lehátka 
apod. Vstup je již tradičně zdarma.

ŘEVNICE 
2. 8. 21:30 ROZMARNÉ LÉTO 
9. 8. 21:00 POUTNÍK: NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH  
  PAULA COELHA 
16. 8. 21:00 NEBE A LED 
23. 8. 20:30 SNOWDEN 
30. 8. 20:00 ŽENY V BĚHU 
31. 8. 20:00 BOHEMIAN RHAPSODY 

ČERNOŠICE
29. 8. ÚŽASŇÁKOVI (český dabing)
30. 8. BOHEMIAN RHAPSODY (české titulky)
31. 8. ZELENÁ KNIHA (české titulky)
1. 9. TERORISTKA

Letní kina jsou v plném proudu

 Tomáš Hejlek
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DOBNETVETERINÁRNÍ PORADNA 

inzerce

Nastalo období zvýšeného výskytu 
travních osin, které mohou vašeho 
čtyřnohého kamaráda pěkně potrápit. 

Osiny z trav se mohou usídlit nejen v pac-
kách, ale i v uších a v očích. Nebezpečí pro 
tlapky i pro všechny další části zvířecího těla 
se skrývá i v místech, kde je často nikdo 
nečeká.

Co je travní osina
K opylení květu trávy dochází pomocí 
větru. Květ tedy potřebuje ochranu. Tu mu 
zajišťují obaly, na jejichž konci jsou štětinové 
výběžky, které jsou poměrně ostré a chovají 
se jako zpětné háčky, což ztěžuje vyjmutí 
osiny především z ucha. Jedná se tedy 
jednoduše řečeno o obal travního semínka. 
Osina je dlouhá 1 až 2 cm, je ostrá jako jehla 
a snadno proniká do těla přes pružnou kůži, 
která ji rychle uzavře. Nebezpečí číhá hlavně 
na loukách a pastvinách, které jsou těsně 
před posečením nebo jsou dlouhodobě za-
nedbané. Při pohybu zvířete semínko z klasu 
vypadne a zachytí se na srsti či se zapíchne 
například do packy.

Osiny v packách
Pokud se osina dostane do podkoží, okamžitě 
jej začne zraňovat a v místě se rozvíjí infekce. 
Výsledkem je bolestivý zánět. Zvíře začne 
kulhat, postižené místo si intenzivně vylizuje 
a někdy dochází i ke zhoršení celkového zdra-

votního stavu, objeví se teplota a nechutenství. 
Kůže mezi některými prsty je červená a horká 
a celá oblast je na dotek bolestivá. Po krátké 
době se v meziprstí objeví zhnisaná bulka, kte-
rá časem praskne, a z uzavřeného hnisavého 
procesu se stává proces otevřený. Zvířeti se 
většinou výrazně uleví, to ale neznamená, že je 
celá záležitost vyřešena.

Osina má nejen schopnost snadno pro-
niknout zvířecí kůží, ale i nepříjemné sklony 
k dalšímu pohybu tělem. Často se stane, že 
v místě, kde do kůže vnikla, se utvoří hnisavé 
ložisko, ale osina putuje dál a vyvolává další 
zánět např. na spodní straně tlapky nebo 
v okolí zápěstních kůstek. Určitě ale není 
možné tvrdit, že každý zánět, který se objeví 
v meziprstí, je vyvolán osinou.

Řešení takového stavu je mnohdy chirur-
gická záležitost. Postižené místo je nutné 
rozříznout a osinu vyjmout. Vždy je zapotřebí 
vyhledat veterinární pomoc.

Osina v uchu
Stává se, že pes začne na procházce z niče-
ho nic intenzivně klepat hlavou, drbe si ucho, 
kňučí. Většinou to znamená, že mu do zvu-
kovodu vnikla osina. Venku nemusíte nic 
zpozorovat, problém se objeví až postupně, 
když se osina dostane z chlupů poblíž ucha 
dovnitř zvukovodu a posouvá se hlouběji. 
Vždy jde o velmi bolestivý stav a je nutné jej 
řešit ihned. 

Nikdy není dobré do zvukovodu cokoli 
nalévat, ani se osinu pokoušet vytáhnout, 
vždy je nezbytné vyhledat veterinárního lékaře. 
Ten zvukovod prohlédne speciálním přístro-
jem a pomocí uzpůsobeného nástroje osinu 
vyjme. Často je třeba psa či kočku na tento 
zákrok přispat, jelikož každé zavadění o osinu 
působí zvířeti další bolestivé dráždění. Pokud 
se s vyjmutím osiny otálí, rozvíjí se ve zvu-
kovodu zánět a může dojít až k proražení 
bubínku.

Osina v oku a v nose
Častým místem průniku osiny je i spojivkový 
vak či nozdry. Vždy platí, že dochází k otoku 
okolních tkání a tvorbě hnisu. Je-li místem 
problému nozdra, zvíře intenzivně kýchá. Ani 
z oka, ani z nosu osina sama nevyjde. Pomůže 
pouze veterinář. K vyjmutí cizích předmětů 
z nosu je zapotřebí speciální přístroj (endo-
skop). I když se v případě oka podaří osinu vy-
ndat, je na místě navštívit veterináře, který oko 
zkontroluje a předepíše potřebnou medikaci 
ke zvládnutí zánětu a bolesti. www.tervet.cz

Pozor na travní osiny

777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

...metry, naštípaná polínka nebo
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!

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

PALIVOVÉ
KRBOVÉ
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

DŘEVO

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

Tancování pro děti
• Zábava a zdravý elegantní pohyb
• Pro děti od 6 do 13 let
• Kurzy tance vede Růžena Svatošová, 

finalistka MČR ve standardních tancích
Od září – Dobřichovice a Řevnice

Máte doma taneční hvězdu?

Volejte: 777 999 644 • www.creativedance.cz

Začínáme 

koncem září!

Výhodnější předobjednání – den předem
Transfer Dobřichovice – Praha
od 500 Kč
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Kdy a kde 8:00 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Po

VELKÝ
SÁL

Zdravotní cvičení 
MÍŠA

10:30 – 11:30 Fresh Workout 
Mirek

Box pro dospělé  
PETR

MALÝ
SÁL

Út

VELKÝ
SÁL

Fresh Workout 
Mirek

Fit Box kruháč   
GÁBINA

Bodystyling  
GÁBINA

MALÝ
SÁL

Box pro dospělé  
PETR

St

VELKÝ
SÁL

Fresh Workout 
Mirek

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Jóga
Alena

Kruhový trénink  
RADEK

MALÝ
SÁL

Čt VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  Mirek

Box pro dospělé  
PETR

Pá VELKÝ
SÁL

Jóga
Alena

So VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

Ne

VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

MALÝ 
SÁL ZAVŘENO

RANNÍ CROSSFITOVÉ TRÉNINKY S RADKEM: úterý a čtvrtek od 7:00 (Nutné předem telefonicky objednat.)                                                    Naleznete nás na  Olympia Fitness

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31  tel.: 257 711 071 www.olympia-wellness.cz

Přijďte na ukázkové hodiny zdarma

DĚTSKÉ KURZY
Od září vypisujeme pro vaše děti nové kurzy:  AEROBIC s AC OLYMPIA – malá, velká přípravka  BOX PRO DĚTI
 POHYBOVÝ ROZVOJ, KONCENTRACE A KOORDINACE PRO DĚTI  SQUASHOVÁ ŠKOLIČKA  DĚTSKÝ FITBOX
 JUNIOŘI V POSILOVNĚ Začínáme 16. 9., více informací na recepci nebo na telefonu

KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

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

PRÁZDNINOVÉ
SLEVY KOL

• ELEKTROKOLA
• kola horská
• trekingová
• silniční
• dětská
• koloběžky
LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
po-pá 8-18
čt 8-20 | so 8-12
www.kola-sport.cz

TENISOVÁ ŠKOLA LETY NABÍZÍ

SRPNOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ
SPORTOVNÍ KURZY

 Sokolovna Lety

1. termín: 12. – 16. 8.

TENIS a GOLF
2. termín: 19. – 23. 8.

TENIS a PLAVÁNÍ
3. termín: 26. – 30. 8.

TENIS, GOLF  
a KOLO

PŘIHLÁSIT SE LZE I NA JEDNOTLIVÉ DNY!

Podrobné informace:

 +420 777 579 146
 vaclavek@tenis-skola.cz
 www.tenis-skola.cz
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Česká 14členná výprava 
Rebels O.K. se v červen-
ci zúčastnila mistrovství 

světa v jump rope, které se 
konalo v norském Oslofjordveinu. 
V obrovské konkurenci získala 
11 stříbrných a 11 bronzových 
medailí.

Na stupních vítězů v juniorských 
kategoriích se většinou umisťo-
vali skokané z Číny. Chvílemi se 
až tajil dech nad jejich rychlostí. 
O to větší radost byla z medailové 
nadílky pro české barvy. Šlo již 
o čtvrté mistrovství světa týmu 
Rebels O.K. „Každým rokem je 
těžší a těžší se na světové scéně 
prosadit. Tento sport se rozvíjí 
a šíří mezi veřejnost rychlostí 
světla,“ uvedla trenérka Olga 
Kepková. 

 Skokanky od Berounky měly 
vskutku početnou konkurenci. 
Na poslední ročník Champion-
ship WJR se sjelo 975 závodníků 
z pěti kontinentů, 26 zemí a 92 
týmů. Nejpočetnější skupinu tvořili 
závodníci z Číny a z USA.

 Skvělé skipperky nadchlo i mís-

to konání dalšího světového pod-
niku. V roce 2020 bude světovou 
elitu v jump rope hostit kanadská 
Ottawa, navíc pod taktovkou nové 
světové skippingové organizace 
IJRU.

„Za skvělou reprezentaci děkuji 
Kateřině Pathy, Elle Ward, Amálii 
Svobodové, Veronice Stříbrné, 
Nicol Arnold, Adéle Kepkové, 
Veronice Dvořákové, Tereze 
Buchalové, Vendule Plazzerové, 

Sabině Kischerové, Adéle Škvo-
rové a Andree Pokorné a Šárce 
Plazzerové za pomoc s organiza-
cí,“ uzavřela Olga Kepková, která 
se těší na další úspěchy svých 
svěřenkyň.

Další školní rok se blíží a s ním výběr i přihla-
šování dětí do kroužků a klubů. Ve sportovní 
oblasti mají rodiče černošických a dobřicho-
vických dětí velmi široké možnosti. Nově tu 
od loňského roku působí atletický klub ASK 
Dipoli s mladými, ale velice zkušenými trenéry. 
Prošli takovými atletickými kluby, jako jsou 
například Dukla, Slavia, SC Radotín, HESU – 
Sportovní klub Zuzany Hejnové či Sparta Pra-
ha. Vedení má jasné představy, kam a jak by 
se atletický klub měl rozvíjet. Rodičům nabízí 
jasnou koncepci tréninků, ale také možnost vy-
zvedávání dětí z družiny a odvedení na trénink. 
Navíc do 15 let věku dává důraz na rozvinutí 
všestrannosti, která je pro děti nejdůležitější.

Chlapce a děvčata je možné přihlašovat 
na webu Askdipoli.cz podle několika věkových 
kategorií, od atletické školky (pro děti narozené 
v letech 2013–2014) až po starší žactvo, do-
rost a juniory (pro ročníky 2001–2006). Tréninky 
budou probíhat v Černošicích i Dobřichovicích.

Devatenáctý ročník závodu ČT Trans Brdy 
v Řevnicích se nesl v duchu oslav jubilejní 
20. sezony seriálu Kolo pro život. Ovládli ho 
Matouš Ulman a Klára Pavelková.

Pořadatelé si do narozeninové pozvánky 
na sobotu 20. července schovali spoustu 
nových lákadel. Osobně se o tom přije-
lo přesvědčit bezmála 1 500 natěšených 
a zvědavých gratulantů, kteří s povděkem 
kvitovali především nové zázemí s party 
stany přímo na prostorné zelené louce 
za městem.

Mnozí by na slavnostní tabuli čekali spíše 
vepřo knedlo zelo či jiné místní pokrmy. 
Organizátoři však připravili pořádnou flákotu 
dřiny, zbrusu nově upečenou trasu A (90 km, 
převýšení 1 830 m) zařazenou do bodované-
ho žebříčku UCI. „Já bych si dal to medium, 

prosím!“ Tak to musíte na tradiční, již zaběhlou 
trasu B (55 km, převýšení 1 230 m) nebo tu 
máme pro vegetariány ještě odlehčenou ver-
zi C (35 km, převýšení 760 m). Dětskou porci 
zábavy reprezentoval hlavní chod ČT :D Junior 
Trophy s dobrovolnou přílohou 17 km, kterou si 
ratolesti mohly vychutnat spolu s rodiči v rámci 
Family jízdy na trase D.

Nejhladovějším vlkem na nové trase A se stal 
Matouš Ulman (Česká spořitelna – Accolade), 
který ani na kolegu Filipa Rydvala nepočkal 
a k prostřenému narozeninovému stolu zasedl 
o 6 vteřin dříve. Nejlepší v ženské kategorii 
se sedmiminutovým náskokem stala mladá 
dračice Klára Pavelková (SupGirls).

Klasické Brdy, trasu B, pak ovládli Pavel 
Boudný (EthicSport Cycling team) a Jana Pich-
líková (Kross Bike Ranch team).

Atletika připraví dítě 
všestranně

Cyklisté u Berounky slavili kulatiny

 Miloš Lubas

 A
S

K
 D

ip
ol

i

Rebels O.K. uspěly v zemi Vikingů

 Archiv týmu



16  DOBNET srpen 2019

DOBNETINZERCE 

• LMŠ Na dvorečku, Lety, prošla druhým 
rokem fungování v rejstříku škol a školských 
zařízení v radosti a poklidu. Do LMŠ dochá-
zelo 50 dětí z blízkého i vzdálenějšího okolí, 
které provázelo 8 průvodců pod řízením nové 
zástupkyně ředitele Andrey Kořínkové. Pro 
pedagogy i veřejnost jsme uskutečnili mnoho 
přednášek (namátkou Výchova kluků, Sexu-
ální experimenty u dětí a například ve spo-
lupráci s Asociací lesních mateřských škol 
cyklus Písně a říkadla v ročních obdobích). 
Podařilo se nám získat grant ze Státní-
ho fondu životního prostředí na zateplení 
zázemí. Průvodci se vzdělávali v rámci cyklu 
Cesta k dobré lesní školce. LMŠ se opět 
stala fakultní školou Pedagogické fakulty 
UK. V rámci praxe k nám zavítalo zhruba 40 
studentů. LMŠ dostala souhlas s otevřením 
pobočné třídy v Dolních Černošicích, která 
bude fungovat od 1. 9. 2019. Máme grant 
na podporu inkluzivního vzdělávání. Publiko-
vali jsme v knize Nejlepší hry z lesních školek. 
Úspěšně jsme zvládli ověřování Standardů 
kvality LMŠ a obdrželi jako první v ČR podru-
hé titul Certifikovaná LMŠ.

• MŠ Jeden strom, Dolní Černošice, začala 
školní rok dobrodružně v provizorním záze-
mí, neboť jsme dokončovali stavbu nových 
prostor. Nově nás tak můžete od října 2019 
najít blíže černošické lávce vedle Bluckého 
mlýna. Do školky a školičky docházelo 54 
dětí, které pod vedením ředitelky Renáty 
Vonzové provázelo 7 pedagogů a 2 asistenti. 
Novinkou pro nás byl vstup asistenčního 
psa pro jednoho z našich asistentů. Ano, 
čtete dobře. Máme asistenta pro asistenta 
díky společnosti Helppes.cz. Tento unikátní 
projekt vám popíšeme v některém z dalších 
příspěvků. Uspořádali jsme několik vzdělá-
vacích seminářů pro pedagogy a veřejnost 
i díky běžícímu projektu OP PPR na podporu 
inkluze v multikulturním prostředí. Namátkou 
vybíráme několik nejzajímavějších: Specifika 
vybraných kultur aneb jak neurazit a Multi-
kulturní výchova ve školce, Rozvoj emoční 
inteligence u dětí, Studánky víly Rozárky, 
Rozvoj učení a spolupráce skrze hru. 

• Komunitní centrum Jeden strom, pod kterým 
funguje především komunitní škola Jednoho 
stromu, se také přestěhovalo. Nyní nás na-
jdete v centru Černošic, kousek od nádraží. 
V průběhu roku nabízelo centrum vzdělávání 
62 dětem ve věku 6–12 let pod vedením 7 
kmenových učitelů a mnoha asistentů v čele 
s ředitelkou Soňou Joštovou. Přestěhování 
nám také díky možnosti využívání pozem-
ku u řeky Berounky v Dolních Černošicích 
umožnilo přenést část vzdělávání více 
do terénu. V průběhu roku jsme s dětmi 
uskutečnili 3 vzdělávací pobytové akce. Při 
škole aktivně fungovala Rada rodičů i Pra-
covní skupina rodičů, aktivně jsme se zapojili 
do života obce při společenských akcích. 
Komunitní centrum získalo grant na podporu 
environmentálního vzdělávání. Od jara 2019 
funguje KC Jeden strom jako samostatný 
právní subjekt zřizovaný organizací Jeden 
strom.

• Ani o prázdninách nezahálíme. Máme za se-
bou semináře v rámci rozvoje matematických 
dovedností dětí, účast na letní škole Asociace 
lesních MŠ a příměstské tábory. Pracujeme 
na metodické příručce pro učitele v souvis-
losti s projektem multikulturní výchovy.

• Organizace Jeden strom, z. ú., oslavila 
v květnu 2019 deset let své existence.

Finanční ředitelka organizace Pavla Patko-
vá zdárně provedla LMŠ auditem, podařilo 
se jí získat další zdroje financování ve formě 
grantů a dotací. Ředitelka organizace Jeden 
strom Alena Laláková se stala držitelkou titulu 
certifikovaný rodinný terapeut a prošla vzdělá-
váním v oblasti hygienických norem ve školním 
stravování. Jako členka Rady Asociace LMŠ 
ČR byla účastnicí mezinárodní konference LMŠ 
v Curychu.

Navázali jsme spolupráci s partnerskými 
školami v zahraničí.

Do dalšího desetiletí se díváme s radostí 
a hlavou plnou plánů. Jaké budou, o tom se 
určitě dozvíte.

Chcete-li zapustit kořeny v Jednom stromě, 
neváhejte a kontaktujte nás, třeba přes on-
-line přihlášky na nástěnce našeho webu. 
V současné době nabízíme ještě 1 volné 
místo v LMŠ Na dvorečku a 3 volná místa  
(1.–3. třída a 6.–7. třída) v Komunitní škole 
Jeden strom. Bližší informace o nás na  
www.jedenstrom.cz. 
 Mgr. Alena Laláková

ředitelka Jeden strom, z. ú., KC JS, LMŠ Na dvorečku

Ozvěny školního roku 
2018/2019 v Jednom stromě 
a LMŠ Na dvorečku
Prázdniny jsou časem bilancování uplynulého roku, 
odpočinku a příprav na ten nový. Tak se pojďme ohlédnout 
za tím, co se v Jednom stromě a v LMŠ Na dvorečku dělo 
ve školním roce 2018/2019.
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Známé i méně známé rozhledny, stavby 
kamenné, dřevěné či ocelové, se stávají čím 
dál tím častějším cílem výletníků a těší se 

stoupající oblibě. Proto se tým Středočeské cen-
trály cestovního ruchu rozhodl sestavit seznam 
celkem třiceti rozhleden v kraji, doplnit ho o řadu 
užitečných a praktických informací a dále zpraco-
vat do přehledné mapy, aby bylo na první pohled 
patrné, kde se daný objekt nachází, jak daleko je 
od hlavního města a co se vyskytuje v jeho okolí.

Z popisků, které jsou v mapě uvedeny, se 
potenciální návštěvníci dozvědí například výšku 
rozhledny a její vyhlídkové plošiny. Uveden 
je zde i počet schodů, otevírací doba, cena 
vstupného, ale i stručný popis okolní krajiny, 
aby bylo zřejmé, jaký výhled je z daného objek-
tu možné očekávat.

Nejbližší rozhlednu v našem kraji naleznete 
v Berouně na Městské hoře. Jde o nadstavbu 
městského vodojemu postaveného v roce 
1936. S myšlenkou vybudovat takto řešenou 
vyhlídku přišla sama stavební firma Jelínek 
a synové s tím, že se však zvednou náklady 
stavby. Město bylo ochotno zaplatit jen část, 
a tak musel být projekt mírně pozměněn.

Naopak nejdál se budete muset za výhledy 
vypravit až na Kutnohorsko. Dřevěná rozhledna 
Bohdanka se nachází v blízkosti obce Bohda-
neč u Zruče nad Sázavou. Tato originální věž je 
technickou zajímavostí. Celá konstrukce mimo 
schodiště je totiž provedená z takzvaného ku-
latého dřeva za pomoci ocelových spojů. Podle 
dostupných informací je rozhledna s touto použi-
tou technologií nejvyšší nejen v České republice, 
ale i v celé Evropě. Její celková výše je 52,2 m 
a horní vyhlídková plošina je ve 42 metrech.

Vůbec nejvyšší rozhlednou uvedenou 
na mapě je Kuníček u Petrovic na Sedlčansku. 

Postavena byla v roce 2003 a měří 60 metrů. 
Zatímco na Kuníček budete stoupat po 208 

schodech, na nejnižší vyhlídku v kraji, paradox-
ně nazvanou Vysoký vrch, vede schodů jen 17. 
Najdete ji u Malých Kyšic a vystoupáte na ni 
zdarma a na vlastní nebezpečí. Dřevěnou jehla-
novou věž o výšce 10 metrů postavila na vr-
cholu parta nadšenců v roce 2007. Nahradili 
tak její předchůdkyni – dřevěnou rozhlednu 
známou z českého filmu Báječná léta pod psa. 
Dohlédnete z ní nejen na okolní obce a jejich 
zalesněná katastrální území, ale při dobré vidi-
telnosti i na České středohoří, západní pražská 
sídliště, Brdy a Křivoklátsko. 

Nejvýše položenou rozhlednou je nedaleký 
Studený Vrch v Brdech, který je veřejnosti ote-
vřen od dubna do října. Leží na stejnojmenném 
vrcholu v nadmořské výšce 660 metrů. Jde 
o nejvyšší vrcholek Hřebenů. Kamenná 17,5 
metru vysoká osmiboká věž byla postavena 
roku 1940 a sloužila k zemskému měření.

V nadmořské výšce pouhých 205 metrů, 
v nejrovinatější části naší země, stojí rozhledna 
Romanka u obce Hrubý Jeseník poblíž Nym-
burka. Jedná se o jednu z nejníže položených 
vyhlídkových věží v České republice. Toto místo 
zvolili projektanti mobilních sítí jako ideální pro 
stavbu stožáru s rozhlednou. Slavnostní otevření 
se uskutečnilo 28. března 2003. Při této příleži-
tosti byla věž pokřtěna jménem Romanka, podle 
dívenky, která si svým neutuchajícím zájmem 
o průběh stavby získala srdce montérů. V rámci 
soutěže Grand Prix 2002, každoročně vyhla-
šované obcí architektů, dostal tento unikátní 
projekt cenu v kategorii krajinářské architektury.

Z mapy také zjistíte, že polovina rozhleden 
je otevřena celoročně. Na některé je nutné za-
koupit vstupenku, zdarma se dostanete na 12 
z nich. !  Pavla Nováčková

Na mapě najdete  
třicet výhledů
Tentokrát vám nabízíme tip hned na třicet dechberoucích 
výletů po Středočeském kraji. Přesně tolik rozhleden totiž 
čítá přehledná mapa, kterou nově vydala Středočeská 
centrála cestovního ruchu. Jsou v ní i důležité a praktické 
informace o každém objektu.

Mapa je k dostání v tištěné verzi v TIC 
Středočeského kraje v Husově 21, Praha 1.

Stáhnout si ji můžete 
na webu Centralbohemia.cz  
v rubrice Média/Tištěné 
materiály. 

DOBNETTIP
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DOBNETVOLNÝ ČAS • Soutěž o ceny 

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O POUKAZ NA NÁKUP V HODNOTĚ 500 Kč

OC Nájemníkovi s.r.o.
BARVY-LAKY | DROGERIE | ŽELEZÁŘSTVÍ

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.   so 8–12 hod.

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
) 774 860 450, 602 266 889, 603 897 153

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník XIII, číslo 8/2019, datum vydání 2. srpna 2019 • VYDAVATEL: DOBNET, z. 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.: 605 205 755 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR  
E 17623 • Náklad: 6 500 výtisků • Tištěná verze měsíčníku je 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

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,  
a to nejpozději do 23. srpna 2019. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon. Děkujeme.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou je poukaz na nákup zboží  
v OC Nájemníkovi, s. r. o., Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín.

Vylosovaný luštitel křížovky z červencového vydání je pan Blahoslav Brožek, Lety.  
Získává poukázku na tatarák pro dvě osoby do restaurace Chalupa, Rovina.

Tajenka z minulého čísla: Na tatarák do Chalupy.

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 8/2019, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček
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31. 8. 2019

Circus Problem
Michal Prokop Trio Jull Dajen

Country Beat
Modrý cimbáLPrime Time Voice   

start 11:00 | vstup 80 KČ
Zámek dobřichovice 
a ostrov u kostela

Tachovská

M
atějovského

Josefa K
očího

K
rslická

Radotín

Ber
ou

nk
a

Výp
adová

Výpadová

Výpadová

OC Nájemníkovi s.r.o.
BARVY-LAKY | DROGERIE | ŽELEZÁŘSTVÍ

Namícháme tisíce
odstínů barev
� fasádní a interiérové nátěrové 

hmoty, barvy na beton i střechy, 
autolaky, lazury, štětce, válečky

� tónování a míchání všech 
druhů nátěrových hmot

� železářské zboží

Osobní přístup, proškolený personál
OC Nájemníkovi – Vaši specialisté na barvy

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
 736 773 276 / 284 828 702 / 602 266 889   najemnikovi@seznam.cz

SRPEN

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.

so 8–12 hod.



Zvolte si internetový tarif a ušetřete
Vyberte si 100% slevu během prvních 3 měsíců provozu,

nebo připojovací poplatek za korunu.

DOBNET Zajíc
Rychlé připojení pro plynulou 

práci s internetem

Rychlost 20 Mbps

DOBNET Puma
Stabilní a rychlé připojení 

pro náročné uživatele

Rychlost 50 Mbps

DOBNET Sokol
Nejrychlejší připojení 

(ve vybraných lokalitách)

Rychlost 80 Mbps

Tady je naše nabídka:   První 3 měsíce zdarma | připojovací poplatek 1 490 Kč | bez závazku

   Připojovací poplatek za 1 Kč | závazek 12 měsíců    (Ceny jsou vč. DPH)

390 Kč 490 Kč 590 Kč

Člověče, připoj se !
Všechno vyřešíme za vás.

Kontaktujte nás!

 277 001 111   info@dobnet.cz
  Palackého 27, Dobřichovice

www.dobnet.cz

nebo

DOBNET Želva
Základní připojení pro stažení 
e-mailů a prohlížení stránek

Rychlost 4 Mbps

290 Kč

UMĚLECKÁ ŠKOLA FILMOVÁ ŘEVNICE

Vstup do zákulisí
filmové a televizní
tvorby!
Seznam se s prací režisérů,
kameramanů, střihačů a zvukařů.

Staň se jimi.
Přihlas se do 31. srpna a získáš
SLEVU na školní rok 2019/2020.

 Přípravka pro zájemce o filmovou a televizní tvorbu.

 Víkendové kurzy vedou zkušení profesionálové.

 Studium klade důraz na praktické dovednosti.

 Příprava na studium středních a vysokých škol.

Podrobné informace o škole na  filmovaskola.cz

od 13 let

HelpDesk – Technická podpora uživatelům sítě DOBNET ) 277 001 151


