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ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Michaela Formánková
lékařka s dlouholetou ambulantní praxí

Adresa: Pražská 559, Lety u Dobřichovic
 1. patro s bezbariérovým přístupem
Spojení: BUS č. 448, možnost parkování

www.lekarkalety.cz  770 68 40 64

Odběry krve 
a biologického 
materiálu
denně od 8:00 hod. 
do 10:00 hod.

Tel. konzultace a objednávání denně: 12:00 – 13:30

ORDINAČNÍ DOBA: POUZE PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ
PO: 8:00 – 17:00 hod. 
ÚT: 12:00 – 18:00 hod. 
ST: 8:00 – 14:00 hod.
ČT: 12:00 – 17:00 hod.
PÁ: 10:00 – 14:00 hod.

 +420 776 049 897 | WWW.OPREAL.CZ |  Rovinská 582, Řevnice, 252 30

N A  P R O D E J
www.viladumrepublika.cz

POZEMEK V CENTRU ŘEVNIC, UL. 28. ŘÍJNA
S PROJEKTEM A PLATNÝM STAVEBNÍM POVOLENÍM
NA VÝSTAVBU VILADOMU SE 4 BYTY

 Ing. Ondřej Pravdivý
osobní realitní poradce a makléř



dobnet  6/2021

ZPRÁVY Z DOLNÍ BEROUNKY — 3

Anglická ulice je kompletně opravená
V  Dobřichovicích po  několika měsí-
cích skončila rekonstrukce Anglické 
ulice. Její kompletní oprava, na niž se 
městu podařilo získat dotaci ve  výši 
4,1 milionu korun, začala už loni.

Práce bez veřejného osvětlení, odstraně-
ní vrchního telekomunikačního vedení 
a  sadových úprav vyšly na  6,9 milionu 
korun. Podle starosty Petra Hampla se 
ulice dočkala rekonstrukce v  „lepším“ 
standardu, protože se jedná o jednu z pá-
teřních cest. „Jde o komunikaci podobné-
ho významu jako například ulice 5. květ-
na, Krajníkova či Na Vyhlídce, které také 
byly opraveny na  základě architektonic-
kých návrhů kvalitních odborníků a nyní 
v  Dobřichovicích tvoří příjemný veřejný 
prostor,“ doplnil Hampl.

Při opravě byly použity žulové ob-
rubníky, na  křižovatkách, parkovacích 

stáních a  ve  vjezdech je žulová dlažba, 
u  vchodů dláždění z  bílého mramoru. 
Výměny se dočkalo i  veřejné osvětle-

ní, na  odstranění čekají staré telefonní 
sloupy. Po  dokončení všech stavebních 
prací ulice projde sadovou úpravou.

Baví vás kosit nebo byste to chtěli alespoň 
zkusit? Pak máte jedinečnou možnost zú-
častnit se veřejného kosení. Akce je urče-
na těm, kdo chtějí zase vidět naše louky 
kvést všemi barvami a vonět bylinkami. 
Stačí vzít kosu či hrábě a vyrazit. Kdo ko-
sit neumí, toho organizátoři zaučí. Vítáni 
jsou všichni, ženy, muži, děti.

Pracovat se bude za zpěvu tradičních 
trávnic a dalších lidových písní. Zájem-

ci mohou vzít s sebou i hudební nástro-
je. V sobotu 5. června se kosí louky pod 
cyklostezkou u řeky a v sadu Kalinovka, 
o  den později kytínské louky, kde pro-
běhne mimo jiné botanická přednáška 
Tomáše Tichého.

Na  místě bude občerstvení. Dotazy 
zodpoví Kataka Katchamama na  telefo-
nu 775 692 988 a Alice Čermáková na te-
lelefonu 775 133 307.

Besedy o nové základní škole v Letech 
se zúčastnily dvě desítky rodičů. Cent-
rem pozornosti se stala stavba 1. stup-
ně, která má být dokončena v prosinci 
2021. Rodiče zajímalo vnitřní vybave-
ní, provoz v okolí školy a osoba nového 
ředitele. 

„Věříme, že čtrnáct parkovacích míst pro 
personál školy, dalších osm stálých míst 
pro rodiny a 15 K+R bude dostačujících,“ 
zaznělo ze strany obce. Slibně zní také 
její záměr rozšířit prostor školního are-
álu o  další zeleň, aby i  děti budoucího 
2. stupně mohly bezpečně vyběhnout 
ven. Následujícím krokem ke  zvýšení 
bezpečnosti bude pěší zóna v  jižní čás-
ti školních objektů poté, co mezi rodin-
nými domy nad areálem školy vyroste 
zcela nová silnice z  Karlštejnské ulice 
do  Růžové. „Přejeme si, aby takové pro-

jekty byly nadále podporovány a  obec 
získala další finance z  dotačních titulů,“ 
řekli představitelé Letů.

Přítomní rodiče se dozvěděli o základ-
ní vizi školství v  Letech. Vznikala in-
tenzivní komunikací obce s  odborníky 
v oblasti školství. Půjde o malou obecní 
školu s rodinnou atmosférou, vzděláním 
pro život, které rozvíjí potenciál každé-
ho dítěte, obecně v duchu: spolu je nám 
dobře a pečujeme o vztahy.

Sochař Váňa vypráví 
o svém životním díle

Letos na  jaře spatřila světlo světa kni-
ha Příběh mariánského sloupu. Sochař 
a  kameník Petr Váňa popisuje v  rozho-
voru s Davidem Černým cestu k jednomu 
z velmi důležitých počinů svého života, 
obnově mariánského sloupu na  Staro-
městském náměstí v Praze.

Akademický sochař pracoval na  slou-
pu od roku 1996, po oslovení Společností 
pro obnovu mariánského sloupu. Cílem 
byla rekonstrukce sousoší, vytvořeného 
sochařem Bendlem roku 1648. Na Staro-
městském náměstí stálo do  roku 1918. 
V  srpnu 2020 završila kamenická huť 
vedená Váňou 23leté úsilí a  sloup opět 
zkrášlil pražské náměstí. V polovině srp-
na letošního roku do něj bude vsazen ob-
rázek Panny Marie Rynecké a během dal-
ších osmi let ho doplní sochy čtyř andělů.

Kniha vznikala při povídání ve Váňově 
karlickém ateliéru. Dozvíte se nejen histo-
rii sloupu, ale také nejtěžší chvíli při tvor-
bě první barokní sochy v naší republice.

Foto Petra Stehlíková

Pojďte společně kosit či hrabat

V Letech vzniká malá obecní škola
Foto Petra Stehlíková

Foto Petra Stehlíková
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prodejpalivovehodreva.euprodejpalivovehodreva.eu
777 264 266

PAVEL KISLING
PODBRDY 68

  palivové dřevo
štípané i v polenech
 dřevěné brikety
  přírodní ekologické 
podpalovače
 dřevní štěpka
 zahradní kompost
  mulčování zahrad a příkopů
   likvidace náletových dřevin

PALIVOVÉ DŘEVOPALIVOVÉ DŘEVO

in
zerce

Smutná zpráva zasáhla kulturní svět. 
V  pondělí 17. května podlehl nemoci 
herec, dramaturg a scenárista Jan Pe-
tráň. Dlouholetý člen divadla Semafor 
bydlel v  Dobřichovicích, byl velkým 
fandou Dobřichovické divadelní spo-
lečnosti (DDS) a  také s  ní vystoupil 
na jevišti.

„Zahrál si s námi v muzikálu Zvonokosy, 
ve hře Jiřího Suchého Já jsem otec Bemle 
a  já matka Žemle sehrál nezapomenutel-
ného poštmistra Kofroně. Je jeho záslu-
hou, že jsme se mohli v  divadle Semafor 
několikrát představit. Bude nám moc 
chybět. Nikdy na něj nezapomeneme. Čest 
jeho památce,“ uvedl principál DDS Petr 
Říha.

Jan Petráň napsal čtyři knihy pro děti 
a více než tři stovky pohádek, jež vyšly 

v dětském časopisu Pohádky z Pastelky. 
Je rovněž autorem dvou knih pro dospě-
lé s  názvem To přece víte, Molavcová 
a Malý černý ptáček.

Otevřeli ambulanci 
postcovidové péče
Novou specializovanou ambulanci 
post covidové péče otevřela nemocnice 
Na Pleši v nedaleké Nové Vsi pod Pleší.

Je určena všem, kdo se po  onemocnění 
potýkají s  postcovidovým syndromem. 
Jde zejména o  dušnost, kašel, únavu, 
kardiální obtíže. Zařízení disponuje 
přístrojovým vybavením, laboratorním 
zázemím i odborníky z oborů pneumo-
logie, rehabilitace, interny a dalších. Lé-
kaři zhodnotí průběh nemoci, aktuální 
subjektivní potíže, zdravotní stav paci-
enta a nastaví další léčbu.

Nemocnice Na Pleši je soukromé zdra-
votnické zařízení, které se nyní zamě-
řuje na  dva stěžejní obory: onkologii 
a  rehabilitaci. Více informací najdete 
na webu naplesi.cz.

Do  očkovacího centra v  Dobřicho-
vicích občas zavítají i  známé české 
osobnosti. Například 11. května tu 
byli očkováni herečka Aňa Geislerová 
a  její manžel, divadelní režisér Zde-
něk Janáček.

Manželé v  Dobřichovicích bydlí, takže 
to neměli daleko. Celý proces proběhl 
stejně jako vždy rychle a profesionálně.

Očkovací centrum aktuálně nabízí 
vakcinaci pro firemní, sportovní nebo 
jiné skupiny v  minimálním počtu 20 
osob. Předpokládaný termín je sobota 
odpoledne po  předchozí domluvě. Bliž-
ší informace podává Jiří Geisler na  tel. 
605 231 332.

Do uměleckého nebe odešel Jan Petráň

Anna Geislerová s manželem se nechali 
očkovat v Dobřichovicích V Řevnicích odhalí 

pamětní desku 
doktoru Peclovi
Slavnostní odhalení pamětní desky 
JUDr. Oldřicha Pecla proběhne v ne-
děli 27. června od 18 hodin v Řevni-
cích. Deska bude umístěna na  domě 
č. 155 v Mařákově ulici, kde pan Pecl 
pobýval.

Účast přislíbili senátorka Miro-
slava Němcová, historik Petr Blažek 
a zástupci Klubu Milady Horákové.

Oldřich Pecl byl právník obvině-
ný v  procesu s  Miladou Horákovou 
z  trestných činů velezrady a  vyzvě-
dačství. Odsoudili ho k  trestu smrti, 
který byl vykonán 27. června 1950.

Foto archiv DDS

Foto Kateřina Filla Věnečková
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ODVOZ SUTÍ  
A ODPADŮ 

KONTEJNERY
(3 m³ / 15 m³ / 17 m³)

DOVOZ ZEMINY, 
ŠTĚRKU,

PÍSKU, BETONU
Ekologická likvidace odpadů

včetně poradenství  
a evidence

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

KOMPLETNÍ SERVIS
OKEN A DVEŘÍ

(PVC, ALU, EURO)

ZAJISTÍME:

seřízení, promazání,  
pozáruční opravy

výměny vadných skel,  
kování i těsnění

technické návrhy 
zabezpečení

opravy elektrických zámků

Tomáš Havlíček Černošice

 725 711 661
www.servis-oken.eu

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ
PRÁCE
n	zemní	a	výkopové	práce

n	traktorbagr,	pásové	minirypadlo,	
smykový	nakladač

n	pronájem	stavebního	vybavení	a	fasádního	lešení

n	demoliční	a	likvidační	práce

n	prodej	písku,	kamene,	zeminy

n	kontejnery	4t,	sklápěč	12t

n	řemeslné	práce

 737 216 666   	stavba@skuhrovskastavebni.cz

W W W . S K U H R O V S K A S T A V E B N I . C Z

Herrmannova 120
252 30 Řevnice

Objednání:
Tel.: 607 030 090

Otevírací doba:
Po-Pá: 9:00 – 19:00

So: 9:00 – 16:00
Smluvní partner zdravotních pojišťoven.

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.

veškerý sortiment 
oříšků, sušeného ovoce, 

cukrovinek

 773 988 989
Velkotržnice Lipence - hala č.10
K Radotínu 492, 156 00, Praha 5

Zlatnictví Zmatlíkovi
Slunečná 1326, 252 28 Černošice (autobusová zastávka Vráž – u transformátoru)

Nabízíme kompletní sortiment ze žlutého a z 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: 14–18
St: 9–11 / 14–18
Čt, Pá: 14–18 | So: 9–11:30

hodinový
manžel

www.DOBI-sluzby.cz

 602 441 047
Nedělejte nic co za vás můžeme udělat my...

M

AN
 IN TREE

KÁCENÍ STROMŮ
▸  zdravotní, bezpečnostní 

a redukční řezy
▸ kácení se zachytáváním do lana
▸  spolupráce s arboristou 

certifi kovaným ETW

PÉČE O ZELEŇ
▸ stříhání živých plotů
▸ sekání trávy
▸ řez ovocných stromů 
▸ výsadba nových stromů

MAN IN TREE
T: 739 544 487
David Novák, Svinaře
mit.novak@seznam.cz

 mitnovak
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Poberouní, Podbrdsko a  jejich široké 
okolí jsou velice oblíbenou lokalitou 
nejen pro cyklisty, ale také pro turisty, 
rodiny s dětmi a další výletníky. I z toho-
to důvodu se nám obyvatelům dolního 
Poberouní často zdá, že je tu příliš plno. 
Když je hezké počasí a  k  tomu víkend, 
cesty kolem řeky jsou k procházce prak-
ticky nepoužitelné. Mnozí lidé si myslí, 
že cyklistů je u nás prostě moc. 

A je to pravda. Na poměrně krátké cyk-
lostezce se setkává značné množství lidí 
na  kolech, koloběžkách, in-line brus-
lích nebo skateboardech a  procházející 
se rodiny s kočárky a se psy. Není divu, 
stezka je pro cyklisty i pro pěší. A tak je 
zásadní problém jiný. I  tady se někteří 
lidé chovají bezohledně a  nerespektují 
ostatní cyklisty a  chodce. Občas cyklis-
ta jede velkou rychlostí a nebere ohled 
na  jdoucí maminku s  kočárkem, jindy 
zase rodiče nechají děti po stezce volně 
běhat, takže se nedá projet na kole. 

„Cyklistům a  chodcům doporučujeme 
především vzájemnou toleranci a  ohle-

duplnost. Cyklisté, bruslaři, koloběžká-
ři nesmějí ohrozit chodce, chodec nesmí 
ohrozit cyklistu. Obě skupiny jsou zcela 
rovnoprávné. Chodci ani cyklisté by ne-
měli vytvářet větší skupiny účastníků, je-
doucích či jdoucích vedle sebe, aby neblo-
kovali pohyb ostatních a nezabírali celou 
šíři stezky. Také upozorňujeme, že na cyk-
lostezce je povinností mít psa na vodítku 
a držet ho u sebe,“ říká administrativní 
pracovnice Jana Janoutová z Městské po-
licie v Řevnicích. 

Podle ní řevnická policie žádné spory 
neřeší. „Cyklisté ani chodci z cyklostezek 
nám nevolají. V  případě nesnášenlivosti 
cyklistů se jedná spíše o vyhrocenou dis-
kusi na sociálních sítích. Naopak většina 
lidí vnímá cyklistiku v  Poberouní jako 
součást místního koloritu. Samozřejmě 
vše je o vzájemné ohleduplnosti. Pokud se 
objeví agresivnější cyklista nebo chodec 
(což se stává naprosto minimálně), jde 
řádově o pár jedinců,“ dodává Janoutová. 
Policie cyklostezky i odpočívadla pravi-
delně kontroluje. U  cyklistů nejčastěji 

Hurá na kolo!
Ale ohleduplně a bezpečně
Jízda na kole se v posledních letech stává čím dál víc oblíbenější 
sportovní zábavou. Cyklisté jsou k vidění prakticky všude a je jich mnoho 
na cyklostezkách, cestách pro chodce i na silnicích. A to s sebou občas 
přináší problémy. Můžeme jim však předejít. Stačí se chovat ohleduplně,  
ať už jsme v pozici cyklisty, chodce, nebo řidiče auta či motorky.

Víte, že...? 
• Pravidla provozu na pozemních 

komunikacích upravuje zákon 
361/2000 Sb. 

• Je-li zřízen jízdní pruh pro 
cyklisty, vyhrazený jízdní pruh 
pro cyklisty, stezka pro cyklisty 
nebo je-li na křižovatce s řízeným 
provozem zřízen pruh pro cyklisty 
a vymezený prostor pro cyklisty, 
je cyklista povinen jich užít. To 
se týká třeba úseku od nádraží 
v Dobřichovicích směrem 
na Všenory, tam by se cyklisté 
na silnici neměli vůbec vyskytovat. 

• Značka přejezdu pro cyklisty slouží 
k příčnému překonání komunikací. 
Pozor, cyklista na tomto přejezdu 
nemá přednost (jediná výjimka 
je přejezd pro cyklisty řízený 
semaforem). Cyklista totiž není 
chodec, není tedy možné uplatňovat 
přednost právě jako na přechodu 
pro chodce. Po samotném přejezdu 
pro cyklisty se jezdí vpravo. To se 
týká třeba přejezdu u mostu Lety–
Řevnice nebo v ulici Komenského/
Třebaňská v Řevnicích pod Penny. 

• Na některých místech cyklostezky 
jsou brány nebo retardéry, kde 
musí cyklista slézt z kola. To je 
třeba v Letech u Sokola, kde končí 
cyklostezka, nebo na lávce mezi 
Zadní a Hlásnou Třebaní. 

• Při jízdě mimo cyklostezku může jet 
dítě do 10 let na kole po chodníku. 
Pokud je dítě v doprovodu 
dospělého, je dospělý povinen jet 
na kole po silnici. 

• Cyklisté nesmí jezdit vedle sebe, ale 
vždy za sebou. 

Několik značek
C8a: Stezka pro cyklisty (Chodci sem nesmějí.) 

C9a: Stezka pro cyklisty a chodce smíšená 
(Cyklista je povinen jet při pravém okraji 
cyklostezky. V podstatě by se cyklisté i chodci 
měli chovat jako na silnici.) 

C10a: Cyklostezka s odděleným provozem 

Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít 
v daném směru vyznačený pruh. (Chodci 
a cyklisté mohou sousedního pruhu užít jen 
v případě obcházení či objíždění překážky.) 

IP 7: Přejezd pro cyklisty 

V8a: Přejezd pro cyklisty 

C8a C9a C10a IP7 V8a
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zaznamenává nedostatečné osvětlení, 
někdy i  kola zcela bez funkčních svě-
tel, dětem občas chybějí helmy. Problém 
bývá na  lávce v  Hlásné Třebani, kde 
musí cyklista z  kola sesednout. „Pokud 
tak neučiní, důrazně na to upozorníme.“ 

K  dodržování všech pravidel nabádá 
také ředitel záchranné služby Trans Hos-
pital z  Řevnic Bořek Bulíček. Podle něj 
už sezona cyklistů prakticky neexistuje, 
jezdí se celoročně. „Cyklisté nám většinou 
padají paradoxně více na silnicích, proto-
že na cyklostezkách jezdí koloběžky, brus-
laři a maminky s kočárky. Příčin pádů je 
mnoho, například nezvládnutí techniky 
jízdy, jízda pod vlivem alkoholu, ale i růz-
ná napadení mezi cyklisty, bruslaři nebo 
automobilisty. Následky jsou od drobných 
poranění horních a dolních končetin, trž-
ně zhmožděných ran hlav, bezvědomí, ně-
kdy končí vážné nehody smrtí.“ 

Nedokončená cyklostezka 
Naším údolím Berounky se line několik 
cyklistických tras. Z  Prahy tudy vede 
cyklotrasa č. 3, která se od  řeky odklá-
ní v Zadní Třebani a přes Svinaře, Hatě, 
Neumětely a Hořovice směřuje až do Plz-
ně. Další cyklotrasa nazvaná Po stopách 
českých králů vás zavede z Dobřichovic 
do  Berouna a  odtud pak dvěma směry: 
na Zdice a Hořovice, nebo na Nižbor. Cyk-
listé také často míří od Berounky do Brd, 
ať už směrem na Mníšek a po hřebenech 
dál na západ, nebo přes Halouny. 

Z  toho vyplývá, že nejvytíženější je 
úsek podél Berounky, kudy se dá dojet 
z  Radotína přes Černošice, Dobřichovi-
ce, Lety, Řevnice, obě Třebaně, Karlštejn 
a  Srbsko až do  Berouna. Na  části této 
trasy je vybudovaná cyklostezka, kon-
čí však v  Řevnicích u  lávky a  dál smě-
rem k  Berounu se musí jet po  silnicích 
až do  Srbska, kde stezka zase navazuje 
a pokračuje do Berouna. 

Starostové Karlštejna, Třebaní a  Řev-
nic nyní chtějí dobudovat chybějící úsek 
z  Řevnic k  hranicím katastru Srbska. 
Středočeský kraj totiž v  dubnu vyhlásil 
nový dotační program na výstavbu cyk-
listické infrastruktury. „Propojení je klí-
čové. Jednáme s panem radním Boreckým 
a mapujeme situaci. Nejpravděpodobnější 
variantou je, že nositelem projektu se sta-
ne kraj, který zadá studii proveditelnosti 
na obou březích řeky Berounky. Pak pro-
jdeme všechny navržené trasy cyklostezky 
a vybereme finální verzi,“ sdělil místosta-
rosta Karlštejna Petr Weber. Podle něj je 
to ovšem plán na několik příštích let. 

Naopak cyklostezka na  katastru Srb-
ska je již ve  fázi získávání stavebního 

povolení, takže by mohlo dojít k  jejímu 
prodloužení od  skal Alkazar směrem 
do obce během dvou let. 

Rady odborníka 
Miroslava Nepraše z firmy 
Cyclestar, s. r. o., Radotín 

Jak často by měl  
probíhat servis kola? 
 Před každým nasednutím je třeba zkon-
trolovat hlavně brzdy, řetězovou linku 
na  místě s  klasickou přehazovačkou, 
převody nejmenší/největší, zda řetěz 
nespadne např. do výpletu a jestli nepo-
třebuje namazat. Životnost řetězu bývá 
cca 1 200 km, později ničí kazetu a kliky 
a  zvyšuje náklady na  opravu. Neprofe-
sionální cyklisté běžně jezdí na  servis 
jednou za rok až dva roky. Nedělají to ale 
všichni a třeba po pěti letech používání 
jsou některá kola zatuhlá a  opotřebo-
vaná (řetězová linka, vidlice, brzdový 
systém) na šrot a majitel si jde zpravidla 
koupit nové kolo. 

Co si na kolo vzít s sebou? 
Zarážku do  třmenu hydraulické brzdy, 
hustilku, tenké rukavice, kvalitní duši/
lepení, lehké plastové montpáky, pokud 
jedu odpoledne, pak pro jistotu osvětle-
ní, základní sadu imbusů 4-5-6-8 třeba 
pro případ nouzového odstavení funkce 
brzdy. 

Co doporučujete před jízdou? 
Doporučuji prostudovat, kde je na trase 
nejbližší servis kol.

Jezdíte po cyklostezkách? 

Petr Hampl, Dobřichovice:
Po  cyklostezkách skoro nejezdím, 
jsem silničář, takže brázdím pouze 
silnice v okolí. Nejraději jedu třeba 
do Nižboru přes Svatý Jan pod Ska-
lou nebo do  Hostomic a  dál, podle 
chuti a času. 

Martin Suk, Zadní Třebaň:
Cyklostezky jsou peklo na  zemi, 
hlavně v  exponovaných časech. 
Doporučuji se jim vyhýbat, a  když 
už, tak jet brzy dopoledne. Pokud si 
chce někdo v pohodě zajezdit, musí 
tam, kde nejsou hospody a  stánky. 
Odlehlé okresní silnice, lesní cesty 
mimo turistické trasy a centra. 

Martin Štorek, Kola – sport Řevnice: 
Trasa podél Berounky je pěkná, 
ale dá se doporučit pouze ráno, tak 
do sedmé hodiny. Pak už to bývá tro-
chu nebezpečné. V okolí se dá jezdit 
všude, záleží na  fyzičce a  technic-
kých schopnostech. Pokud někomu 
nevadí kopce, může do Brd, nabízejí 
nejrůznější terény pro všechny kate-
gorie jezdců. A až vás omrzí Hřebe-
ny, můžete do bývalého vojenského 
újezdu, tam se dá i zabloudit. (smích) 

David Kryštof Horyna, SK Zahořany:
Jezdím do Brd, nejlepší je hřebenov-
ka z Černolic na Studený vrch nebo 
trasa z Mníšku na Dobříš přes Kytín 
a Knížecí studánky. 

Foto Petra Shehlíková



www.idobnet.cz

8 — TÉMA

KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

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

NORMÁLNĚ
OTEVŘENO!

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

STEAKY
Z VYZRÁLÉHO
HOVĚZÍHO

MASA
beefsteak

sirloin
rib-eye

rumpsteak

Grill&Fish
MLEJN MOKROPSY

za bývalou pizza Luna,
parking u Pláž Mokropsy

grillfi sh.mokropsy@gmail.com

Rezervace na:
WWW.GRILLFISH.CZ
nebo na tel.: 602 210 923

in
zerce

Z Berouna do Zdic 
Nenáročná trasa kolem Litavky, 
délka 10 km (tam), součást trasy 
Po stopách českých králů 

Je možné vyjet od nádraží v Berou-
ně, kde se hned můžete občerstvit 
v  pivovaru Berounský medvěd, 
a pojedete v podstatě celou cestu po-
dél Litavky směrem na Králův Dvůr 
a  Popovice. Tady jsou tři malebné 
rybníčky. Můžete skončit ve Zdicích 
a  dojet zpátky (lze použít i  vlak), 
nebo se dá pokračovat až k hradům 
Točník a Žebrák. 

Z Letů do Kytína 
Začátek trasy náročný, délka 
13 km (tam), částečně po hřebe-
novce a trase č. 8129 

V  Letech za  viaduktem musíte vy-
jet strmě lesem na  Hvíždinec a  pak 
na Skalku, kde je překrásný barokní 
areál i občerstvení. Po hřebenovce se 
pak dostanete až do Kytína, tady mů-
žete navštívit pivovar s  restaurací. 
Zpět můžete buď stejnou cestou, nebo 
přes Halouny, třeba k  vyhlášené re-
stauraci U Zrzavého paviána. Pokud 
si chcete trasu prodloužit, dá se jet 
až na Vižinu, do Všeradic, kde se ob-
čerstvíte v pivovaru, nebo do Hosto-
mic kolem vojenské základny. 

Do Brd se dá též vyjet cyklobusem 
z  Dobřichovic do  Mníšku, Černolic 
nebo až do Kytína. 

Z Mníšku p. Brdy do Dobříše 
Středně náročná trasa, délka 
20 km (tam), po trasách 8130,  
8131 a 308 

Z Mníšku pod Brdy (kam nás může 
dovézt cyklobus) se vydáme směr 
Chouzavá (cestou je pěkná zvonička) 
a Voznice, je to téměř po rovině. Mír-
né stoupání nás zavede na  Knížecí 
Studánky (studánka tu opravdu je). 
Zatímco slabší naberou síly, zdat-
nější cyklisté se mohou vydat ještě 
na vrch Stožec. Ze Studánek se pak 
dostanete po trase č. 308 do Dobříše. 
Výlet lze zakončit návštěvou krásné-
ho zámku se zahradou.

TIP č.1: TIP č.2: TIP č.3:

Trasa: Mapy.cz

Trasa: Mapy.cz

Trasa: Mapy.cz

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN
SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL 
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

F.L.Y. 24
9,5 kg

F.L.Y. 20 / 8,1 kg
vyrobeno v ČR

do 8 990 Kč

do 10 990 Kč
SKLADEM na prodejně posledních 250 kol
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Pane Hudečku, kdy jste začal 
s cyklistikou?
V našem regionu jsme s cyklistikou 
začínali společnými vyjížďkami na hor-
ských kolech v devadesátých letech 
a na přelomu století. Jezdilo se v sobotu 
nebo v neděli z řevnického náměstí 
na vyjížďky po kraji.

Jaké disciplíny jste od té doby 
na kole vyzkoušel?
Po horském kole jsme se s místními 
vrstevníky přeorientovali na gravi-
ty disciplíny, jako byl bikros, sjezd 
na horském kole, tehdy ještě dual 
slalom a fourcross, který přišel později. 
Ale v té době jsem se hlavně věnoval 
sjezdu.

Odkdy jezdíte závodně?
Zhruba ve třinácti čtrnácti letech jsem 
začal na kole závodit, asi v sedmnácti 
jsem přestoupil ze sjezdu na výkon-
nostní disciplíny, např. MTB maratony 
a následně olympijské XCO (cross-coun-

try) a chvilku jsem jezdil i cyklokros, 
ale velmi špatně. Jak se mi zvyšovala 
výkonnost, přešel jsem z horských kol 
na silnici. Tehdy jsem dostal nabídku 
naší nejlepší silniční stáje, PSK Whirl-
pool, která je nejlepší dodnes.

Spolu s otcem pořádáte závod  
Trans Brdy. Kdy tato tradice začala?
První závod, ještě jako Bike Brdy, se 
tuším konal v roce 2002, Trans Brdy se 
jezdí od roku 2004 jako součást seriálu 
České spořitelny. V různých varian-
tách se koná dodnes. V roce 2005 jsme 
zařadili také zimní závod Winter Trans 
Brdy. První Bike Brdy měl trať dlouhou 
přes sto kilometrů, v té době to nebylo 
nic výjimečného, jezdily se spíše závody 
extrémních vzdáleností. Dnes tento 
trend pomalu mizí.

Vloni ale poprvé závod  
kvůli epidemii nebyl.
Ano, v loňském roce jsme závod kvůli 
pandemii zrušili bez náhrady.

Letošní rok vypadá lépe?
Závod se pojede, i když kvůli křížení 
trasy se silnicemi a komplikacím se záze-
mím jsme ho přesunuli do Dobříše, kde 
bude start. Zatím počítáme, že se usku-
teční v řádném termínu 17. července. 

K jakým změnám tedy dojde?
Jen k malým. Celý závod se pojede v lese 
v prostoru mezi Dobříší, Skalkou, Ha-
louny a Stožcem, nepřejíždějí se žádné 
silnice. Nejdelší trasa je pak zařazena 
jako kategorie C3 do světové maraton-
ské série UCI (Mezinárodní cyklistická 
unie, pozn. red.).

W
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Nejraději vzpomínám na závod v roce 2017
Jedním z nejznámějších 
cyklistů v našem 
regionu je Jiří Hudeček 
mladší z Letů, který se 
svým otcem stejného 
jména pořádá cyklistické 
závody Trans Brdy. Před 
čtyřmi lety tento závod 
vyhrál, navíc se mu 
krátce po startu narodila 
dcerka.

in
zerce

Trans Brdy 2018. Foto Petra Stehlíková
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SPORT | BAZAR | SERVIS
servis a prodej kol
bazar kol
motorizace
a elektrizace kol
půjčovna kol

 Poštovní 213, Černošice
 702 184 780, 605 875 234

sportbazarservis.cz

otevírací doba:
Po-Pá 9-12  14-17:30

So 9-12

Chystáte se znovu na start?
Se závodní cyklistikou jsem skončil 
v roce 2018, i kvůli zdravotním pro-
blémům s nohou. Ani přes usilovný 
trénink jsem už nebyl schopen dostat 
se na potřebnou výkonnost. Takže se 
na start určitě nechystám, budu se patr-
ně „motat“ někde na trati.

Na který ročník závodu nejraději 
vzpomínáte?
Na rok 2017. Byl to rok, kdy se mi ko-
nečně podařilo prolomit smůlu na do-
mácím závodě a vyhrát. Předtím jsem 
jel snad třikrát na vítězství s náskokem 
a vždy jsem měl defekt nebo nějaký jiný 
technický problém. Ani jsem nevěděl, 
zda v ten den vůbec pojedu. Manželku 
jsem ráno vezl do porodnice v Hořo-
vicích, ale protože to ještě na porod 
nevypadalo, vrátil jsem se a do závodu 
nastoupil. No, a dcera Františka se na-
rodila půl hodiny po startu, to jsme byli 
již odjetí s Járou Kulhavým a Matoušem 
Ulmanem na prvním kopci. V cíli se mi 
Járu podařilo přespurtovat, takže jsem 
sice u porodu nebyl, ale alespoň jsem 
závod vyhrál pro dceru a manželku.

Kde nejčastěji trénujete a jak často?
Teď už moc netrénuji. Ale profesionální 

cyklisté mají trénink každý den. V týd-
nu si dají maximálně jeden volný nebo 
volnější den. Jinak musí trénovat každý 
den jak na kole, tak například zařazovat 
cvičení na zpevnění zbytku těla.

Jaké trasy v našem okolí máte rád?
Nejraději jsem jezdil na Křivoklátsku, po-
kud jsem potřeboval delší trasy v jednom 
okruhu. Moje oblíbená cesta byla Beroun, 
Nižbor, Sýkořice, Křivoklát, Zbiroh a přes 
Hostomice domů. To je nějakých 150 kilo-
metrů. A když jsem musel trénovat spe-
ciální intervaly, využíval jsem nejčastěji 
kopec z Řevnic na Skalku. Je tady v místě 
nejdelší alespoň na deset a více minut.

Co si myslíte o cyklistice  
v našem regionu?
Je vidět, že cyklistika je tu velmi oblí-
bená, a to celkem logicky. Je zde mnoho 
cílů, kam na kole vyrazit. Nahrává tomu 
blízkost Prahy a současně pohodlné 

železniční spojení s hlavním městem, 
i když teď probíhá modernizace trati.

A největší potíž?
Problémy jsou v několika rovinách. 
Jedním je velká zástavba lokalit okolo 
Prahy a z toho plynoucí zhuštěná sil-
niční doprava. Samozřejmě tím dochází 
ke kolizím mezi cyklisty a řidiči vozi-
del, když se bavíme o silnici. Další kom-
plikací je dnes již nedostatečná kapacita 
cyklostezek na obou březích Berounky. 
Stávající stezky jsou výborné, ale vedou 
centry obcí, takže opět nastávají kolize, 
tentokrát mezi cyklisty a chodci, běžci 
nebo maminkami s kočárky. Je potřeba 
chovat se ohleduplně, což ne vždy platí. 
Navíc výstavba cyklostezek v okolí Pra-
hy je zdlouhavá a poměrně problematic-
ká, kapacita je bohužel překročena. To 
je koneckonců vidět nejen u nás v údolí.

Téma připravila: Lucie Hochmalová 

Kam Jiří Hudeček doporučuje vyrazit na kolo?
Pro mě je nejhezčí trasa starých Trans Brdů, 62 km dlou-
há. Z Letů nahoru na hřeben a po něm až za Stožec, přes 
Kuchyňku na  Babu, kolem Jeleních palouků dolů, pod 
hřebenem do  Drahlovic, po  Doupovské cestě nahoru 
na Rochotu a přes Babku do Řevnic a zpátky do Letů.

Pro fajnšmekry je trasa, kterou jsme jezdili s mými bývalými kolegy, černošický-
mi výbornými závodníky Kristianem Hynkem a Matoušem Ulmanem. Tuhle tra-
su vymyslel náš společný kamarád Mirek Brabec z Černošic a nazval ji „13 kop-
ců“. Vede zejména po Českém krasu. Je to opravdu krásná cesta, pořád nahoru 
dolů. Tuším, že to bylo přibližně 55 kilometrů a téměř dva tisíce metrů stoupání. 
Právě Kristián Hynek v době covidové pandemie spolupracoval s Českou televizí 
a Kolem pro život a tuto trasu projížděl a natáčel v rámci podpory a propagace 
cyklistiky a sportu obecně. Trasa je v mapové verzi ke stažení na stránkách Kola 
pro život, každý si ji mohl projet a zaslat výsledný čas. Jen je potřeba dávat pozor, 
některé sjezdy nejsou snadné a jede se v lesích kolem Karlštejna, Berouna, Svaté-
ho Jana a podobně, takže koncentrace lidí je zejména o víkendu značná.

TIP

in
zerce

Jiří Hudeček. Foto archiv autora

Trasa: Mapy.cz

Občerstvení
Ve Srubu U Kocoura
Plzeň, Svijanský Máz
Maisel‘s Weisse, MMX 10°
točený ovocný Birell
malinovka
domácí chuťovky
sladké i slané, dezerty

Lety, Na Víru – přímo na cyklostezce
Po - Pá 15 – 21 h.       So - Ne 12 – 21 h.

 SrubUKocoura
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Co zákazníci nyní nejvíce poptávají?
Největší poptávka je po kolech a elek-
trokolech. Situaci v dodávkách bohužel 
silně ovlivňuje covid. Výroba kom-
ponentů v loňském roce až tři měsíce 
stála. Do toho přišla celosvětová vyšší 
poptávka po kolech a dílech, krize 
dopravy a ve výsledku nedostatek kol 
a dílů. Včas objednané zboží přichází 
pozdě nebo vůbec. Dodávky jsou kráce-
ny. Čas výroby se z 6–8 měsíců od ob-
jednání změnil na 12–18 měsíců plus do-
prava. Dříve běžné dodání kol ze skladu 
dodavatele není možné, nic tam není. 
Nabízíme pouze zboží z našeho skladu. 
Naštěstí máme nějakou zásobu a potvr-
zené dodávky v průběhu léta. Pokud 
někdo uvažuje o kole, neměl by váhat. 
Myslím, že během prázdnin nebudou 
v některých kategoriích dostupná. Už 
teď přijímáme objednávky na kola, kte-
rá dodají příští rok.

Jaká je situace v servisu?
Stejná jako v jiných letech, od dubna 
silně převyšuje kapacitu. Servisujeme 
jen kola předem objednaná.  
Na podzim a v zimě je situace klidnější. 

Bohužel i zde narážíme na omezení 
v dostupnosti materiálu.

Díky komu nebo čemu podnikáte  
už tři dekády? 
Naštěstí dělám věci, které mě baví 
a k nimž mám vztah. Ale sám bych 
na to nestačil. Mám štěstí na lidi kolem 
sebe. V práci spolehlivé zaměstnan-
ce. A hlavně doma skvělou manželku 
a dnes už dospělé děti. V práci bývám 
běžně dvanáct hodin v kuse a společně 
stráveného času je málo. I přesto je nám 
spolu dobře. Rodina je mojí největší 
motivací a oporou.

Co vás v podnikání nejvíce těší?
Mám samozřejmě radost, že prosperuje-
me, že vše funguje. Je příjemné, když se, 
třeba i po letech, vracejí zákazníci. Mají 
k nám důvěru.

Kam pro kolo?
Ke Štorkovi do Řevnic

—
Martin Štorek 
cyklistiku miluje
Koníček se stal jeho prací.  
Když za ním v 80. letech občas 
někdo přišel s prosbou o opravu, 
sám zjistil, že umí něco, po čem je 
poptávka. Chyběly náhradní díly 
a lidé si kola opravovali sami. Po roce 
1990 se trhy otevřely, materiál byl 
dostupnější, a tak si založil živnost. 
Původně šlo o přivýdělek, ale 
po čase se musel rozhodnout, zda se 
věnovat firmě naplno, nebo zůstat 
u původního oboru. Zvítězilo srdce 
a vize, která platí dodnes: nabídnout 
lidem slušné zboží za rozumnou 
cenu.

Martin Štorek – jízdní kola, sport
 Komenského 92, Řevnice
 +420 257 721 313
 info@kola-sport.cz

www.kola-sport.cz

Otevírací doba:
po–st 8–18
čt 8–20
pá 8–18
so 8–12

Prodejna a servis jízdních kol a koloběžek bývalého 
cyklistického závodníka Martina Štorka letos slaví 
krásných 30 let. Jeho obor dostal v posledních 
měsících zabrat, ale sportovec se nevzdal. Stále má 
kola na skladě a další objednává v nejbližším možném 
termínu. Upozorňuje, že covidová krize zahýbala 
trhem, a proto je nutné řešit servis či koupi kola hned. 
Zajděte k němu, poradí vám.

30 let 1991 – 2021
KOLA ŠTOREK
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Nevěděla jsem, že jsme sousedky 
z jedné obce. Co vás přivedlo 
do tohoto nádherného kraje a jak 
dlouho tu žijete?
Nežijeme tu trvale. Výjimkou byl 
minulý rok, kdy jsme sem uprchli před 
virem. Přivdala jsem se kdysi k tomuto 
krásnému místu a jezdíme sem s rodi-
nou na prázdniny už mnoho let.

V dolním Poberouní se odehrává  
děj filmu Teorie tygra, kde jste si 
zahrála roli manželky Jiřího Bartošky. 
Je to náhoda?
Místa natáčení, exteriérů i interiérů, 
navrhuje nebo doporučuje architekt 
filmu. V tomto případě ale byl iniciátorem 
režisér a spoluautor scénáře Radek Bajgar, 
který v tomto kraji bydlí a sjezdil ho kří-
žem krážem. Naše filmová vila se nachází 
v Černošicích, jestli se dobře pamatuji.

V Teorii tygra vyrážíte se svým 
filmovým manželem na cyklistické 
výlety na Skalku. Kde to vy sama 
máte tady v okolí nejraději?
Krajina kolem Berounky je krásná po ce-
lém jejím toku. Při výletech kolem řeky 
nemůžete být nikde zklamaná. Nedávno 
mi věnoval svoji obrazovou knihu Puto-
vání krajinou Berounky náš kamarád, 
kameraman a fotograf Vladimír Dousek. 
Doporučuji všem, kdo mají tento kraj 
rádi, aby si v ní zalistovali. K Berounce, 
do krásné krajiny na Křivoklátsko, mě 
přivedlo i natáčení filmu Zlatí úhoři 
s režisérem Karlem Kachyňou. Scénář 
byl napsán podle knihy Oty Pavla. Ten 
tuto řeku obdivoval a miloval. Ale ptá-
te-li se na místo, které mám nejraději, 
pak je to naše zahrada. Právě teď je moc 
krásná. Kvete všechno, co přežilo zimu.

Bydlíte s oběma dospělými dětmi 
a jejich rodinami včetně vnoučat. 
Je to dar či výhra, nebo je lepší, aby 
každý bydlel ve svém, byť třeba 
nedaleko?
S celou rodinou včetně vnoučat bydlíme 
v Praze. Tady na venkově jsme pohro-
madě jen občas. Ale žijeme spolu rádi. 

Po letech zkušeností mohu říct, že je to 
dar i výhra. Každý má svůj prostor, když 
máme chuť být spolu, třeba zajít na kus 
řeči, můžeme. Když ne, svoje soukromí 
respektujeme. Ale největší štěstí je, že 
můžeme každý den vidět naše čtyři 
vnoučata, sledovat, jak rostou, povídat 
si s nimi. Život strašně rychle utíká, 
za chvíli už je možná nebudeme zajímat. 
Zatím jsou s námi ráda.

Chce to zřejmě velkou dávku 
tolerance...
Ano, chce to i nemalou dávku tolerance, 
a to něco navíc je, myslím, velká dávka 
lásky.

Již mnoho desítek let žijete 
ve spokojeném manželství. Co 
považujete za klíčové při výběru 
partnera, aby to tak dopadlo? 
Ano, téměř pět desítek let! Nedávno jsme 
s manželem oslavili 47. výročí svatby, 
která se samozřejmě konala na Karlštej-
ně. Patřili jsme sice „spádově“ na Staro-
městskou radnici, ale zvolili jsme raději 
tehdy ještě ne tak populární místo, ja-
kým se Karlštejn později stal. Jeli jsme 
spolu na obřad i domů trabantem. Pan 
starosta mluvil krásně, lidsky a vřele. 
Navíc jsme Eliška a Jan! Dávat nějaké 
rady a návody na šťastné manželství 
nejde. Každý má jiné představy a očeká-
vání. Nám to zkrátka vyšlo. 

Vy sama jste v jednom rozhovoru 
zmínila, že jste měla komplikovaný 
vztah s tatínkem. Ženy s tímto 
osudem nebývají ve vztazích 
úspěšné, vám se to povedlo. Musela 
jste si sama v sobě něco z dětství 
vyřešit, třeba to, že jste možná nebyla 
tzv. tatínkova holčička? 
Ta komplikace byla v tom, že jsem v pěti 
letech po rozchodu rodičů otce ztratila 
z očí. Vyrůstala jsem v ryze ženském 
prostředí. V patnácti jsem odešla 
do školy v Brně a musela se naučit o sebe 
postarat sama. Neměla jsem do té doby 
kontakt s mužským pohledem na svět, 
takže jsem ho asi podvědomě hledala. 
A tu laskavou mužskou náruč jsem jed-
nou, na tenisovém kurtu Tatran Praha, 
našla. Později, na stará kolena, jsem se, 
myslím, i „tatínkovou holčičkou“ stala. 
Byl na mě docela pyšný a sledoval moji 
profesní dráhu. Dokonce mi jednou řekl, 
že je mu líto, že jsem nezůstala věrná 
svému rodnému příjmení Havránková. 
Ale to už je jiný příběh. 

Jaký věk je pro ženu nejlepší z pohle-
du manželky, matky i herečky? 
Každý věk má svoje kouzlo. Jeden pan 
farář řekl: nejprve je žena svému muži 
milenkou, pak manželkou, potom 
matkou jeho dětí, pak je jeho nejlepší 
kamarádkou, potom sestrou a nakonec 
zase maminkou. Každé období je krásné 
a navazuje na to předešlé. A já jako 
herečka mám to štěstí, že mohu o všech 
těchto etapách života podávat svědectví 
ve svých divadelních i filmových rolích. 

Eliška Balzerová:
K tomuto krásnému 
místu jsem se přivdala
Patří k našim nejoblíbenějším herečkám. Sama za sebe 
ji mám nejraději v divadelní hře Můj báječný rozvod, 
kde je nepřekonatelná. Eliška Balzerová strávila 
uplynulý rok v dolním Poberouní v domě, kde v běžné 
době tráví divadelní prázdniny. Kde to má v dolním 
Poberouní ráda, jak se těší na znovuotevření divadel 
a jaký film se chystá natočit – i o tom jsme si povídaly. 

Foto archiv Elišky Balzerové

Eliška Balzerová v těchto dnech oslavila 
narozeniny. Za celou redakci jí přejeme 
hodně zdraví a mnoho krásných rolí.
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	 Lety,	Pražská	454	(budova	tenisové	haly)
 774 310 296 / 603 399 560
	 automotodetailing@seznam.cz
	 AutoMotoDetailing

otevírací	doba
po–pá	8–18
so	 8–12:30

RUČNÍ MYTÍ  
A VOSKOVÁNÍ AUT

ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ 
INTERIÉRU

PRODEJ AUTOBATERIÍ AKUMA

RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO 
KERAMICKÁ OCHRANA LAKU

TĚŠÍME SE  NA VÁS

V roce 2017 jste definitivně opustila 
Divadlo Na Fidlovačce, které jste spolu 
s někdejším kolegou z Divadla na Vino-
hradech Tomášem Töpferem zakláda-
la. Odchod byl pro vás možná bolestný, 
nicméně nejste teď, kdy kultura do-
plácí na pandemii koronaviru, vlastně 
ráda, že nemusíte nést odpovědnost 
za chod divadla a jeho zaměstnance?
My jsme nesli odpovědnost za chod diva-
dla a celý soubor 20 let! Byli jsme zvyklí 
nemít peníze. Soukromá divadla na tom 
byla, a jsou i teď, nejhůř. Museli jsme 
vždycky nějak přežít. Ale mohli jsme pro 
záchranu divadla alespoň hrát. Teď ani 
to nešlo. V Malém princi se říká: „Když 
někoho na sobě učiníš závislým, neseš 
za něj zodpovědnost.“ Nejsem ráda, že už 
za divadlo „nenesu zodpovědnost“, ale 
teď už mu opravdu nemohu nijak pomoci. 

Zvládnou divadla ten roční výpadek?
Divadlo existuje už čtyři tisíce let, proč 
by nezvládlo roční výpadek. Po sameto-
vé revoluci jsme také měli obavu o jeho 
budoucnost. Ti starší a zkušenější nás 

uklidňovali, že se nemáme bát. Lás-
ka k divadlu přežila války i revoluce, 
přežije i pandemii. Ne, o budoucnost 
divadla se neobávám.

Chystáte v brzké době návrat 
na jeviště?
Ano, už mám nějaké termíny před-
stavení v diáři zaznamenané. Pokud 
se situace zase nezvrtne, budu mít už 
v červnu čtyři představení za přísných 
hygienických podmínek v divadle Stu-
dio 2. Jedno bude premiérové, to právě 
zkouším, a druhé, Můj báječný rozvod, 
už tam nějakou dobu hraji.

Točila jste během  
pandemie nějaký film?
Ne, netroufla jsem si v tomto složitém 
období přijmout jakýkoliv závazek. Teď, 
kdy situace vypadá optimističtěji, mám 
na stole scénář moc milé filmové kome-
die. Měla bych ji v létě natáčet.

V poslední době jste vstoupila 
do povědomí lidí otevřeným dopisem 

prezidentovi Miloši Zemanovi, v němž 
jste se ohradila proti jeho označení 
herců coby „snobské sebranky“. 
Dostala jste z Hradu odpověď?
Ten dopis jsem nepsala proto, abych 
na něj dostala odpověď. Jen jsem se 
slušně ohradila proti urážlivým výro-
kům prezidenta Zemana. Takže jsem 
nepředpokládala, že se bude zaobírat 
někým „sine nobilitate“ (člověkem bez 
ušlechtilého původu) neboli „snobskou 
sebrankou“. Původ tohoto slova „s. nob.“ 
možná panu prezidentovi vysvětlila 
jeho dcera studující v Anglii. V Oxfordu 
jím častovali studenti z řad šlechty své 
spolužáky neurozeného původu. 

Zvolili jsme si prezidenta, byť zdaleka 
ne všichni, který nejenže uráží elity 
národa, ale vystupuje proti zájmům 
své země. Co to o nás vypovídá?
Co to vypovídá o společnosti? Řekla 
bych, že někteří z nás (doplňte dle svého 
svědomí) mohou za to, jakého máme 
na Hradě prezidenta. A protože rád pou-
žívá bonmoty a citáty, jeden doložitelný 
použiji také. Sapér Vodička ve Švejkovi 
prohlásil: „… každej Maďar může za to, 
že je Maďar.“ Moje babička mi vyprávě-
la o panu prezidentu Masarykovi, jehož 
byla velkou obdivovatelkou, jaký byl 
vzdělaný a ušlechtilý člověk. Obklopený 
elitami národa, s nimiž polemizoval, 
inspiroval se jejich názory, položil zá-
klady naší nové republiky.
Já vyprávím svým vnukům o preziden-
tu Václavu Havlovi, o jeho laskavosti, 
statečnosti a odvaze. O tom, co pro naši 
zemi udělal. Co budou naše děti vyprávět 
svým vnukům, si dosaďte každý sám.

Díváte se do budoucnosti 
s optimismem? 
Vyhlížím s optimismem letošní podzim. 
Snad se nám všem uleví. Mirka Paloncy

Foto na titulní straně Lenka Hatašová

Eliška Balzerová v pokračování Nemocnice na kraji města. Foto archiv České televize

KOLÁČOVÉ DOBROTY
budují v Zadní Třebani výrobnu 

s výdejním okénkem

Podpořte domácí
řemeslo na Hithitu

Sbírka končí
6. června

https://www.hithit.com/cs/search/author/9613

www.kolacovedobroty.cz

Cyklo Stodola
NOVĚ V ČERNOLICÍCH

servis a údržba kol
prodej a poradenství 

při výběru kol
půjčovna cyklo nosičů  

na střechu vozu

tel. 725 711 661
www.cyklostodola.cz
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POZVÁNKY 
Notičky v lese
V sobotu 26. června rozezní řevnic-
ký les koncert dětské lidové muziky 
Notičky pod vedením Lenky Kolářo-
vé. Mladí muzikanti zahrají po dlou-
hé pauze starší i nové písně.

Výstava za sklem
Zajímavou výstavu fotografií mů-
žete zhlédnout v letovském zahrad-
nickém centru. Na  snímcích Aleny 
Vanžurové z Letů figurují ptáci, na-
příklad čížek lesní, červenka obec-
ná nebo orel skalní či mořský.

Zahradní koncert
Žáci dobřichovické základní umě-
lecké školy připravují na  pondělí 
28. června akci pro rodiče i veřejnost 
v rámci ZUŠ Open. Vernisáž venkov-
ní výstavy výtvarného oddělení 
začne v  17 hodin, zahradní koncert 
o hodinu později. 

Dobi Boyz v kempu
Školní kapela žáků 7. třídy ZŠ a ZUŠ 
Dobřichovice a  LES, Nathanika, Los 
Fotros a další hosté vystoupí 30. červ-
na od 17 hodin v kempu Dobřichovi-
ce. Můžete se těšit na skvělou muziku.

Společná vycházka od  čer-
nošické Knihovny Františky 
Plamínkové do  Dobřichovic 
se koná 13. června od 11 ho-
din. Připomene senátorku 
Františku Pla-
mínkovou, která 
se za druhé světo-
vé války postavila 
proti Německu.

Cesta z Černošic 
do Dobřichovic za-
čne před knihov-
nou, pokračuje Střední ulicí 
kolem bývalé vily Františky 
Plamínkové až do  Dobřicho-
vic k  vile Albíny Honzákové. 
Je vzpomínkou na  senátor-
ku Františku Plamínkovou 
a 10. červen roku 1942, její po-
slední den na  svobodě. Strá-
vila ho procházkou za přítel-

kyní Albínou Honzákovou 
do Dobřichovic. Druhý den ji 
ze Střední ulice odvezlo gesta-
po a již se domů nevrátila.

Od  narození prvorepubli-
kové senátorky 
Františky Plamín-
kové loni uply-
nulo 145 let. Tato 
významná žena, 
učitelka, politička, 
novinářka a  se-
nátorka prožila 

v  Černošicích závěr života. 
Patřila mezi světově známé 
osobnosti, na  něž byl v  době 
heydrichiády činěn nátlak, 
aby veřejně projevily loajali-
tu k Říši. Nepodlehla a za sta-
tečný postoj zaplatila životem. 
Akci pořádá Černošická spo-
lečnost letopisecká.

Milovníci středověké historie se mohou 
těšit na tradiční průvod Karla IV. z Pra-
hy na  Karlštejn. Pořádá ho 5. a  6. červ-
na skupina SHŠ Alotrium a spolek Doba 
Karlova.

Podle plánu vyjede císař se svým 
doprovodem, s  vozy a  koňmi v  sobotu 
5.  června z  Radotína směrem ke  Karl-
štejnu. Protože samotný hrad je momen-

tálně uzavřen, akci ukončí historický 
program pro veřejnost v neděli 6. června 
odpoledne na  malebné Císařské louce, 
s Karlštejnem v pozadí. Tam se také se-
tká průvod z Prahy s početnou družinou 
vévody Bavorského, přicházející z  Krá-
lova Dvora.

Cestou zabubnuje Spolek Mortem. 
Obce chystají své programy, zveřejní je 
později podle epidemické situace. Jisté 
je, že v  sobotu večer v  Dobřichovicích 
a  v  neděli odpoledne při banketu a  pě-
ším turnaji v  Hlásné Třebani císaři za-
hraje středověké písně skupina Krless – 
medieval crossover band. Na řevnickém 
náměstí v  neděli od  9 hodin vypukne 
košíkářský trh.

Fotosoutěž Dobřichovice vaším 
objektivem vyvrcholí slavnost-
ním vyhlášením nejlepších auto-
rů a  výstavou na  zámku. Verni-
sáž se koná 18. června v 18 hodin.

Během ní odborná porota 
slavnostně oznámí tři hlavní 
vítěze v  každé kategorii. Cílem 
projektu bylo zapojit fotografu-
jící nadšence všech věkových 
skupin do  aktivity přinášející 
v  období restrikcí radost a  spo-
lečné sdílení. Kulturní centrum 
Dobřichovice průběžně prezen-
tovalo některé snímky na  sociálních sítích, kde se jejich au-
toři setkali s  kladnými ohlasy. Témata byla pestrá, někdo se 
zaměřil na detail nebo se snažil zachytit zimní či jarní nála-
du, jiní hledali neobvyklá a tajuplná místa či objekty. Kulturní 
centrum touto cestou děkuje všem, kdo se do soutěže přihlásili, 
a také těm, kteří po celou dobu přispívali svými ohlasy.

Výstava potrvá od 19. června do 31. srpna a otevřeno bude 
denně od 9 do 21 hodin.

Projděte se  
s Františkou Plamínkovou

Královský průvod projde o prvním 
červnovém víkendu

Fotografická soutěž  
vyhlásí vítěze

Foto Petra Stehlíková

Foto Lucie Hochmalová
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POZVÁNKY  
Merta, Hrubý a Fencl
Koncert Vladimíra Merty, Jana Hru-
bého a  Ondřeje Fencla se uskuteční 
20. června od 19:30 na nádvoří zám-
ku v Dobřichovicích. V případě deště 
se přesune dovnitř. Základní kámen 
českého písničkářství, čerstvý pěta-
sedmdesátník Vladimír Merta, hou-
slový nestor Jan Hrubý a  dvakrát 
mladší klavírista a kytarista Ondřej 
Fencl opět pokračují v  nekonečném 
turné. Neminou ani Dobřichovice, 
kde poslední hudební stopu zanecha-
li loni v dubnu.

Všechny chutě světa
Tradiční food festival pořádá Štefan 
Oršoš 19. června u řeky pod zámkem 
v  Dobřichovicích. K  mání budou 
jako vždy pochoutky z  rozličných 
krajin naší zeměkoule.

Od  začátku roku nemohla DDS dělat 
prakticky nic, tedy ani zkoušet novou 
hru. Jediným výrazným počinem bylo 
natočení klipu pro očkovací centrum 
v  režii Lucie Kukulové, v  němž někteří 
členové DDS účinkovali. „Netušili jsme, 
že video bude mít takový ohlas a téměř 
30 tisíc zhlédnutí na YouTube. Jinak jsme 
se ale bohužel nemohli scházet naživo 
a  připravovat již odloženou premiéru 

nové hry, a proto jsme přistoupili k vy-
tvoření programové nabídky letošních 
slavností trochu jinak. Oprášíme to, co 
jsme již hráli, co umíme a co se divákům 
líbilo,“ sdělila Kateřina Filla Věnečková.

A  tak publikum čeká ve  dnech 3., 
4. a 5. července komedie Peklo v hotelu 
Westminster v  režii Petra Říhy. Znovu 
se bude hrát i komedie Řeči, konkrétně 
16. a 17. července, s níž se DDS na pod-
zim chystá na  soutěžní divadelní pře-
hlídku. A do třetice ve spolupráci s Ku-
kadýlkem hudební pohádka Byl jednou 
jeden král, kterou poprvé předvedli 
před šesti lety pod vedením Lucie Ku-
kulové. Lákadlem je, že v  hlavní roli 
Marušky se představí dobřichovická 
obyvatelka, herečka Aňa Geislerová. 
Představení uvidíte 18., 19. a 20. června 
v Lesním divadle v Řevnicích.

O  další program se postarají hosté 
DDS. Nejdříve 29. června přijede Diva-
dlo La Pardon, divadelní spolek složený 
ze skupiny bývalých studentů herectví, 
kteří se spolu nedokázali rozloučit. Za-
hrají bláznivou grotesku Brýle Eltona 
Johna, v níž na pozadí skutečné události 
z dějin anglického fotbalu rezonuje nos-
né téma životního outsiderství. Úspěch 
měla po celé Evropě.

Divadlo Na Jezerce vystoupí ve dnech 
7.–9., 11., 13.–14. července se čtyřmi hra-
mi: Manželské vraždění, Charleyova 
teta, Pánský klub a Poslední aristokrat-
ka. Mezi protagonisty jsou Anna Polív-
ková, Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, 
Kristýna Hrušínská, Milan Šteindler, 
Jaroslav Dušek a  další. Ve  hře Pánský 
klub hrají i dvě členky DDS Alena Řího-
vá a Irena Neradová.

Zajímavým hostem se 22. července 
stanou také Geisslers Hofcomoedianten. 
Jde o nezávislý divadelní soubor, ve své 
tvorbě propojuje staré tradice s  živým, 
současným divadlem. Dvě komedie v ko-
medii jsou volnou adaptací stejnojmen-
né hry G. B. Andreiniho z roku 1623.

Po  roce se opět vrátí bratři Ebenové 
a  letošní Dobřichovické divadelní slav-
nosti zakončí 30. července.

Dobřichovické  
divadelní slavnosti 2021
PROGR AM ČERVEN

18. a 19. 6.  20 h.  Lesní divadlo Řevnice
Byl jednou jeden král� DDS�a Kukadýlko

20. 6.  17 h.  Lesní divadlo Řevnice
Byl jednou jeden král 

Slavnostní zahájení Dobřichovických 
divadelních slavností
29. 6.  20 h.  Zámek Dobřichovice
Brýle Eltona Johna� Divadlo�La�Pardon

PROGR AM ČERVENEC

3., 4. a 5. 7.  20 h.  Zámek Dobřichovice
Peklo v hotelu Westminster DDS

7. 7.  20 h.  Zámek Dobřichovice
Manželské vraždění Divadlo�Na Jezerce

8. 7.  20 h.  Zámek Dobřichovice
Charleyova teta Divadlo�Na Jezerce

9. 7.  20 h.  Zámek Dobřichovice
Pánský klub Divadlo�Na Jezerce

11. 7.  20 h.  Zámek Dobřichovice
Pánský klub Divadlo�Na Jezerce

13. 7.  20 h.  Zámek Dobřichovice
Poslední aristokratka Divadlo�Na Jezerce

14. 7.  20 h.  Zámek Dobřichovice
Charleyova teta Divadlo�Na Jezerce

16. a 17. 7.  20 h.  Zámek Dobřichovice
Řeči DDS

22. 7.  20 h.  Zámek Dobřichovice
Dvě komedie v komedii 
� Geisslers�Hofcomoedianten

30. 7.  20 h.  Zámek Dobřichovice
Koncert bratří Ebenů

Dobřichovická divadelní společnost (DDS) pořádá 
i letos svůj největší svátek, již třinácté Dobřichovické 
divadelní slavnosti. Konají se od 18. června do konce 
července na nádvoří zámku v Dobřichovicích a také 
v řevnickém Lesním divadle.

Princeznu Marušku  
si zahraje Aňa Geislerová

Anna Geislerová na zkoušce pohádky v Lesním divadle. Foto Lucie Hochmalová
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Unikátní přírodní scéna, nenapodobi-
telná atmosféra… a Dejvické divadlo. 
O  oblíbené Lesní slavnosti divadla, 
které se každoročně konají v  přírod-
ním amfiteátru v Řevnicích, publikum 
nepřijde ani v  letošním roce! Na pro-
gramu je deset představení, která se 
uskuteční od 17. do 27. srpna 2021.

Uměleckou produkci zajistí Dejvické 
divadlo, které je s  Lesními slavnostmi 
divadla pevně spjato od  samotných za-
čátků, tedy od roku 2004. 

Úvodní inscenací se stane oblíbený 
Ucpanej systém (17.–19. srpna). Samot-
né divadlo ho označuje za  nejsprostší 
ve své historii. Jedná se o adaptaci poví-
dek a scénáře Irvina Welshe Acid House 
v režii Michala Vajdičky. V roli Boha ex-
celuje Ivan Trojan. Výrazný výkon po-
dává i  v  dalším představení Elegance 
molekuly (20.–22. srpna), příběhu o silné 
vizi, předvídavosti, štěstí a odměně, kte-
rá přišla příliš pozdě. Hra je vzhledem 
k současné situaci velmi aktuální. Hra-

jí například Martin Myšička, Veronika 
Khek Kubařová či Pavel Šimčík. Režisé-
rem je Petr Zelenka.

Ve  dnech 23. a  24. srpna si přijdou 
na své mimo jiné fanoušci legendárních 
Rolling Stones. Ve hře Miroslava Krobo-
ta Brian se, jak název napovídá, vracíme 
k  osudu kytaristy Briana Jonese, vý-
znamné osobnosti raných „stounů“ a čle-
novi takzvaného Klubu 27. Samozřejmě 
nechybí ani Mick, Keith a Charlie, stejně 
jako hrdinové Brianova tripového svě-
ta: Králíček, Oslík a Medvěd. V Brianovi 
hrají mimo jiné Jaroslav Plesl, David No-
votný a Hynek Čermák. 

Poslední inscenací na  programu letoš-
ních Lesních slavností divadla je Vzkříšení 
(26. a  27. srpna) v  režii Michala Vajdičky. 
Příběh o  lásce a pochybnostech, pokud se 
skutečně stal tak, jak je popisován, je tím 
nejneuvěřitelnějším příběhem, jaký mohli 
jeho aktéři zažít… Role ztvárňují Jana Hol-
cová, Hynek Čermák, Ivan Trojan a další.

„Pevně věříme, že Lesní slavnosti diva-
dla i  letos proběhnou stejně úspěšně jako 
loňský ročník, za  dobrého počasí, úžas-
ných výkonů herců a poklidné atmosféry,“ 
uvádějí organizátoři, kteří v těchto dnech 
spustili předprodej vstupenek. Zakou-
píte je v  Městském kulturním středisku 
v Řevnicích, v kanceláři společnosti MMC 
Praha, s. r. o., nebo elektronickém před-
prodeji na  webu lesnidivadlo.cz. Jednot-
ná cena pro všechna představení, která 
vždy začínají ve 20 hodin, je 450 korun.

Prostředí Lesního divadla v Řevnicích 
nabízí v  kombinaci s  programem Les-
ních slavností divadla jedinečný záži-
tek, za  nímž se lidé pravidelně vracejí. 
O představení je vždy velký zájem. Festi-
val pořádá společnost MMC Praha, s. r. o., 
za podpory firem OBO Betterman, Wago, 
ICZ, ALTRON, Elfis, SICK, Ptáček – velko-
obchod, Barkotex. 

www.lesnislavnosti.cz
 divadlovlese

Dejvické divadlo opět zahraje 
na lesních slavnostech
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Lomy Amerika nedaleko obce 
Mořina patří do soustavy dnes již 
uzavřených vápencových lomů. 
Nejznámější jsou Velká a  Malá 
Amerika, Kanada a  Mexiko, ko-
lem nich vede značená žlutá tu-
ristická trasa. V  blízkosti najde-
me mnoho dalších malých lomů 
(např. Supí a  Liščí lom, Podkovu 
nebo Modlitebnu), už bez znače-
ných tras.

Velká Amerika
Procházku začneme u  Velké 
Ameriky, což je asi náš nejzná-
mější zatopený lom. Říká se mu 
také český Grand Canyon. Leží 
kilometr nad obcí Mořina u  sil-
nice směrem na Bubovice. Přímo 
u  něj jsou dvě parkoviště, kde 
můžete nechat auto. V sezoně ale 
bývají tak plná, že sotva najdete 
místo. Lepší je tedy zaparkovat 
v kilometr vzdálené Mořině a do-
jít k  lomu po  žluté trase pěšky, 
nebo se tam dopravit autobusem. 
Zastávka se jmenuje Mořina, odb. 
lom.

Výchozím bodem je vyhlídka 
na Velkou Ameriku, dlouhou 750 
metrů a širokou 150 metrů. Z výš-
ky 80 metrů si můžete prohléd-
nout dvě propojená jezírka na je-
jím dně, a to je nevšední zážitek. 
Všude v této oblasti je přísný zá-
kaz vstupu do  lomů, přesto záchranáři 
každý rok ošetřují neposlušné zraněné 
turisty. A  někdy už jim ani pomoci ne-
mohou.

Od  vyhlídky se vydejte po  žluté tu-
ristické značce k  dalším lomům. Je to 
celkem nenáročná procházka lesem 
a  podél pole, dlouhá jen 2,5 kilometru. 
Autem se tam přiblížit nedá a na kole to 
není úplně pohodlná cesta, stejně jako 
s kočárkem. Zvládnout se ale dá.

Mexiko
Dalším zatopeným lomem vedle Velké 
Ameriky je Mexiko. Jeho přibližné roz-
měry jsou 300 x 100 metrů a hloubka asi 
80 metrů. Byl v této oblasti otevřen jako 
první k těžbě a má nejpohnutější histo-
rii. Během druhé světové války tu fun-
goval pracovní tábor pro zločince a rok 
po válce zde byli vězněni zajatí Němci.

A  to není všechno. V  letech 1949 až 
1954 komunisté v  lomu zřídili tábor 
nucených prací pro politické vězně. 
Podle svědectví to byl jeden z  nejhor-
ších táborů, kde vězni museli plnit 
náročné normy v  těžbě kamene. I pro-

to se mu přezdívá Trestanecký 
lom. Smutné osudy připomíná 
pomník politickým vězňům, po-
stavený na  skále nad Mexikem. 
Dá se k němu vyšplhat a je odtud 
úžasný výhled.

Kanada a Malá Amerika
Když pokračujete po žluté od Me-
xika, minete po levé ruce lom Ka-
nada. Sice není vidět, ale není to 
žádná škoda, protože slouží jako 
odkaliště pro areál firmy Lomy 
Mořina, kam je také vstup za-
kázán. Dejte pozor při přechodu 
silnice vedoucí do  areálu, často 
tudy jezdí velká nákladní auta.

A  pak už můžete zamířit 
k  lomu Malá Amerika, utopené-
mu v lese. Je nejmenší (má 170 x 
60 metrů), zato je v něm prý tak 
průzračná a  čistá voda, že se 
stal domovem chráněných raků. 
Na  vyhlídku, odkud ho uvidíte, 
musíte odbočit ze žluté a dojít ne-
celých sto metrů.

Karlštejn,  
nebo cesta zpátky

U Malé Ameriky procházka ko-
lem lomů končí. A pak je to na vás. 
Je možné vrátit se 2,5 kilometru 
zpátky k parkovišti, nebo pokra-
čovat po  žluté trase až k  Dubu 
sedmi bratří (nebo také k  Dubu 
u  dvou bratří) nad Karlštejnem, 

což je navíc 1,5 kilometru.
Od  dubu po  modré turistické značce 

dojdete zpátky na Mořinu k autu. Čekají 
vás poslední dva kilometry po málo fre-
kventované silnici. Pokud nejste vázáni 
Mořinou a máte rádi dlouhé túry, může-
te sejít po červené trase až k hradu Karl-
štejn, projít obcí a pak se napojit na žlu-
tou směrem na zdejší nádraží (trasa měří 
necelé čtyři kilometry).

 Lucie Hochmalová

Praktické informace
• Do lomů je vstup zakázán pod 

pokutou až 15 tisíc korun, značená 
cesta vede kolem nich.

• Základní trasa je po žluté značce, pak 
se můžete napojit na modrou nebo 
červenou podle volby.

• Možné délky tras: 5, 6 nebo 10 km.
• Ideální pro pěší chůzi, s kočárkem 

a na kole obtížnější.
• Kromě obcí Mořina a Karlštejn se 

nikde nedá koupit občerstvení.
• Oficiální prohlídky ve štolách (nikoli 

v lomech) lze objednat na e-mailu 
hagen.morina@gmail.com.

TIP NA VÝLET — 17

V přírodě je všude krásně a v našem okolí to určitě 
platí dvojnásob. A proto vás opět zveme na pěší 
okruh zeleným krajem. Tentokrát jsme pro vás 
vybrali cestu kolem vápencových lomů poblíž 
Mořiny. A můžete zajít i na Karlštejn.

Pěší túra kolem lomů  
až na Karlštejn

ZAJÍMAVOSTI
Nové vápencové lomy vznikaly v Českém krasu během 
19. století kvůli průmyslu v okolí (hlavně pro železárny 

a ocelárny v Kladně). Největší lom je Velká Amerika, říká 
se mu také Východní lom nebo lom Východ. S Velkou 
Amerikou je vodní štolou propojen lom Mexiko, jinak 
i Trestanecký, Deštivý nebo Shniloušák. Na jeho dno 
nikdy nesvítí slunce. Lomy jsou oblíbenou destinací 
filmařů, natáčely se tu Limonádový Joe, Akumulátor 

nebo pohádka Malá mořská víla.



www.idobnet.cz

18 — INZERCE

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

NABÍZÍME VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO:

MONTÉR – TECHNIK PROVOZU 
Náplň práce: práce spojené s provozováním, opravami a výstavbou 
vodohospodářské infrastruktury, pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.

Požadujeme: bezúhonnost, spolehlivost, pracovitost, odborné 
vyučení, přednostně v oboru zámečník, instalatér, topenář apod., 
řidičský průkaz min. B

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, práce na HPP, 
příspěvek na stravování

V případě zájmu zašlete svůj životopis na
e-mail kejha@aquaconsult.cz | tel.: 602 311 274

AQUACONSULT, spol. s r. o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, tel.: 251 642 213

NÁSTUP MOŽNÝ 

IHNED NEBO 

PO DOHODĚ.

AKCE NA ZKRÁŠLENÍ VAŠÍ ZAHRÁDKY!
Platí do vyprodání zásob!

Kačírek, oblázky 140 Kč/t

Písek 120 Kč/t

Třebotovský mulč 350 Kč/m3

Zahradní kompost 700 Kč/m3

Tříděná ornice 350 Kč/t

Doprava: Třebotov a okolí 500 Kč
Delší vzdálenost po telefonické dohodě.

 Třebotov 717, 252 26 Třebotov www.top-kompostarna.cz

možnost uložení 
bioodpadu  
ke kompostování

 725 826 446, 773 333 434
 info@top-kompostarna.cz

DODÁNÍ A MONTÁŽ 
VEŠKERÉ STÍNÍCÍ 
TECHNIKY
n	Vnitřní	stínění	–	látkové	rolety,	horizontální	

žaluzie,	sítě	proti	hmyzu,	plisé	žaluzie,	japonské	
posuvné	stěny,	vertikální	žaluzie,	střešní	rolety

n	Venkovní	stínění	–	venkovní	žaluzie	a	rolety,	
terasové	markýzy,	bioklimatické	pergoly,	
screenové	rolety

Záruka 5 let

 737 866 668   	zaluzie@skuhrovskastavebni.cz

W W W . S K U H R O V S K A S T A V E B N I . C Z

ČESKÁ VÝROBA
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Do vedení centra 
jste nastoupila 
v době pozname-
nané již přes rok 
trvající pandemií 
covidu…

Ano. Ale v oboru zdravotnictví a soci-
ální péče pracuji celý život. Po studiu 
na střední a vysoké zdravotnické škole 
jsem chtěla získat zkušenosti. Deset let 
jsem proto působila v zahraničí, a to 
jak ve zdravotnických zařízeních, tak 
i v oblasti domácí zdravotní péče. Dalo 
mi to možnost srovnání. Viděla jsem, jak 
se pracuje za našimi hranicemi. Od své-
ho návratu před dvěma lety pracuji 
ve společnosti Alzheimercentrum. Tyto 
dva roky mi umožnily detailně poznat 
společnost a řízení, včetně fungování 
všech našich 14 center v celé republi-
ce. Ze zkušeností nyní čerpám v nové 
pozici. 

Proč jste zvolila Alzheimercentrum?
K práci s lidmi s demencí jsem asi smě-
řovala vždy. I téma bakalářské práce 
se týkalo právě Alzheimerovy nemoci. 
Díky možnosti srovnání se zahraničím 
vidím, že u nás se o této nemoci málo ví. 

Rodiny často nevědí, co dělat, a vlastně 
ani nedokážou odhadnout, že stav jejich 
příbuzného nesouvisí pouze s věkem, 
ale může být důsledkem počínající ne-
moci. Jsem ráda, že u nás jsou zařízení 
specializovaná na péči o osoby s touto 
nemocí a jejich prostřednictvím se po-
daří zvýšit informovanost. Těší mě, že 
jsem jejich součástí.

I když do Alzheimercentra přicházíte 
v době, kdy pandemie končí, byla jste 
jeho částí už delší dobu. 
Ano, ve společnosti Alzheimercentrum 
jsem již dva roky a jako specialistka 
metodického týmu jsem se spolupodílela 

na nastavování všech opatření od po-
čátku pandemie. V centrech se musela 
měnit zaběhlá pravidla. Učili jsme se 
společně nové věci a museli jsme flexi-
bilně reagovat na přicházející změny. 
Naším cílem bylo ochránit ty, kteří jsou 
nejvíce ohroženi a patří mezi vysoce 
rizikové skupiny – jsou to právě nemoc-
ní s Alzheimerovou chorobou. Našim 
klientům je v průměru více než 80 let. 
Černošické Alzheimercentrum je na vy-
soké úrovni poskytované péče. Odborný 
personál přistupuje ke každému kliento-
vi individuálně a snaží se mu vynahra-
dit, že kvůli přísným vládním naříze-
ním nemůže vidět svoje nejbližší tak 
často, jak bylo ještě před více než rokem 
běžné. Často pomůže vlídné slovo, dotek, 
pohlazení. Tím rozhodně nešetříme. 
Snažíme se také vymýšlet aktivizační 
program uzpůsobený novým podmín-
kám a budeme v tom pokračovat. 

Jak si máme takový program 
představit?
Více si povídáme o rodině, rodinných 
vazbách, připomínáme si povolání, kte-
rá klienti vykonávali, sdílíme vzpomín-
ky a zážitky. Pracujeme s fotografiemi, 
dobovými předměty, zaměřujeme se 
na procvičování kognitivních funkcí. 
Samozřejmostí se staly skypové hovory. 
Navíc již konečně vidíme světlo na kon-
ci tunelu. A tím je vakcinace. U poloviny 
klientů již byla v květnu plně dokonče-
na, u druhé části a většiny zaměstnanců 
proběhla aplikace první dávky v prů-
běhu dubna a na konci května druhá 
dávka. Doufejme, že se budeme moci 
znovu otevřít světu.

Alzheimercentrum v Černošicích: 
pečujeme s láskou a úctou
Pandemie covidu dala zabrat klientům a personálu 
Alzheimercentra v Černošicích. V důsledku zákazů 
návštěv a nařízených karantén museli hledat nové 
cesty, jak klienty zcela neizolovat od okolního světa 
a udržet jejich kontakt s rodinami. Nejen toto náročné 
období popisuje nová ředitelka centra Lucie Cíglerová. 

Alzheimercentrum v Černošicích
 poradna @alzheimercentrum.cz   775 893 803, 778 424 739

www.alzheimercentrum.cz /cernosice

14xČeská Lípa

Zlosyň

Průhonice
Černošice Filipov

Pardubice Zábřeh
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Jihlava
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Loucký Mlýn

České 
Budějovice
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www.jedenstrom.cz
facebook

jedenstrom

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY

Tématizovaná letní školka

Jeden strom, Dolní Černošice

termíny: 12.-23.7. pro děti od 4 do 8 let

Příměstské táboryLMŠ Nadvorečku, Lety u Dobřichovictermíny: 12.-23.7. Divokrajné putování (4-8 let) a Angličtina hrou (6-12 let)

Dobřichovictermíny: 12.-23.7. Divokrajné putování (4-8 let) 

Přihlášky a bližší info na
https://jedenstrom.webooker.euhttps://jedenstrom.webooker.eu

ŠKOLY JEDNOHO STROMU
Rosteme a učíme se spolu
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facebook
jedenstrom

www.jedenstrom.cz

ŠKOLY JEDNOHO STROMU
Rosteme a učíme se spolu

ZÁPISY 2021/22

3 volná místa 
Zájemci mohou kontaktovat

Dominiku Tomanovu

tel.: 739 455 534

LMŠ Na dvorečku 

Nabízíme po termínu řádného 

zápisu doplnění volných míst.

VÁŠ OSOBNÍ 
ZAHRADNÍK
komplexní údržba zahrad, 
parků a veškeré zeleně
• sečení a údržba zeleně
• instalace robotických 

sekaček
• instalace závlahových 

systémů

602 11 11 03
602 11 11 04

www.green-garden.eu

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

Z a j í m avá  m zd a  a  f i re m n í  b e n e f i t y.  Z avo l e j te  n á m  n a  7 7 4  7 7 4  0 8 8

Chcete pomáhat tvořit nový domov
klientům s Alzheimerovou chorobou?

Alzheimercentrum Černošice hledá

ZDRAVOTNÍ PERSONÁL
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Když roku 1885 potrápilo řevnické ob-
čany několik velkých požárů, při hašení 
pomáhali dobrovolníci ze sousedních 
Dobřichovic. Řevničtí se pak rozhodli, 
že po vzoru svých sousedů rovněž založí 
sbor dobrovolných hasičů. První takový 
sbor na území Rakouska- Uherska vznikl 
v  roce 1850 v  Zákupech, tvořili ho pře-
vážně němečtí občané. 

Ryze český sbor se poprvé zapsal ve Vel-
varech na přelomu let 1863 a 1864 a v dol-
ním Poberouní roku 1880 v  Dobřicho-
vicích. „Na  konci 19. století byla většina 
domů a  statků v  Řevnicích dřevěná. Při 
požáru se oheň šířil velmi rychle a často 
postihl více objektů, proto se Řevničtí roz-
hodli pro svůj vlastní hasičský sbor,“ říká 
současný starosta sboru Alois Barot. Inici-
ativy se tehdy ujal Josef Spilka a 6. února 
1896 byl v hostinci pana Štefana (dnes U Je-
línků) založen řevnický sbor. Mezi osm-
nácti zakládajícími členy byli místní rolní-
ci, zedníci, košíkáři, ale i hostinští Václav 

Štefan či Josef Kučina. Byl zvolen první vý-
bor v čele se starostou Matějem Bílým a ve-
litelem Václavem Štefanem. Na  počáteční 
výstroj či první ruční stříkačku přispěla 
obec i  sami obyvatelé městečka. Třikrát 
týdně se hasiči scházeli na cvičení. 

První zkouška ohněm přišla záhy, 
8. března 1896, kdy dům č. p. 1 pana Pa-
clta na  místním náměstí postihl požár. 
Řevnická obec pochopila význam a  účel 
sboru dobrovolníků a  v  duchu hesla 
Na pomoc všem pro něj zakoupila čtyřko-
lovou stříkačku za  1  300 zlatých. V  roce 
1898 postavili lezačku pro zlepšení fyzic-
ké kondice řevnických požárníků a 1932 
už hasiči vlastnili motorovou stříkačku 
a  dopravní automobil, který ve  sboru 
sloužil až do roku 1957. 

I když hasiči během druhé světové války 
dělali pouze nejnutnější údržbu, za celých 
125 let nikdy zcela nepřerušili svoji čin-
nost. „Práce všech generací hasičů se vždy 
zaměřovala na pomoc těm, kteří ji potřebo-

vali, a to nejen v Řevnicích, ale i v soused-
ních a ve vzdálenějších obcích,“ připomíná 
velitel sboru s tím, že hasiči pomáhali i při 
povodních. Například v  únoru 1941, kdy 
voda společně s ledem vystoupila z koryta 
řeky, protrhla ohradu u pana Biskupa a za-
topila 102 domů. Další povodeň následo-
vala v roce 1947, až o tři roky později byla 
kolem řeky postavena ochranná hráz. 

Po  záplavě roku 1965 vzniklo při sbo-
ru protipovodňové družstvo, k dispozici 
mělo velký gumový člun s  vybavením. 
Pro první techniku byla na Marešově ná-
městí zbudována dřevěná bouda, 1950 byl 
sboru přidělen pro požární účely obecní 
dům č. p. 174, z něhož v průběhu dalších 
desítek let vyrostla nová služebna. V roce 
1973 začala přístavba patra, o rok pozdě-
ji zrekonstruovanou budovu slavnostně 
otevřeli. Roku 1975 se sem přestěhoval 
i  tehdejší Okresní veřejný požární útvar 
Praha-západ. Tak v Řevnicích začala i éra 
profesionálního hasičského sboru. 

Řevničtí dobrovolní hasiči jsou aktiv-
ní ve výchově svých nástupců i při spo-
lečenském životě. Pořádají taneční zába-
vy, plesy, karnevaly pro děti i  dospělé, 
novoroční pochody, oblíbené jsou jejich 
tradiční majálesy na náměstí Krále Jiří-
ho z Poděbrad, i když ty se loni ani letos 
nemohly konat kvůli pandemii. Od roku 
1976 udržují přátelství s hasiči z němec-
kého městečka Kayna. 

Motto, které použili v  roce 1996 v  al-
manachu vydaném ke 100. výročí sboru, 
je platné i po čtvrt století: 

Hasiči byli, jsou a budou. Nikdo nemá 
právo ničit něco, co naši předchůdci 
i  za  těžkých podmínek vytvořili. Věří-
me, že dobrovolní i profesionální hasiči 
ruku v ruce napomohou k odstraňování 
minulých chyb a budou plnit ušlechtilé 
poslání. Hasič by se měl zase stát hasi-
čem, ke  kterému bude mít občan úctu 
a jeho práce si vážit, stejně jako celá spo-
lečnost.  Pavla Nováčková

Mnoho důležitých myšlenek a nápadů vzniklo 
nad sklenicí piva v hospodě. Právě tam měl 
počátek i Sbor dobrovolných hasičů v Řevnicích, 
který letos slaví 125 let od svého založení.

Řevnický 
hasičský 
sbor vznikl 
v místním 
hostinci Hasičárna 1961. Foto Almanach řevnických hasičů ke 100. výročí založení

Oslavy v roce 2006 (110 let), kdy se konal průvod městem. Foto Pavla Nováčková
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o vstupenky na Portu pro dva vylosované
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na  adresu krizovka@dobnet.cz nebo na  adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252  29 Dobřichovice, a  to 
nejpozději do 14. června 2021. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Každý ze dvou výherců obdrží dvě jednodenní vstupenky na Portu Řevnice. Cenu věnuje Spolek Porta.
Vylosovanou luštitelkou křížovky z květnového vydání je Zdeňka Vlasáková, Karlík.
Získává poukaz na nákup mléčných výrobků na farmě Homolka, Liteň-Běleč, v hodnotě 500 Kč.

Správné doplnění tajenky z minulého čísla je: Naše sýry když si dáte, náramně si pochutnáte.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 6/2021, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

PORTA 2021
16. 7. – 18. 7.
Lesní divadlo Řevnice

www.PORTA-FESTIVAL.cz 54. ročník
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NAŠE NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETY

VÍTE, ŽE?
OD LEDNA 2022

NAŠE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

VAŘÍ
I PRO VEŘEJNOST  

A ŠKOLKY V OKOLÍ
OBEC-LETY.CZ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km; spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

ŠKODA

NOVÁ,

ENYAQ iV
PLNĚ ELEKTRICKÁ

* Jedná se o předběžné hodnoty.

Nová ŠKODA ENYAQ iV je naše první plně elektrické SUV, reprezentující zcela novou koncepci interiéru. Je vybaveno moderním head-up 
displejem s rozšířenou realitou i vzdáleným přístupem k ovládání klimatizace či vyhřívání vozu.   
Díky stálému připojení k internetu jsou navíc jeho funkce průběžně aktualizovány. Připojení k rychlodobíjecí stanici umožňuje dobíjení baterie 
z 5 na 80 % její kapacity v ideálním případě za 38 minut.* Více informací naleznete na webových stránkách našeho dealerství nebo na 
www.skoda-auto.cz. V případě zájmu o testovací jízdu nás neváhejte kontaktovat online či telefonicky.

FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 242 406 328, www.femat.cz

SERVIS mobily,
notebooky Řevnice

 Herrmannova 120, 252 30 Řevnice
 257 721 194 / 737 352 555

 revnice@metronomy.cz

www.metronomy.cz

	výměny	dotyků	a	displejů
	opravy	po	zásahu	tekutinou
	servis	notebooků,	monitorů
	 a	počítačů
	originální	náhradní	díly	
	 pro	většinu	telefonů
	servis	iPhonů	a	iPadů

SLEVA 20 % na servis	heslo	DOBNET
Akce	platí	do	30.	června	2021.
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Zavolej hned: 277 001 111
w w w . d o b n e t . c z / s e r v i s

DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice

Hrčí, vrčí, je pomalý, zamrzá, dlouho se probouzí, je horký, zničehonic se restartuje?
Bere ti čas na práci a zábavu? Hoď ho servisákům z Dobnetu. 

Než zjistíme, co mu je, nic neplatíš.
Pak se rozhodneš. To je fér.

Nenech ho krást tvůj čas.

Není tvůj počítač
ve své kůži?
Hoď to na nás!


