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NOVĚ OTEVŘENO

REZERVACE
ONLINE

Ordinační hodiny
Po, St 17:00 – 19:00 So* 8:00 – 11:00
Út, Čt 9:00 – 11:00 Ne* 18:00 – 20:00
* otevřeno každý sudý víkend 

  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad  5
 info@veterina-revnice.cz   774 068 272

www.veterina-revnice.cz

hodinový
manžel

www.DOBI-sluzby.cz

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

Tomáš Hnátnický
Podbrdské kamnářství
Člen Cechu kamnářů ČR

+420 777 110 888
 tomashnatnicky@seznam.cz

www.podbrdskekamnarstvi.cz

PODBRDSKÉ
KAMNÁŘSTVÍ
TOMÁŠ HNÁTNICKÝ

stavby a rekonstrukce
krbů, kamen, sporáků, grilů
vložkování a frézování komínů

NOVÁ OPTIKA

Anežky České 1125
Dobřichovice

Provozní doba
Po – Pá 9.00 – 18.00

So 9.00 – 13.00

Garance spokojenosti  a bezpečnostní  bal íček

 775 969 813
www.optikadobrichovice.cz

velký výběr brýlových obrouček

individuální brýlová skla Rodenstock

prodej všech druhů kontaktních čoček

specializace na multifokální korekci

počítačem podpořené poradenství

bezplatný servis a péče o vaše brýle

vlastní parkování před optikou

mistr oční optiky Tomáš Haberland

v areálu
Panská Zahrada



dobnet  9/2021

ZPRÁVY Z DOLNÍ BEROUNKY — 3

Dobrá zpráva: dobřichovický kemp frčí 
na optickém internetu od společnosti DOBNET

„Výsledkem je nejen snížení množství rá-
diových zařízení v  této lokalitě a odstra-
nění individuálních antén ze střech objek-
tů, ale hlavně výrazně vyšší a stabilnější 
připojení k  internetu,” vysvětluje před-
seda spolku DOBNET Michal Nešpor. 
Odstraněním značného množství Wi-Fi 
v oblasti skončilo časté vzájemné rušení. 
Novinkou je i možnost free připojení pro 
hosty provozoven v kempu. 

Uživatelé v  jednotlivých objektech 
nyní mohou podle platného ceníku sítě 
DOBNET dosáhnout na tarify, které jsou 
k dispozici jen v bytových domech právě 
na  optické infrastruktuře. „U  těchto ta-
rifů je zajímavé, že ačkoliv ceny zůstáva-
jí stejné, rychlosti jsou o desítky procent 
vyšší,” upřesňuje jednu z výhod Nešpor.

Aktuálně jsou přepojeny všechny 
objekty v  kempu. Dalších několik uži-
vatelů, kteří mají o službu sítě DOBNET 
zájem, může o přípojku požádat na in-
formační lince DOBNET 277  001  111. 
Optický internet využívají i  komerč-
ní objekty, jako je recepce, restaurace 
nebo blízký venkovní bar. Internet jim 

slouží nejen pro interní potřebu pro-
vozovatele zařízení, ale bezplatně se 
k  němu mohou připojit i  návštěvníci 
těchto provozoven pomocí Wi-Fi hot-
spotu. Hotspot je unikátní v  tom, že 
uživatele připojí i pomocí účtu sociální 
sítě Facebook, a  tak nemusí zjišťovat 
přihlašovací údaje.

Městys Liteň po dvou letech dokončil ná-
ročný projekt a  rozšířil základní školu 
o osm tříd, novou jídelnu a dvě tělocvič-
ny. V  září usedly ve  zrekonstruované 
budově první až třetí ročníky, dvě nové 
učebny poslouží školní družině. Žáci 
„dostali“ také novou jídelnu s kapacitou 
110 míst, kterou zdobí tapety připomína-
jící dvě osobnosti spojené s Litní: operní 
zpěvačku Jarmilu Novotnou a  spisova-
tele Svatopluka Čecha. Celková cena re-
konstrukce areálu vyšla městys zhruba 
na 120 milionů korun, s náklady pomoh-
ly čtyři dotace.

V  Řevnicích pokračovala stavební 
firma ve  výstavbě nového venkovního 
sportoviště. Dokončit ho měla začátkem 
nového školního roku. Hřiště ještě dopl-
ní běžecká dráha a sektory pro vrh koulí 
a skok do dálky.

V průběhu letošního 
léta dokončil DOBNET 
propojení bytových 
a komerčních objektů 
v dobřichovickém 
kempu optickými 
kabely. Demontoval 
dříve používané antény 
a zákazníkům zlepšil 
internetové připojení. 

Foto Tomáš Skuhrovec

Školáci dostali nové učebny, jídelnu i hřiště
Na velké novinky se na začátku školního roku těšili 
žáci základních škol v Litni a Řevnicích.

Foto Petra Stehlíková
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Očkovací centrum podalo zhruba 50 tisíc dávek
Provoz očkovacího centra v  Dobři-
chovicích končí. Poslední očkování 
proběhne v  pátek 24. září, kdy zde 
aplikují druhé dávky vakcínou Pfi-
zer. Poté se sportovní hala BIOS vrá-
tí ke svému původnímu účelu.

„Již od  druhé poloviny července zájem 
o vakcínu proti nemoci covid-19 značně 
opadá, od  srpna jsme přistoupili k  re-
dukci provozní doby na  čtyři a  posléze 
na  dva pracovní dny v  týdnu,“ uvedl 

jeden z  iniciátorů akce Jiří Geissler. 
K  10.  srpnu vykázalo dobřichovické 
centrum 48  318 podaných dávek, ko-
nečný účet se tak bude blížit hranici 
50  tisíc. Během svého fungování bylo 
centrum oblíbené a  populární. A  to 
nejen díky videoklipu, který natočila 
Lucie Kukulová s místními ochotníky. 
Očkovat se zde nechaly i  známé osob-
nosti: herci Aňa Geislerová, Rudolf 
Hrušínský nejmladší, hudebníci To-
máš Klus, Ivan Mládek, fotbalový tým 

Bohemians Praha či útočník fotbalové 
Sparty Matěj Pulkrab.

Spolek Náruč zve na  besedu s  názvem 
Moje jméno není diagnóza, která se koná 
22. září v 17 hodin v kavárně Modrý do-
meček v Řevnicích.

Cílem setkání je představit zkuše-
nosti lidí s  duševním onemocněním. 
Dozvíte se více o  životě s  nemocí, stig-
matizaci a cestě k zotavení. Stejné téma 
zhlédnete na  výstavě nazvané Příběhy 
bláznovství. Vernisáž, kterou uvede 
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych, 
plánují na 5. října v 18 hodin na zámku 
Dobřichovice. Expozice bude k  vidění 

do 31. října. Obě akce pořádá Náruč, cen-
trum sociální rehabilitace, v rámci Týd-
nů pro duševní zdraví.

V  našem životě se setkáváme i  se situ-
acemi, kdy potřebujeme my nebo naši 
blízcí pomoci. Může jít o náhlý zdravotní 
problém, kvůli němuž voláme rychlou 
zdravotnickou pomoc. V našem regionu 
působí Trans Hospital Plus, s. r. o., pro-
vozující zdravotní, pohotovostní a  zá-
chrannou službu.

Chtěla bych poděkovat vrchní sestřič-
ce paní Párové, která s  kolegou zasa-

hovala v  případě vážných zdravotních 
komplikací mého manžela, za  naprosto 
profesionální přístup k osobě, která má 
smyslové postižení zraku a  k  níž je po-
třeba přistupovat ještě s  větší empatií 
a  řešit situaci s  tímto vědomím. Pokud 
budeme mít ve  svém okolí takové lidi 
na zodpovědných místech, máme všich-
ni o starost méně.

 Jitka Pekná, Dobřichovice

Poděkování řevnické záchranné službě

Poznejte příběhy lidí s duševní nemocíO titul Stavba roku 
bojují školy i obchvat
Hned několik staveb z Berounska bojuje 
v letošním ročníku soutěže Stavba roku 
Středočeského kraje.

Například Beroun přihlásil dva pro-
jekty: rekonstrukci venkovního koupa-
liště na  Velkém sídlišti a  přístavbu zá-
kladní školy v Berouně-Závodí. Odborná 
porota si obě místa již prohlédla.

Ve stejném klání se uchází o hlasy i do-
stavba areálu základní školy ve Zdicích 
nebo projekt dostavby ZŠ Rudná. Mezi 
38 přihlášenými projekty je i  obchvat 
Králova Dvora či rekonstrukce požární 
nádrže v obci Tetín.

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.

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
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Volejte: 777 999 644 • www.creativedance.cz

ŘEVNICE | ČERNOŠICE | RADOTÍN | ZBRASLAV

TANEČNÍ
společný koníček pro podzimní večery

ZAČÍNÁME KONCEM ZÁŘÍ

NOVÁ RESTAURACE KFC STRAKONICKÁ
Hledáme nové kolegy 

na hlavní pracovní poměr nebo brigádu na pozice:

POKLADNÍ
PŘÍPRAVA SENDVIČŮ

KUCHAŘ
Co ti u nás nabízíme?

Jdeš do toho s námi? Budeme se těšit!
Kontaktní osoba: Jaroslav Vokurka
Telefon: 722 981 760
E-mail: jaroslav.vokurka@amrest.eu

 Získáš práci na plný či zkrácený úvazek nebo brigádu se 
smlouvou na dobu neurčitou.

 Možnost kariérního růstu.
 Pravidelné navyšování mzdy.
 Práci v ranních nebo večerních hodinách – ideální pro 

maminky na RD a studenty.
 Možnost směn 4 dny práce, 3 dny volna, fl exibilní pracovní 

doba, možná volba začátku a konce směn.
 25 dní dovolené.
 Mzda ti přijde na účet vždy do 9. dne v měsíci.
 Zvýhodněné stravování na pracovišti.
 Máme tým s rodinnou a přátelskou atmosférou.

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

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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Tříděním odpadu pomáháme šetřit pri-
mární zdroje surovin, energii a životní 
prostředí. Má proto hlavně velký eko-
logický význam. Toho, kdo tento důvod 
nevnímá jako dostatečný, by měl podle 
nového zákona o  odpadech přesvědčit 
význam ekonomický. Aby lidé třídili 
správně a  postupně dodržovali zákon-
né normy, je zapotřebí je motivovat, ne 
trestat. A  způsobů je více. Stanoviště 
kontejnerů by měla být blízko domác-
ností, ovšem ne natolik, aby je obtěžoval 
případný zápach nebo rachot při sváže-
ní. Styl značení jednotlivých kontejne-
rů i  produktů by měl být srozumitelný 
a  přehledný. Osvěta a  nenásilné vzdě-

lávání mají pak veřejnost vést k  samo-
zřejmosti třídění. Obce mohou na  své 
obyvatele působit i  jinak. „Například 
možností zvolit si typ poplatku za množ-
ství svezeného směsného odpadu ze své 
odpadové nádoby. Čím více lidé třídí, 
tím menší potřebují popelnici a tím méně 
často ji musí nechávat svážet. Naši oby-
vatelé již zjistili, že po poctivém vytřídění 
zůstane ve směsném odpadu velmi málo,“ 
popsala starostka Letů Barbora Tesa-
řová. Tato obec se pravidelně umisťuje 
na  předních příčkách soutěže My třídí-
me nejlépe v porovnání s jinými obcemi 
Středočeského kraje. Velmi dobře si vede 
i v celostátním měřítku. 

Právě narůstající náklady na  svoz 
směsného odpadu, jež budou muset lidé 
hradit, mohou být bičem pro ty, kdo eko-
logické důvody neuznávají.

Povinnosti obce
Podle nového zákona o odpadech z kon-
ce loňského roku vyplývají právě pro 
obce nové povinnosti. Obec je povinna 
určit, kam fyzické osoby mohou odklá-
dat komunální odpad, který produkují, 
a zajistit místa, kam mohou odkládat ne-
bezpečné složky komunálního odpadu, 
například zbytky barev, rozpouštědla, 
zářivky, chemikálie a  podobně. Pouze 
zajištění mobilního svozu nebezpeč-
ných odpadů k  naplnění zákona nesta-
čí. Je třeba minimálně dvakrát ročně 
vyhlásit, kam v předem oznámené době 
mohou občané nebezpečné odpady od-
ložit. Stanovit systém shromažďování, 
sběru a třídění odpadu může každá obec 
svou vyhláškou. Tu jsou pak lidé povin-
ni dodržovat. 

Všechny kroky, které obec v souvislos-
ti s odpady podnikne, souvisejí s novou 
povinností dosažení procenta vytřídě-
nosti. Prvním referenčním rokem je 
2025, k  němu se váže hodnota 60 pro-
cent. „Znamená to, že v  tomto roce bude 
muset v  obci dosáhnout množství vytří-
děných odpadů šedesáti procent z  cel-
kového množství komunálního odpadu, 
jehož původcem je obec,“ vysvětlila Bar-
bora Tesařová. Postupně se tato povinná 
procenta budou zvyšovat. A  dosáhnout 
přísných norem nebude jednoduché.  

Pro všechny obyvatele České republiky je třídění odpadů velmi známý 
pojem, zhruba od padesátých let minulého století měl snad každý alespoň 
jednou v ruce balík svázaných novin a papíru, který měl skončit ve sběru. 
S tříděním dalších komodit se pak v soukromých domácnostech začalo hlavně 
v devadesátých letech a současným trendem je separaci stále více podporovat. 
Jenže zatímco je nyní třídění dobrovolnou činností nás všech, už za pár let 
se stane věcí takzvaně dobrovolně povinnou. Do čtyř let by každá domácnost 
měla vytřídit více než polovinu odpadů, následovat budou ještě přísnější 
normy. A kdo neroztřídí, připlatí si. Má být finanční motivace tou jedinou 
k třídění odpadů, nebo je lepší třídit i z jiného důvodu? 

Šetřit přírodu, nebo peníze?
Třídění odpadu dokáže obojí

Foto Petra Stehlíková
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„Mnohé obce jedou již dnes na  hraně 
svých možností rozšiřování sběrné sítě, ať 
už navyšováním počtu nádob nebo opti-
malizací četnosti svozu a podobně. Důvod 
je i  v  tom, že nádoby na  odpad musí být 
vhodně umístěny: na  obecním pozemku, 
v dochozí vzdálenosti, ale tak, aby svým 
provozem neobtěžovaly obyvatele. A  ta-
kové místo se velmi těžko hledá,“ popsala 
starostka s  tím, že je zapotřebí i  spolu-
práce a kladný přístup obyvatel.

Dává vám to smysl? 
Třídění odpadu má smysl. Tato věta 
možná zní už trochu otřepaně, ale stále 
je pravdivá. Vytříděný odpad se dá recy-
klovat a na výrobu nějakého nového pro-
duktu není tudíž zapotřebí nový materi-
ál. Ušetřeny jsou přírodní zdroje: dřevo, 
kámen, ale i ropa a další. Když se mate-
riál třídí a recykluje, neskončí na sklád-
ce, pohozený v lese, utopený v řece nebo 
v karcinogenním kouři. 

Správně vytříděný odpad je z  barev-
ných popelnic vysypán do  svozového 
auta a  odvezen do  takzvané dotřiďova-
cí linky. Samozřejmě vždy samostatně, 
jednotlivé druhy se ve voze nesmíchají. 
Ve  specializované lince je odpad dále 
rozdělován například na  papír pod-
le druhu a  barvy, sklo podle barvy či 
na  jednotlivé druhy plastů. Je odstra-
něn nepatřičný drobný odpad. Pokud je 
však surovina již v  samotné popelnici 
výrazně špatně vytříděná, popeláři ji 
vysypou na  skládku směsného odpadu 
nebo do spalovny zkrátka proto, že by ji 
dotřiďovací linka nepřijala. 

Jakmile je odpad pečlivě roztříděný, 
může se začít recyklovat. Ze starého tedy 
začnou vznikat nové věci. Mnohdy si lidé 
ani neuvědomují, kolik věcí denní potře-
by mohou používat právě jen díky tomu, 
že je někdo správně vytřídil a pohodlně 
nevhodil do kontejneru na směsný odpad.

 
Mýtus: Třídění je 
přechodný trend,  
zakrátko pomine.
Ono nám moc jiných možností 
než třídit odpad nezbývá.  
Když ho budeme jen vyhazovat  
bez dalšího zpracování, 
zakrátko se v haldách 
nepořádku doslova utopíme.

Foto Petra Stehlíková
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AQUACONSULT, spol. s r. o. PITNÉ – ODPADNÍ – PRŮMYSLOVÉ VODY

Nabízíme volná pracovní místa

 Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

RECEPČNÍ
NÁPLŇ PRÁCE: 
 prvotní komunikace se zákazníky
 obsluha zákaznické linky a telefonní ústředny
 třídění došlé korespondence (pošta, datové schránky, e-maily)
 administrativní práce, drobné pojížďky autem do 20 km
 dovážka obědů, údržba a provoz kuchyňky
 pracovní doba: po – pá 8,5 h denně (od 7:00, 7:30 nebo 8:00 hodin)

POŽADUJEME:
 komunikativnost, příjemné vystupování, trestní bezúhonnost
 řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič, základy práce s PC

NABÍZÍME:
 příjemné nekuřácké prostředí v dobrém pracovním kolektivu
 zaměstnanecké výhody (závodní stravování / stravenkový paušál)

V případě zájmu zašlete svůj životopis
 janackova@aquaconsult.cz |  251 642 213, l. 302, 607 220 432.

TECHNICKO – PROVOZNÍ
MANAŽER/KA
VODOVODŮ A KANALIZACÍ
NÁPLŇ PRÁCE: 
 vedení agendy vodovodů a kanalizací, komunikace s obcemi a úřady,

technická administrativa

POŽADUJEME:
 VŠ nebo SŠ vzdělání nejlépe technického, stavebního, 

vodohospodářského nebo ekonomického zaměření
 komunikativnost, spolehlivost, pracovitost
 trestní bezúhonnost, znalost práce s PC (MS Offi ce)
 řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič

NABÍZÍME:
 zaučení v oboru, práci na HPP
 dlouhodobou perspektivu ve stabilním oboru
 příjemné nekuřácké prostředí v dobrém pracovním kolektivu
 zaměstnanecké výhody (závodní stravování / stravenkový paušál aj.)

V případě zájmu zašlete svůj životopis
 cerny@aquaconsult.cz |  251 642 213HLAVNÍ ÚČETNÍ NÁSTUP V ZÁŘÍ 2021

NÁPLŇ PRÁCE:
 vedení malého kolektivu fi nančního oddělení, zpracování dokladů
 správa fi nančního účetnictví, zpracování účetních závěrek
 vypracování daňových přiznání, zpracování statistických výkazů

POŽADUJEME:
 min. SŠ vzdělání ekonomického směru
 znalosti a vědomosti v oblasti účetnictví a fi nancí
 orientace v daňových zákonech a příslušné legislativě
 pečlivost, odpovědnost, samostatnost
 výhodou je znalost informačního systému Premier

NABÍZÍME:
 práce na HPP
 příjemné nekuřácké prostředí v dobrém pracovním kolektivu
 zaměstnanecké výhody (závodní stravování/stravenkový paušál)
 možnost rozšiřování znalostí – odborná školení apod.

V případě zájmu zašlete svůj životopis
 kaclova@aquaconsult.cz |  251 642 213, l. 312

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, řidičský průkaz min. B
 odborné vyučení, přednostně v oboru zámečník, instalatér, 

topenář apod.

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

V případě zájmu zašlete svůj životopis
 kejha@aquaconsult.cz |  602 311 274

NÁSTUP DLE DOHODY, MOŽNO IHNED

WWW.KOMINIK-KAMNAR.CZ
Revize, čištění a kontroly komínů dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Prodej a montáž komínových systémů SKORSTEN.CZ
Frézování a vložkování komínů nerezovou vložkou
Výměna starého plynového kotle na klíč za moderní kondenzační kotel
Poptávky a objednávky: cesc@iqteam.cz

Prodej a komplexní dodávka kamen a krbů na dřevo s revizí komínu
Katalog dodavatelů: www.kominy-krby-kamna.cz

246 093 633 | 721 345 346    VOLÁME ZPĚT
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Papír bude na kaši
Před samotným zpracováním papíru je 
nutné ho podle požadavků odběratelů 
ručně dotřídit na  jednotlivé druhy: no-
viny, časopisy, karton, lepenku a  ostat-
ní, zároveň odstranit nežádoucí příměsi.

Nejběžnější formou recyklace papíru 
je jeho opětovná výroba v  papírnách. 
Nasype se do velké nádrže s vodou, kde 
se rozmixuje na  řídkou kaši obsahují-
cí papírová vlákna. Postupně se zbaví 
nečistot, jako jsou kancelářské sponky, 
okénka z obálek a další nevhodné prvky. 
Výroba papíru spočívá v  nanášení této 
směsi na papírenské síto, kde se již tvoří 
tenká vrstvička papíru, následuje liso-
vání. Nejdůležitějším procesem je suše-
ní, při nanášení na síto totiž papírovina 
obsahuje až 96 % vody. Papír se dá recy-
klovat až sedmkrát. Každou recyklací se 
papírové vlákno zkracuje.

Další možností recyklace papírových 
odpadů je produkce tepelných izolací 
a  příměsí do  stavebních hmot, energe-
tické využití nebo i  výroba kompostu 
a bioplynu.

Z  typických recyklovaných výrobků 
každodenního využití jmenujme toa-
letní papír, noviny, kancelářský papír 
a různé krabice z lepenky. Méně známé 
jsou papírové brikety a papírové staveb-
ní izolace. Nejméně kvalitním papírem 
je takzvaná nasávaná kartonáž, napří-
klad obaly od vajíček.

Sklo na lahve i do betonu
Dotřiďovací linky na sklo mohou být sa-
mostatné nebo jako součást skláren. Je-
jich úkolem je bezchybně odstranit vše, 
co není ze skla a  nelze dále recyklovat. 
Dotřídění musí být velmi důkladné, aby 
nedošlo ke znehodnocení celé várky skle-
něných výrobků. V  první fázi se ručně 
vyberou velké nečistoty, jako je kerami-
ka, porcelán, kovy a další pevné částice. 
Následně se sklo nadrtí a pomocí doprav-
níků a vibračních sít upravuje. Nakonec 
se na požadovanou vysokou kvalitu čistí 
pomocí optoelektrických čidel.

Používání tříděného skleněného odpa-
du představuje ve  sklárnách obrovské 
úspory energií a  také náhradu primár-
ních surovin. Střepy přidávané ke sklář-
skému kmenu jsou společně s  dalšími 
přísadami taveny při teplotách kolem 
800 až 1  400 °C. Z  roztavené hmoty je 
možné vyfouknout nebo odlít nové vý-
robky. Sklo lze recyklovat neomezeně 
stále dokola, což je velká výhoda

Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji 
obalové sklo, třeba lahve na nápoje. Pou-
žívá se rovněž pro výrobu tepelných izo-
lací, skelné vaty a  pěnového skla, nebo 
jako přísada do speciálních druhů beto-
nů a do brusných hmot.

Kódové značení vhodného odpadu: 
PET, PETE, HDPE, PEHD, LDPE, PELD, 
PP, PS, O, OTHER
Číselné značení: 1, 2, 4, 5, 6, 7

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, 

plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, 

obaly od pracích, čisticích a kosmetických 

přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných 

výrobků, fólie od spotřebního zboží, 

obaly od CD a další věci z plastů. Pěnový 

polystyren vhazujeme v menších kusech.

Naopak sem nepatří mastné obaly 

se zbytky potravin nebo čisticích 

přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných 

nebezpečných látek, podlahové krytiny či 

novodurové trubky.

Kódové značení  
vhodného odpadu: PAP
Číselné značení: 20, 21, 22 až 39

Vhodit sem můžeme například časopisy, 

noviny, sešity, krabice, papírové obaly, 

cokoliv z lepenky, knihy, obálky včetně 

fóliových okének. Nevadí ani papír 

s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé 

si s nimi umějí poradit. Bublinkové obálky 

pouze bez plastového vnitřku.

Do modrého kontejneru nepatří celé 

svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, 

ve větším množství patří do sběrného 

dvora), uhlový, mastný nebo jakkoliv 

znečištěný papír. Tyto materiály 

nelze nadále recyklovat. Totéž platí 

o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité 

dětské pleny jsou pro kontejner na papír 

opravdu nepřijatelné, odhazujeme 

do směsného odpadu.

PLASTY

PAPÍR

 
Mýtus: Tříděný odpad 
popeláři sesypou 
do jednoho auta.
To by pro ně bylo krajně 
nevýhodné, zatímco správně 
vytříděný odpad firmy kupují, 
za vyvezení špatně vytříděného 
odpadu na skládku se platí. 
Skutečně k tomu však dochází 
ve chvíli, kdy je odpad 
v kontejneru špatně vytříděný 
a specializované firmy nebo 
dotřiďovací linky by ho 
nepřijaly. Nezbývá než ho tedy 
odvézt na skládku.

Foto shutterstock.com



www.idobnet.cz

10 — INZERCE

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	4	t,	sklápěč	12	t

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

Školinka NONA, z.s.
Na Návsi 21, Lety

 606 909 348 
Životopis: skolinkanona@gmail.com

www.skolinkanona.cz

Školinka NONA
hledá posilu do svého týmu

CHŮVA
ASISTENTKA

pro práci s dětmi 2-6 let
 Podmínky: velmi dobrý vztah k dětem, zodpovědnost,
 radost z práce s dětmi, kreativita, trestní bezúhonnost,

pedagogické vzdělání výhodou

 Náplň práce: péče o děti,
příprava svačin, starost o denní provoz

 Nabízíme: příjemné prostředí a vřelý kolektiv, příspěvek na 
stravu, po zkušební době jsme schopni zajistit odbornou 

způsobilost, pro péči o děti v dětské skupině

 Praxe není podmínkou
Nástup: dle dohody

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

NOVÁ 
PRODEJNA
PŘÍRODOU 
OVĚŘENÉHO
OUTDOOROVÉHO 
VYBAVENÍ LETY

www.lezec-shop.cz

NOVÁ 

 Karl ická 662, 252 29 Lety

200m2

P
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Z plastu se oblékáme
Při dotřiďování plastů dochází nejen 
k  odstranění nežádoucích příměsí, ale 
i k roztřídění podle materiálu na základ-
ní skupiny, tedy PET, fólie, duté plastové 
obaly, polystyren a směsný plast. Každý 
se zpracovává samostatně. Nejrozšíře-
nější a  zároveň nejžádanější plastový 
odpad, PET lahve, se obvykle dotřiďuje 
ještě podle barev. Chybně vytříděné od-
pady a  znečištěné plasty mohou sloužit 
jako alternativní palivo v cementárnách 
a jiných provozech.

Podle druhů se roztříděné a slisované 
plasty odvezou z třídicí linky ke zpraco-
vatelům, kde se dále drtí, perou a přetvá-
řejí na  suroviny pro výrobu finálních 
produktů. Nejběžnějším produktem této 
recyklace je regranulát v podobě malých 
peciček, vstupní surovina pro výrobu 
nových plastů. Regranulované odpadní 
plasty jsou ve většině nových plastových 
výrobků.

Recyklované plasty mají široké pou-
žití. Pěnový polystyren se zpracovává 
do  izolačních tvárnic, případně lehče-
ného betonu a dalších tepelných izolací. 
Druhově neroztříděné směsné plasty se 
mění například na  stavební a  zahradní 
prvky, tedy ploty, zatravňovací dlažbu, 
protihlukové zábrany či zahradní kom-
postéry. Z vytříděných PET lahví se vyrá-
bějí technická či textilní vlákna a z nich 
pak koberce nebo oděvy, případně nové 
lahve, vázací pásky apod. Plastové sáč-
ky, fólie či tašky se převážně regranulují 
a následně slouží k výrobě nových fólií.

Z nápojů nový dům
Dotřiďovací linky určené pro úpravu ná-
pojových kartonů jsou ve většině přípa-
dů stejné jako ty pro papír nebo plasty. 
Jejich úkolem je odstranit z vytříděného 
nápojového kartonu nežádoucí příměsi 

a  vytvořit tak požadovanou surovinu 
pro zpracovatele.

Využívají se dva způsoby zpracování. 
První z nich v papírnách, protože nápo-
jové kartony obsahují vysoce kvalitní 
papírová vlákna. Papírny zpracovávají 
nápojové kartony stejně jako sběrový 
papír, rozmixují je ve  vodní lázni. Pa-
pírová vlákna se pak použijí na výrobu 
nových papírových výrobků. Zbylý po-
lyetylen a  hliník slouží například jako 
palivo do cementáren nebo z nich vzni-
kají další výrobky. Druhou možností 

recyklace kartonů je výroba stavebních 
a izolačních desek. Nápojové kartony se 
při tomto procesu rozdrtí, vyperou, usu-
ší a pak se při teplotách okolo 200 °C lisu-
jí do desek, jež mají podobné vlastnosti 
i využití jako sádrokarton.

Z nápojových kartonů vzniká buď pa-
pír vysoké kvality, nebo lisované staveb-
ní desky, sloužící jako podlahová kryti-
na, či dokonce pro stavbu celých domů. 
Menší rodinný domek vyžaduje přes pět 
tun těchto desek.

Bioodpad na hnůj
Bioodpad je zpracováván v  kompostár-
nách nebo v  bioplynových stanicích. 
V  kompostárně se přivezený bioodpad 
nadrtí v drtičce a uloží v hromadě na za-
kládku. Po  dobu tří měsíců se v  pravi-
delných intervalech překopává, aby 
se uvolňoval vzduch. Odvzdušňování 
je důležité, aby se kompost nevznítil, 
uvnitř zakládky je teplota kolem 70 °C. 
Přibližně po  třech měsících je kompost 
hotový. Nerozložené dřevité zbytky se 
využívají při tvorbě nové zakládky, ob-
sahují mikroorganismy, které pomohou 
nastartovat biologické procesy. Zbytko-
vý kompost s převážně dřevitými částmi 
se dá využít i energeticky.

 Pavlína Nevrlá

Kódové značení vhodného odpadu: GL

Číselné značení: 70, 71, 72

Do zeleného kontejneru můžeme odkládat 

barevné sklo, například lahve od vína, 

alkoholických i nealkoholických nápojů, 

tabulové sklo z oken a dveří.

Do bílého kontejneru, pokud je k dispozici, 

vhazujeme sklo čiré, tedy sklenice 

od kečupů, marmelád či zavařenin 

a rozbité skleničky.

Do těchto nádob nepatří keramika, 

porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, 

zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní 

sklo stejně jako sklokeramika. Vratné 

zálohované sklo vracíme zpět do obchodu.

Kódové značení  
vhodného odpadu: FE, AL

Číselné značení: 40 až 49

Šedé nádoby jsou určeny pro drobnější 

kovový odpad, který lze otvorem bez 

problémů prostrčit, typicky plechovky 

od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, 

kovové zátky, hřebíky, šrouby, kancelářské 

sponky a další drobné kovové předměty.

Do sběrného dvora kromě těchto menších 

věcí odvážíme i další kovové odpady: 

trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola 

a jiné objemnější předměty. Samostatnou 

kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, 

odkládáme je pouze kompletní.

Do kontejnerů na ulici nedáváme 

plechovky od barev a jiných nebezpečných 

látek, těžké nebo toxické kovy, jako 

jsou olovo či rtuť, tlakové nádoby se 

zbytky nebezpečných látek ani domácí 

spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená 

z více materiálů. Třídí se samostatně 

prostřednictvím sběrných dvorů.

KOVY

SKLO

Foto Petra Stehlíková
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Zbrusu nová prodejna se specializací 
na měření očí a s poradenstvím „vyrost-
la“ v  areálu Panské zahrady. Ve  velmi 
příjemném prostředí se o  vás postará 
zkušený tým v  čele s  Tomášem Haber-
landem, odborníkem uznávaným u nás 
i za hranicemi. Státně prozkoušený mi-
str oční optiky studoval a pracoval také 
v  Německu. Důvod byl zřejmý. „Chtěl 
jsem znát a  vědět více, abych svoje ře-
meslo ovládal co nejlépe. Optika je jedna 
z  nejhezčích profesí. Stále se vyvíjí ku-
předu, poznávám nové produkty a mohu 
pomoci lidem. Ti jsou často nesví z toho, 
že potřebují brýle, nebo najednou přes ty 
své hůře vidí. Když jim zkontroluji oči, 
změřím dioptrie, popíšu, co nejlepšího 
potřebují, a společně vybereme obroučky, 
které jim opravdu sluší, je to krásný po-
cit. Je skvělé sledovat tu změnu, když si 
zákazník nasadí nové brýle a tvář se mu 
rozjasní,“ popisuje Tomáš Haberland. 
Jeho cílem je, aby se za špičkovými služ-
bami a výběrem brýlí už nemuselo jez-
dit do Prahy.

Pro děti i dospělé 
Objednáni budete poměrně rychle, če-
kací doby jsou krátké. Klid na vás padne 
už na  začátku konzultace. Oční optik se 
věnuje jen vám a  celý proces i  výsledky 
průběžně popisuje. Půlhodina uteče jako 
voda, dozvíte se spoustu nových informa-
cí. Pokud jste v minulosti byli při měření 
očí hotovi během deseti minut, zde se vám 
otevřou nové obzory. Zrak měří na  nej-
modernějších přístrojích kombinací dvou 
metod. Pro objektivní využívají špičko-
vou technologii firmy Rodenstock DNEye 
Pro scan. Subjektivní metodu provádí Po-
latestem. Výsledek zajistí nejen pohodlné 
a ostré vidění, ale často ustoupí například 
únava, bolesti krční páteře, hlavy či svět-
loplachost. Úzce spolupracují s mnoha oč-
ními lékaři, a tak vám v případě potřeby 
léčby nebo prevence osobně zajistí termín 
u oftalmologa v Praze nebo blízkém okolí.

V poradenství se specializují i na děti. 
Přistupují k nim citlivě a pečlivě s ohle-
dem na věk. Dětské brýle se anatomicky 
přizpůsobují, důležité je zvolit takové, 

Hýčkejte své oči, 
provázejí vás životem

Pokud si vybíráte optika, jde o velmi osobní volbu. 
Potřebujete nejen dobře padnoucí čočky nebo 
brýle, ale je nutné vaše oči a vše s nimi spojené 
dobře změřit. Proto v Dobřichovicích letos vzniklo 
centrum péče o zrak.

 775 969 813
www.optikadobrichovice.cz

Optika Dobřichovice 
 Anežky České 1125, Dobřichovice 
 info@optikadobrichovice.cz 

z nichž chlapci a děvčata mají radost. Ide-
ální jsou brýlové obroučky z plastu, odol-
né proti rozbití a bezpečné při hře. Tenká 
a  lehká brýlová skla zaručují optimální 
vidění, přitom není podstatné, kolik di-
optrií dítě má. Brýlové čočky Rodenstock 
jsou totiž ideální i  u  vysokých dioptric-
kých hodnot.

Vkusně a osobně
Brýlová obroučka je asi jediným mód-
ním doplňkem, který má vliv na  cha-
rakter jejího nositele. Proto je citlivé 
zohlednění osobního stylu, anatomic-
kých specifik a přání nositele pro výběr 
ideálních brýlí klíčové. Z těchto důvodů 
se zde neřídí pouze módními trendy 
a nabízejí brýlové rámečky různých sty-
lů pro všechny věkové kategorie a peně-
ženku. Velmi rádi a zkušeně vám poradí, 
nabídnou několik možností, vy zvolíte 
tu „nej“. Výběr mají opravdu velký, včet-
ně individuálních brýlových skel Ro-
denstock a  aplikace na  multifokální 
korekci. Vyberete si také sluneční brýle, 
pouzdro nebo další doplňky.

Vaše brýle potřebují také údržbu či 
opravu. To zabezpečuje vlastní dílna, 
kde realizují všechny zakázky. Po  čase 
možná budete chtít opět zkonzultovat 
svůj zrak. Zavolejte. Zastavte se. Osobní 
přístup je samozřejmostí.
Vždyť oči jsou bránou
do vaší duše.
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Prodejní výstava uměleckých fotogra-
fií a koláží Vratislava Nohy se koná 
od 9. září do 10. října v pivotelu MMX 
v Letech.

Vratislav Noha se narodil roku 1975 v Be-
nešově a už od dětství se u něj projevoval 
zájem o umění. Navštěvoval lidovou ško-
lu umění u  malíře Vladimíra Cidlinské-
ho. Po vojenské základní službě pracoval 
dvacet let v bankovním sektoru a během 
této doby se neustále vzdělával v  oboru 
umělecké fotografie. První výstavy měl 
společně s Janem Brabencem, Evou Jandej-
skovou, Irenou Budweiserovou a dalšími.  

Působí též v  ochotnickém di-
vadle. Jako fotograf zachycuje 
okolí svým specifickým vidě-
ním, tvoří abstraktní snímky, 
koláže a  umělecké akty, které 
syrovou jemností vyzdvihují 
krásu ženského těla, převážně 
ve stupních odstínů šedi. Věnu-
je se také natáčení videoklipů 
a obrazovému ztvárnění básní 
a sonetů. V současné době pra-
cuje společně s  producentem 
a  skladatelem Karlem Maří-
kem na výtvarném zpracování 
textů Jiřího Žáčka.

Fotografie Vratislava Nohy vás potěší V MMX
KULTURA — 13

Kreativní malíř Muczka vystavuje svá díla v Letech
Nevšední výstavu jedinečných obrazů 
Joea Muczky jr. můžete až do  8. září 
navštívit v letovském pivovaru MMX. 
Celkem je tu k vidění 17 obrazů.

Vernisáž se konala 26. srpna. Setkání 
s umělcem zpestřil tzv. action pain-
ting: malování obrazu autorem přímo 
na  místě. Na  vernisáži, kterou mode-
rovala Andrea Ušiaková, se hosté do-
zvěděli o  životě a  stylu Joea Muczky 

jr. a  užili si také prohlídku pivovaru 
MMX. Díla opavského rodáka už oble-
těla celý svět. Vyhledávaný umělec, je-
hož díla vlastní lidé po celém světě, zís-
kal v roce 2013 ocenění Zlatá Europea 
za celoživotní oddanost umění a stal se 
členem klubu laureátů Evropské unie 
umění. 

Výstavu pořádá společnost DOBNET 
ve  spolupráci s  obcí Lety a  pivovarem 
MMX Lety.

Jazz znovu míří 
do Černošic
Tradiční mezinárodní festival Jazz Čer-
nošice se letos odehraje v  netradičním 
termínu 14. až 19. září v Club Kině, Pic-
Nic Parku Berounka, restauracích Pod 
Lípou a  Bolleta, modlitebně bratrské 
církve a v centru Vráž.

Formát je stále stejný, a  to od  hraní 
po městě zdarma až po  tři hlavní festi-
valové večery v  Club Kině. V  minulém 
ročníku byli organizátoři nuceni zrušit 
koncert Ivana Mládka, letos o  něj jeho 
příznivci nepřijdou.

Výstava nazvaná Už je nejhůř 2 bude 
k vidění v Galerii 90° v Černošicích. Za-
čne 16. září v 18 hodin vernisáží. Poté se 
přesune do  pražského Rock Café Praha 
s vernisáží 21. září rovněž v 18 hodin.

Podobná akce proběhla v  roce 2019 
a u návštěvníků měla velký úspěch, v Ga-
lerii 90° i v Rock Café Praha zaznamenali 
dokonce největší návštěvnost roku. „Ten-
to zájem nás všechny tak posílil, že jsme se 
rozhodli udělat výstavu Už je nejhůř 2. Byla 
v plánu už na rok 2020, ale kvůli pandemii 
to nevyšlo. A  teď před volbami je ten nej-
lepší čas, aby lidem opět připomněla, proč 
je podle vystavujících autorů hodně zle,“ 

sdělil kurátor Jiří Macht2. Vystavovat 
bude grafik a  malíř Pavel Šťastný, který 
vymyslel ikonické logo OF Občanského 
fóra, dále například Jiří Macht2, Jindřich 
Hájek, Tomáš Kubík, Michal Cimala, Si-
mona Blahutová nebo Alžběta Jungrová.

Království za  štětec a  půl svobody 
k tomu, to je název letošní výstavy Ate-
liéru ArteRadky s  vernisáží v  sobotu 
5. září od 16 hodin v areálu zámku v Do-
břichovicích. Otevřena bude denně od 9 
do 21 hodin a potrvá do 25. září. Letošní 
expozice je pozváním do  světa, ve  kte-

rém duše kvete a kde se na chvilku po-
tkáme ve  společném příběhu. Během 
vernisáže na  nádvoří vystoupí písňové 
duo Horaj, divadelní soubor Kukadýlko, 
dětská rocková kapela Dobi Boyz, akor-
deonista František Buchtele a tanečnice 
Zuz Šoutová.

Díla z ateliéru se dotknou vaší duše

Současná politika pohledem umělců
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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, ovládáníveškerý sortiment 
oříšků, sušeného ovoce, 

cukrovinek

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

  
CHYSTÁTE OSLAVU? 

OBJEDNEJTE SI
 SOUDEK S PIVEM 

 

MÁME 10, 15, 20, 30, 50 L

I S PÍPOU

 Objednávejte přímo u sládka! 
732 570 845

sladek@pivovar-revnice.cz

POZVÁNKY 
Historie vokální hudby
Koncert pěveckého sboru Vox nym-
burgensis se v  rámci festivalu Mu-
sica Viva koná 17. září od  19 hodin 
na zámku v Dobřichovicích.

Pocta Jaroslavu Šarounovi
Sexteto členů České filharmonie za-
hraje na počest Jaroslavu Šarouno-
vi, a to 25. září od 17 hodin v karlic-
kém kostele sv. Martina a Prokopa. 
Na programu je Pachelbel a Vivaldi, 
účinkují P.  Nechvíle, L. Vilímec, 
M.  Kolářová, O. Kameš, M. Novák 
a J. Hudec.

Bukifest 2021
Již 12. ročník oblíbeného festivalu 
můžete navštívit 10. září od  19  ho-
din v  černošickém Club Kině. Po-
zvání přijali Jitka Vrbová a  Hon-
za Frühwirt, kapela Nové struny, 
George & Beatovens s  Karlem Ka-
hovcem a Viktorem Sodomou.

Zelený tulipán
Festival vydavatelství Maťa Zele-
ný tulipán připravují na  18. září 
od 13 hodin v Lesním divadle v Řev-
nicích. Zahrají The Plastic People 
of the Universe, Phil Shoenfelt & 
Southern Cross, Svatopluk, Václav 
Koubek, A  bude hůř, Sbor břežan-
ských kastrátů a  Mnichovo Smra-
diště.

Výstava v galerii
Od 2. září do 3. října v době otevření 
kavárny můžete v Galerii Bím zhléd-
nout výstavu obrazů a  fotografií 
Jana Hůlky, Jany Plaštiakové Hůlko-
vé a Jarmily Kubátové.

Řevnické lesní divadlo je napojeno 
na vysokorychlostní optický internet, 
který poskytne pořadatelům akcí vět-
ší technický komfort a v konečném dů-
sledku bude mít přínos i pro diváky.

Akci technicky zajistil spolek DOBNET, 
který bude kabelovou trasu udržovat 
a zajistí pořadatelům událostí v Lesním 
divadle symetrickou internetovou pří-
pojku. „V praxi to například znamená, že 
představení, koncerty a další akce budou 
moci pořadatelé online streamovat do in-
ternetu rychlostí s kvalitou 4K videa,“ po-
pisuje předseda spolku Michal Nešpor.

Vysokorychlostní připojení bylo do-
končeno poslední fází v  polovině srp-
na. Kabel je částečně veden jako nad-
zemní, většina trasy však byla uložena 

do  země. „Tuto variantu jsme požado-
vali, aby nedocházelo k  poškozování 
kabelu spadlými větvemi stromů podél 
lesní cesty směrem k areálu divadla, což 
byla poměrně častá závada, která trá-
pila předchozí připojení,“ řekl Tomáš 
Smrčka, starosta Řevnic, jež se na  re-
alizaci finančně podílely. V  následují-
cí fázi bude DOBNET řešit s pořadateli 
další konkrétní potřeby internetového 
připojení. „Nabízí se napojení v prosto-
ru režie, ale také v místě pódia, poklad-
ny nebo občerstvení,“ dodává starosta 
Smrčka.

Díky optickému kabelu může být po-
skytnuta kapacita linky v  řádu stovek 
megabitů za  sekundu. „Splnit tak lze 
téměř všechny požadavky na  kapacitu 
i kvalitu připojení,“ upřesňuje Nešpor.

DOBNET přivedl do Lesního divadla v Řevnicích 
vysokorychlostní optický internet

Geislerová si v Berouně zahraje Marušku
Pohádku Byl jednou jeden král uve-
dou dobřichovičtí divadelníci v pátek 
10. září od 19 hodin v letním kině v Be-
rouně. V roli princezny Marušky účin-
kuje známá herečka Aňa Geislerová.

Pohádka je adaptací známého filmu 
z 50. let s Jiřím Werichem a Vlastou Buri-
anem v hlavních rolích. Dobřichovickou 
premiéru měla již v roce 2015, reprízo-
vána byla o  rok později. Kromě herec-
kých výkonů a výpravy (scéna, kostýmy, 
světla, efekty a triky) inscenace zaujala 
diváky i díky půvabné hudbě skladatele 
Zdeňka Dočekala.

Letos pohádka doznala několika vý-
znamných změn v obsazení. Hlavní role 
se ujal senátor Jiří Oberfalzer a  prin-
ceznu Marušku hraje s  ochotnickým 
nadšením dobřichovická rezidentka 

Aňa Geislerová. Vstupenky lze zakoupit 
v předprodejích MKC Beroun nebo onli-
ne na platformě webticket též pod MKC 
Beroun.

Foto, titulní strana Jiří Macht

in
zerce
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Cílem je dosáhnout společného flexibilního 
řešení svozu a zpracování odpadu skrze vlast-
ní komunální svozovou firmu. Svazek utvoří 
obce ležící podél Berounky, doplní je i městys 
Liteň a obec Třebotov. Do budoucna se mož-
ná přidají další. Důvodem jsou zvyšující se 
náklady na sběr, svoz a zpracování odpadu 
bez možného ovlivnění. Podle nového zákona 
o odpadech, platného od letošního roku, jsou 
totiž obce povinny vytřídit z komunálního  

odpadu 60 % do roku 2025, 65 % do roku 2030 
a 70 % do roku 2035. Za nesplnění cílů jim 
hrozí pokuty. Už do konce roku 2023 mají obce 
z nařízení EU zajistit, aby bioodpad nebyl sou-
částí směsného odpadu, tedy aby se třídil, 
nebo zlikvidoval u zdroje, například na kom-
postu. Navíc rostou poplatky za skládkování.

Pro obce je splnění legislativních požadav-
ků náročné, neboť musí v relativně krátké 

době zvýšit množství vytříděného odpadu 
a snížit produkci směsného komunálního 
odpadu. „Chceme tomu zabránit. Primárně 
potřebujeme mít pod kontrolou cenotvorbu. 
A chceme si být jisti, že víme, co se s odpa-
dy děje. Většina obcí to nyní absolutně ne-
tuší, protože není možné si ověřit informace 
od svozových firem,“ popsal základní důvody 
vzniku svazku obcí Petr Weber, předseda re-
gionu Dolní Berounka.

Svozové firmy  
nejednají vždy fér
Obce jako součást svazku budou moci napří-
klad zvolit spalovnu, skládku nebo jiný systém 
zpracování odpadu, který budou spoluprovo-
zovat. Z ekonomického pohledu jim kvůli ros-
toucím nákladům hrozí nezáviděníhodné roz-
hodování: buď výrazně navýší platby za svoz 

a likvidaci, což ale půjde na úkor jiných obec-
ních projektů, nebo finanční zátěž převedou 
na občany, kteří místo pětistovky zaplatí třeba 
patnáct set korun. A to nikdo nechce. „Založe-
ní svazku je záměr, jak se dívat do budoucna 
a být aktivnější směrem k nastávajícímu vývo-
ji. V souvislosti se změnou legislativy potřebu-
jeme odvážet odpad tříděný mnohem více než 
do této doby. Například se musí výrazně zvýšit 
složka bioodpadu,“ popisuje Petr Weber, který 
je zároveň místostarostou městyse Karlštejn.

Akutní potřebu změny potvrzují další obce. 
„V současné době u nás zajišťuje svoz odpadu 
sdružení nadnárodních firem, jejichž cílem je 
především maximalizace vlastního zisku. A tak 
spolu s obcemi v našem nejbližším okolí čas-
to pochybujeme, jaké množství odpadu je nám 
účtováno a jaké skutečně svezeno. Komunikace 
se společností a snaha změnit systém svozu je 
dosti složitá,“ uvedl starosta další členské obce 
Hlásná Třebaň Tomáš Snopek. „Od tohoto kroku 
si slibujeme získání kontroly nad množstvím vy-
kazovaného odpadu. Souběžně zavedeme v roce 
2021 částečný door-to-door systém zaměřený 
na plasty a vyloučení bioodpadu ze směsných 
popelnic,“ dodal starosta Litně Filip Kaštánek.

Změna ve svozu rezonovala mezi obcemi už 
delší dobu. Vznik DSO Poberounské odpady 
vesměs uvítaly všechny členské obce Dolní 
Berounky a hlásí se další. 

Jak mít odpad ve „svých rukou“
Obce v dolním Poberouní se rozhodly k zásadní změně ve svozu 
odpadů. V souvislosti s chystanými změnami v odpadovém 
zákoně vznikne nový dobrovolný svazek obcí (DSO) 
Poberounské odpady.

Skládka v Březince

PRINCIP DOOR-TO-DOOR
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Inspirace z Moravy
Klíčovou úlohu v rychlosti aktuálního procesu 
hrají obce na jižní Moravě, přesněji starostka 
Sudic Olga Dočkalová. Díky ní a jejím spolu-
pracovníkům odpad třídí systémem door-to-
-door. Před dvěma lety se dalo dohromady 17 
obcí a založily Technické služby Malá Haná 
na svoz odpadů. S pomocí dotací zavedli ba-
revné nádoby přímo k domům. Sběrná místa 
zůstala většinou stejná, žluté kontejnery se 
vyprazdňují každých 14 dnů. Žluté nádoby 
i modré na papír jsou od domů občanů sváže-
ny jednou za měsíc. Funguje to. I bez finanční 
podpory jsou lidé zodpovědní, zmizely pře-
tékající popelnice, zvýšilo se třídění odpadu 
a o téměř neuvěřitelných 50 procent se snížil 
směsný odpad. Aktuálně sdružují na padesát 
samospráv a zavádějí třetí etapu door-to-door.

Ambice se zavedením tohoto systému má 
do budoucna i svazek Poberounské odpady. 
Nyní je paní starostka inspiruje a pomáhá 
s prvními kroky. Sama říká, že odpadový zá-
kon už byl třeba jako sůl. A i když spolu s ním 
přišly nějaké porodní bolesti, začalo se mnoho 
starostů zajímat o své odpadové hospodářství. 
„Mnozí se nestačili divit, kolik za co platí a jak 
vše probíhá s jejich externí firmou. Každý týden 
volá zástupce některého z mikroregionů ČR 
a ptá se na náš systém a fungování společnosti. 

Rádi se s kolegy dělíme o praktické zkuše-
nosti a také se kolikrát dozvíme tvrdou realitu 
odjinud. Tím víc nás to přesvědčuje, že jdeme 
správným směrem, cestou aktivní komunika-
ce se starosty i cestou osvěty s občany a že si 
umíme své popelnice vyvézt sami,“ kvitovala 
paní starostka.

Sběr od domu k domu
Systém door-to-door je u Berounky ideálním 
řešením, ale zatím se hromadně zavádět ne-
bude. Některé obce totiž v nedávné době in-
vestovaly značné finanční prostředky do vy-
budování velkokapacitních polopodzemních 
kontejnerů. Na sto procent ale jsou pro vlastní 
svozovou firmu. „Vzhledem k limitům v odpa-
dovém zákonu a separačním cílům to je cesta, 
na niž se v dohledné době dostaneme všichni. 
Ale zatím bude hlavní změnou založení svo-
zové firmy. Občané první změnu pocítí v tom, 
že k nim bude jezdit auto jiné barvy a s jiným 
názvem,“ potvrdil Petr Weber.

 V souvislosti se systémem door-to-door je 
také třeba nakoupit velké množství popelnic. 
Vše proběhne ve vlnách podle možnosti dotací. 
Flexibilně připravená na změny bude už nyní 
svozová firma včetně vozů tak, aby přechod 
na jiný systém byl jen otázkou rozhodnutí.

Spolupráce  
s dalšími obcemi
Vzájemné sdílení informací se šíří napříč re-
publikou. Stejně jako Poberouní dostalo po-
moc z Moravy, snaží se ji šířit dále a řeší pří-
padnou spolupráci s další obcemi, které jsou 
na hranici katastru Dolní Berounky, přes-
něji vznikajícího dobrovolného svazku obcí. 
„Jako první se k nám přidala Liteň. Víme 
ale i o dalších obcích, které projevily zájem, 
například Koněprusy nebo Mořinka. Proto 
jsme dali dohromady seznam míst v našem 
sousedství. Pokud se obce podaří logisticky 
dobře propojit, aby na sebe navazovaly, bude 
provoz ekonomičtější,“ doplňuje místostaros-
ta Karlštejna.

Příkladem obce, která je v tzv. hluchém mís-
tě (tzn. vyvážení logisticky nenavazuje) a stojí 
o zařazení do DSO, je Hýskov. Vznikající spo-
lek u Berounky ale rozvinul s paní starost-
kou diskusi o založení vlastní svozové firmy 
v jejich katastru. Pokud se Hýskov rozhodne 
myšlenku realizovat, z Poberounských odpa-
dů jsou připraveni být plně nápomocni. A aby 
se pomyslný kruh uzavřel, radost z této infor-
mace má i sudická starostka Olga Dočkalová: 
„Z vlastní praxe vidím, že jde o jednu z oblas-
tí, kde obce díky spolupráci dosáhnou na cíle, 
na něž by samy nestačily.“

Svozový vůz na Malé Hané Starostka Sudic Ing. Olga Dočkalová



Příkladem zavedení systému door-to-door 
už v průběhu minulého roku jsou v našem 
regionu Všenory. Zapojení bylo dobrovolné 
a využilo ho 80 procent domácností. Každý, 
kdo projevil zájem, dostal k zapůjčení tři 
druhy popelnic: na plasty žlutou, na papír 
modrou a hnědou na bio. Popelnici na smí-
šený odpad si musel každý pořídit a zaplatit 
sám. Vybrat si mohl ze dvou velikostí: 120 
nebo 240 litrů. Tak mohou obyvatelé třídit 
doma. K dispozici jsou samozřejmě i sběrná 
místa s velkými kontejnery. „Máme radost, 
že se občané do systému zapojili, a zdá se, 
že i výsledky třídění odpovídají našim před-
stavám o dosažení co nejmenšího množ-
ství takzvaného komunálního odpadu. 
Jednou za 14 dní se vyváží směsný odpad, 
jednou za měsíc plast a papír. Bioodpad jed-
nou za 14 dní. Tento systém door-to-door 
zůstane ve Všenorech i u nové odpadářské 
firmy Poberounských odpadů,“ řekl staros-
ta Všenor Roman Štěrba.

V roce 2020 obec doplácela za odpady 
ze svého rozpočtu více než 1,5 milionu ko-
run. „Myslíme si, že tyto prostředky by se 

daly využít smysluplněji ve prospěch nás 
všech. Proto se i nadále obracíme s žádostí 
o co nejúčinnější třídění, aby se v černých 
popelnicích ocitl pouze zbytkový odpad, 
který již nelze žádným způsobem vytřídit,“ 
potvrdil všenorský starosta Roman Štěrba. 

Obec upozorňuje na správné třídění 
bioodpadu. Do nádob patří hlavně biood-
pad z domácností: zbytky jídel rostlinného 
původu, ovoce, zeleniny, pečiva, skořápky 
od vajec a ořechů, kávová sedlina, čajové 
sáčky apod. Nádoby vyvážené ze Všenor 
však z 90 % obsahují těžkou mokrou po-
sekanou trávu a větve. Biopopelnice na ta-
kovou zátěž nejsou vyrobené a při svozu 
a vyklápění dochází k jejich poškození či 
prasknutí. „Není příliš ekonomické a eko-
logické vozit mokrou posekanou trávu 
z bodu A do bodu B. Zvažte proto, prosím, 
možnost menšího kompostu na vlastním 
pozemku, kam byste tuto zeleň odkládali,“ 
oslovuje občany všenorský starosta.

Nutnost podobné osvěty potvrzují i dal-
ší obce v ČR, které systém door-to-door 
úspěšně zavedly. 

4Odpady pod kontrolou  S VA ZEK OBCÍ – REG ION DOLNÍ BEROUNK A

Auta se možná budou 
dočasně pronajímat
Pro nový systém jsou klíčová svozová vozidla. 
Jejich dodavatel vzejde z výběrového řízení, 
jež je možné vypsat až po založení DSO. Tedy 
čím dříve, tím lépe. Situaci navíc zkomplikova-
la světová pandemie, která zdržela například 
výrobu a zpomalila dodavatelský řetězec. Auta 
se tak vyrábějí minimálně rok. Přitom se dělá 
vše pro to, aby se v Poberouní začalo svážet 
v červenci 2022. „Souběžně tedy vedeme dis-
kusi s několika společnostmi, které nám mo-
hou auta půjčit. Buď formou ukázkových vozů, 
nebo krátkodobých či dlouhodobých proná-
jmů,“ vysvětlil Weber a pokračoval: „Dříve 
byly dodací lhůty mezi třemi a šesti měsíci 
maximálně. Vyrobilo se vozidlo plus se zhruba 
za týden udělala montáž nástavby, což je pro-
stor na ukládání odpadu. Má různé mechanis-
my podle toho, jaký odpad auto sváží. Věříme, 
že najdeme řešení. Aktivně komunikujeme 
se společnostmi, které mají eminentní zájem 
na spolupráci, a věříme, že na počátku příštích 
letních prázdnin opravdu začneme svážet.“

Proč se obcím vyplatí 
vlastní odpadářská firma?
• Objem odpadů a jejich cenu mají 

plně pod kontrolou (poplatky 
zůstávají v režii jednotlivých obcí 
a měst).

• Mají přístup ke konkrétním 
informacím o odpadech a nakládají 
s nimi ve prospěch občanů.

• Rozhodují o činnosti odpadářské 
firmy a podílejí na hospodářském 
výsledku.

DSO Poberounské odpady ke konci srpna:
 Černošice
 Dobřichovice
 Hlásná Třebaň
 Karlík
 Karlštejn
 Lety
 Liteň
 Řevnice
 Srbsko
 Tetín
 Třebotov
 Všenory
 Zadní Třebaň

Svozový vůz vysypávající papír

Výsledky v hospodaření s odpady po zavedení door-to-door systému ve Všenorech.

VŠENORY
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Královský průvod se 
spojí s Alotrii
Ve dnech 11. a 12. září proběhne již čtr-
náctý ročník Královského průvodu ze 
Zbraslavi na Karlštejn. V Dobřichovicích 
se v  jeho rámci koná též 18. ročník šer-
mířských Alotrií neboli festival historic-
kého šermu.

Alotria začnou 11. září od 11 hodin pod 
dobřichovickým zámkem. Během dne 
vystoupí 15 souborů z  celé republiky. 
Nebude chybět ani dobové tržiště, ob-
čerstvení, dětské starodávné hry a další 
lákadla pro malé i  velké. Celý program 
pak po 21. hodině zakončí velkolepá oh-
nivá show. Alotria pořádá SHS Alotrium 
a  město Dobřichovice, spolupořadatelé 
Královského průvodu společně se spol-
kem Doba Karlova.

V Řevnicích vypukne 
Pivní festival
Pátý ročník Pivního festivalu Řevnice se 
uskuteční 11. září na  náměstí v  Řevni-
cích. Návštěvníci se po roční pauze mo-
hou těšit hned na pět nováčků.

Premiéru si odbudou pivovary Bře-
zová-Oleško, Kynšperský zajíc, Parovar, 
Raven a  Wildcock. Dalšími účastníky 
jsou již osvědčené značky Bad Flash, 
Čestmír, Loužek, Mad Cat, Potmehúd, 
Řeporyje, samozřejmě domácí Řevnice, 
které spojí síly s  novým místním Psy-
chovarem, Strašák, Trilobit a  další stá-
lice Všerad. Festival konaný za podpory 
města Řevnice otevře brány druhou zá-
řijovou sobotu v 11 hodin.

Hezký život pokračuje 
v kapličce
Prodloužená výstava velkoformátových 
fotografií Petra Kubína, jenž originál-
ním způsobem zasazuje historickou po-
dobu vybraných míst Černošic do dneš-
ního prostředí, pokračuje během září 
v mokropeské kapličce.

Z rodinných alb si Petr Kubín vypůj-
čil staré, většinou nepublikované foto-
grafie lidí, kteří tady žili třeba před více 
než sto lety, vrátil se s  nimi na  stejné 
místo a záběr zopakoval. Historický ob-
rázek pak orámoval realitou současné-
ho života. Výstava je přístupná do 3. říj-
na o víkendech od 14 do 18 hodin nebo 
po  domluvě. Podrobnosti sledujte 
na  webu města a  na  facebookovém 
profilu ČeSpoLetu www.facebook.com/ 
letopisciCernosice.

Kdo je třetí rodič? 
Také žijete v  sešívané rodině? Nebo 
vás to čeká? Kdo vám pomůže? Odpo-
vědi na  podobné otázky můžete slyšet 
22. září od 18:30 hodin na besedě v dob-
řichovické knihovně.

Hostem bude tentokrát Kamila Šimůn-
ková (dříve Petrovská), autorka knihy 
a projektu Třetí rodič. Na mnoho otázek 
odpoví podle aktuální situace v Knihov-
ně Dobřichovice či online. Místo je třeba 
si předem rezervovat na  online.zivara-
dost.cz/kamila. Vstupné je volitelné, ve-
čer je beneficí pro program Živá radost 
pro ženské zdraví a skutečnou prevenci.

V  letošním roce uplyne již 750 let 
od  doby, kdy byla poprvé připomenu-
ta obec Vižina (dříve Vižima). Slavnost 
k tomuto významnému výročí tady bude 
v sobotu 11. září.

Vižinu darovala roku 1271 královna 
Kunhuta Uherská, manželka Přemys-
la Otakara II., ještě s  jinými dědinami 
pražským křižovníkům. Nejstarší zná-
mé vlastníky dosud připomíná šesticí-
pá hvězda ve  znaku obce. Připraven je 
bohatý program, který by měl potěšit 

všechny věkové kategorie. Vystavena 
bude kronika obce a k vidění fotografie 
z dob minulých i nedávných.

Tři předehry od  tří zázračných dětí, 
Mozarta, Mendelssohna a  Saint-Saën-
se, zaznějí podle dirigenta Debashishe 
Chaudhuriho 5. září od  19 hodin 
na  tradičním koncertu Filharmonie 
v  lese v  Řevnicích. S  Komorní filhar-
monií Pardubice vystoupí jako host 
houslový virtuos Václav Hudeček.

S  myšlenkou pořádat filharmonické 
koncerty v  Lesním divadle přišel před 
čtyřmi lety dirigent Chaudhuri, který 
se před několika lety usadil s  rodinou 
v Řevnicích. Pardubická filharmonie se 
podle něj do  Řevnic ráda vrací a  i  přes 
netradiční a  lehce dobrodružné pod-
mínky a  nevyzpytatelné počasí si kon-
certy velmi užívá. Jeho letošní host 

houslista Václav Hudeček spolupracuje 
s  dirigentem Chaudhurim opakovaně 
a do řevnického Lesního divadla se těší.

Lístky v ceně 250 Kč, rodinné vstupné 
600 Kč (2 + 2) a zlevněné vstupné 190 Kč 
(děti do 15 let, důchodci, ZTP) si snadno 
zakoupíte online pomocí služby GoOut.

Vižina slaví 750 let

K filharmonii se v lese připojí Václav Hudeček

Videosestřih z koncertu najdete po představení na iDOBNET.cz.

Mikulkovy pohádky
Divadélko Elf předvede 26. září od 15 hodin na dobřichovickém zámku Mikul-
kovy pohádky. Děti uvidí O kvíčale a želvičce, Jak to chodívá v pralese, Hastr-
maní princezničku, O smutném tygrovi a O rybáři, který nikdy nic nechytil.
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víla

Zámek i samotné městečko Liteň na Be-
rounsku se svého rozkvětu dočkaly kon-
cem devatenáctého století, kdy roku 1850 
panství koupili Daubkovi. Šlo o vlaste-
neckou rodinu a Josef František Daubek 
dokonce spoluzakládal Národní divadlo.

V roce 1931 se do rodiny přivdala 
operní pěvkyně Jarmila Novotná, která 
si vzala vnuka původních majitelů 
Jiřího Antonína Daubka. Společně žili 
v tzv. Čechovně až do vypuknutí druhé 
světové války, kdy s dcerou Jarmilou 
a synem Jiřím, dnes Georgem, odešli 
do Spojených států. Roku 1947 se chys-
tali na návrat do Litně, ale politické 
poměry jim to znemožnily. Po převratu 
1948 rodina o zámek přišla a následu-
jících několik desetiletí objekt sloužil 
jako velkostatek, učiliště a internát. 
Zpět byl rodině vrácen v rámci restitucí 
po revoluci 1989.

Před deseti lety jste se z bankéřky 
stala ředitelkou neziskové organizace 
Zámek Liteň. Jak se to stalo?
Úplnou náhodou. Manžel zámek koupil 
jako finanční investici. Alespoň si to 
tehdy myslel. Jenže pak se projevila 
spousta problémů, jež asi nečekal. Přijel 
řešit nějaké potíže a odjel s pocitem, že 

to místo má úžasnou energii. Začal mě 
lákat, abych se tam také jela podívat.

Vy jste tam v době koupě nebyla?
Ne, v té době byl staršímu synovi rok 
a druhý se nám narodil, měla jsem 
úplně jiné starosti. Nepočítali jsme, že 
bychom tam jezdili. Ale pak jsem s ním 
přece jen jela a to vše odstartovalo.

Pokud byste měla zmínit jednu věc, 
která ve vás vzbudila zájem o toto 
místo, co by to bylo?
Zcela jistě tzv. Čechovna, hned na prv-
ní pohled bylo znát, jak musela být 
kdysi krásná. Začalo mě zajímat, kdo 
tu žil, historii zámku jsem tehdy vůbec 
neznala. Věděla jsem, že budova se jme-
nuje Čechovna, protože tu kdysi bydlel 
Svatopluk Čech, jehož tatínek na zámku 
pracoval jako správce. 

Když jste zjistila, že tu žila Jarmila 
Novotná, věděla jste, kdo to byl?
Tušila jsem, že to kdysi byla slavná 
operní hvězda. Jako studentka jsem 
v roce 1994 zaznamenala, že zemřela. 
Ale nic víc. Nekupovali jsme panství 
od pana Daubka, ale od jiného vlast-
níka, takže já jsem ani nevěděla, že 

Jarmila Novotná měla syna, který navíc 
ještě žije. On sice zámek zrestituoval, 
ale následně ho prodal.

Napsali jsme mu, že bychom se rádi 
přijeli představit a zjistit více o histo-
rii toho místa. Zajímaly mě i dobové 
fotografie. Na naše e-maily zareagoval 
a pozval nás do New Yorku, kde žije 
vlastně celý život.

Stál o připomínání minulosti?
Zpočátku asi příliš ne. Letěli jsme 
za ním do Ameriky s tím, že zajdeme 
na hodinku na návštěvu a pak si každý 
půjde po svém. Setkání ale bylo osudové. 
Pan Daubek začal vyprávět a nemohl 
přestat. Bylo znát, že je toho plný. Mluvil 
výborně česky, vyprávěl nám, jak ob-
rovské vzpomínky na Liteň má, jak jsou 
Čechy, a zejména Liteň, pro něho osudo-
vé. Na zpáteční cestě jsme si s manželem 
řekli, že by bylo krásné ho sem pozvat, 
respektive celou jeho rodinu. 

Ale on přece v Litni strávil jen rané 
dětství a pak jedny prázdniny. Jak si 
vysvětlujete, že k ní tak přilnul?
Ano, strávil tu léto v roce 1947, kdy celá 
rodina přijela připravit zámek na ná-
vrat o rok později. Během druhé světové 

Ivana Leidlová: 
Netušila jsem,  
jaký diamant se 
v Litni skrývá

Pořízení zámku v Litni mělo 
být jen finanční investicí. Ivana 
Leidlová, původním povoláním 
ekonomka a bankéřka, byla 
v době, kdy manžel zámek 
kupoval, na rodičovské 
dovolené se dvěma syny. 
Do Litně se nechystala, 
neplánovala, že by tam s dětmi 
trávila čas. Pak se tam přece 
jen vypravila a zamilovala se 
na první pohled. Ohromil ji 
duch tohoto místa. 
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války tu žila nacistická rodina a ma-
minka Jiřího Antonína Daubka, manžela 
Jarmily Novotné, jemuž celý areál v Litni 
patřil. Od roku 1945 se manželé snažili 
dát panství dohromady, aby tu mohli 
žít. Plánovali, že se sem přesunou, jenže 
k tomu už ze známých důvodů nedošlo. 
Pan Daubek skutečně nemůže mít mno-
ho vzpomínek, ale jsou opravdu silné.

George Daubek měl s matkou 
komplikovaný vztah, od roku 1947 
do sametové revoluce v Česku nebyl, 
přesto mluví velmi dobrou češtinou. 
Kdo v něm podporoval češství, 
rodiče? 
Myslím si, že chůva Milada, která se 
o obě děti odmala starala a s rodinou 
odešla i do Spojených států, kde s nimi 
žila až do své smrti. Vliv na něj určitě 
měl i otec. George si uvědomoval, co tady 
jeho rodina zanechala, a proto se chtěl 
o rodinný majetek postarat. Jarmila No-
votná ho údajně od toho, aby se přihlásil 
o restituce, zrazovala. Měla za to, že jde 
o minulost a že by ji měl uzavřít.

Čím se živil jeho otec po odchodu 
do USA?
To také byla velmi zajímavá osobnost. 
Rodina měla v tehdejším Českosloven-
sku cihelny, mlýny, lihovar, pivovar. 
Po nuceném odchodu před nástupem 
fašismu byl v Americe ze dne na den 
někým, kdo nosil tašky „madame Novot-
né“. Tam byla hvězdou ona. Ale znovu 
se vypracoval a stal se druhým mužem 
společnosti IBM, nejbližším spolupra-
covníkem ředitele firmy pana Watsona. 
Zakládal veškeré operace v Evropě 
a měl je koordinovat z Litně, což ale 
po změně režimu nebylo možné, a tak 

řídil IBM z Paříže. Od roku 1956, kdy 
kromě Evropy měl na starosti i Asii, žili 
s Jarmilou Novotnou ve Vídni, kde v roce 
1981 zemřel. Přál si být pochovaný v ro-
dinné hrobce v Litni. Tam je pohřbená 
i Jarmila, která zemřela v roce 1994. 

Proč si se synem nerozuměla?
Byla stále pryč a on jí to zazlíval. Po mat-
čině smrti dostal do opatrování veškerou 
její pozůstalost, ale vůbec si ji nepro-
hlédl. Nezajímala ho. Do materiálů se 
podíval až v době, kdy jsme se o Jarmilu 
Novotnou začali zajímat my, pak krabice 
otevřel a jejich obsah studoval. Teprve 
když si vše pročetl, pochopil její osobu, 
osud i to, jak významnou osobností jeho 
matka byla. Myslím, že teprve tehdy se 
s ní určitým způsobem usmířil. Až se jed-
nou budu ohlížet, pocítím radost, že jsme 
ho i my k mamince tak trochu přivedli.

Kým je Jarmila Novotná pro vás?
Myslím si, že tak zajímavých osobností, 
jakou bezesporu byla ona, navíc žen, 
jsme v historii mnoho neměli. Převy-
šovala dobu, v níž žila. Byla skutečnou 
hvězdou první velikosti, vystupovala 

v Berlíně, ve Vídni, její domovskou scé-
nou pak po dlouhých šestnáct let byla 
Metropolitní opera v New Yorku. Přitom 
Češi ji skoro neznají.

Bude někdy zámek Liteň  
přístupný veřejnosti?
Byla bych ráda, aby odkaz Jarmily 
Novotné a rodu Daubků žil dál. Aby 
tady byl stále přítomný, ať už formou 
komentovaných prohlídek, pěveckých 
kurzů nebo jinou rolí areálu. Pokud se 
v Česku vysloví jméno Jarmila Novotná 
a většině vzdělaných lidí naskočí, že to 
byla operní pěvkyně z počátku 20. stole-
tí, budu spokojená. 

Minulou sobotu jste v zámeckém 
parku uspořádali koncert Rusalka 
v parku, na počest 10. výročí Festivalu 
Jarmily Novotné a 120. výročí 
prvního uvedení opery Antonína 
Dvořáka Rusalka, kterou nádherně 
zpívala právě Novotná. Jak jste byla 
s průběhem večera spokojená?
Byly to do poslední minuty velké nervy, 
protože počasí rozhodně nepřipomínalo 
srpen, ale spíše konec října. Například 
během dne několikrát pršelo a museli 
jsme čtyřikrát utírat mokré židle, na-
posledy necelé dvě hodiny před začát-
kem koncertu, ale naštěstí se počasí 
uklidnilo, a nakonec nekápla ani kapka. 
Velký dík patří divákům, kteří i přes tak 
nejisté počasí do Litně přijeli v opravdu 
hojném počtu. Bylo vyprodáno a nálada 
byla skvělá.

Dostali jsme mnoho pochvalných 
ohlasů, výkony sólistů Kateřiny 
Kněžíkové, Richarda Samka, Jany 
Kurucové a Jana Martiníka braly dech 
a dirigent Robert Jindra orchestr řídil 
bravurně.  Spojení tanečních výjevů 
promítaných na velké LED obrazovce se 
zpěvem na pódiu přidalo celému večeru 
krásnou a magickou atmosféru. Takže 
ano, jsem moc spokojená.  Mirka Paloncy

Více fotografií z Rusalky a delší rozhovor na iDOBNET.cz
Fota Jan Žirovnický a Adrian Šetlík

ROZHOVOR — 17
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Zavedená stavební firma z Černošic přijme kandidáta/kandidátku na pozici:
 asistent/ka jednatele společnosti
 
Požadujeme:
-          časovou flexibilitu
-          AJ slovem i písmem (NJ výhodou)
-          komunikativnost
-          uživatelskou znalost MS Office
-          řidičské oprávnění sk. B
-          nástup dle dohody
 Nabízíme:
-          práci v příjemném prostředí a přátelském týmu blízko centra Černošic
-          5 týdnů dovolené
-          příspěvek na stravování
-          možnost přizpůsobení pracovní doby  
-          zajímavé finanční ohodnocení
 Náplň práce:
-          evidence pošty, včetně jejího odesílání
-          prvotní evidence přijatých faktur
-          zajištění běžného chodu kanceláře
-          evidence a koordinace časového programu jednatele
-          zajišťování nákupu kancelářských a úklidových potřeb
-          evidence a ukládání smluv a ostatní agendy zakázek
-          archivace a správa archivu
-          zajištění a organizace školení zaměstnanců

 Kontakt: tel. 605 267 697; e-mail rehor@stavitelstvirehor.cz

Jednou v  sobotu dopoledne jsem šel 
nakoupit pár drobností na  víkend. Po-
stupně jsem odškrtával seznam – a měl 
hotovo. Cestou ze zeleniny jsem koukal 
do  výloh a  zastavil se před knížkami. 
Mám je rád. Celý den sedím za  počíta-
čem nebo v  autě. U  knihy odpočívám, 
i když je naučná. A co teprve nějaká po-
hodová před spaním. Ani děti bez obráz-
kové pohádky neusnou...

Měli otevřeno. Vzal jsem za  kliku 
a vstoupil. Dlouhé police byly plné knih 
od spodních řad až po strop. „Mohu vám 
pomoci?“ ozvalo se. „Zatím ne, děkuji. Jen 
se dívám.“

Byl jsem tam až do  zavíračky. Ještě že 
jsem v  tašce neměl nic mraženého! Vzal 
jsem do ruky jednu knihu tady a druhou 
tamhle. Milá paní prodavačka mi nenuceně 

doporučila nejnovější historický titul, 
když viděla, co mám v rukou. K nákupní 
tašce přibyla další se dvěma kousky.

Chodím sem pravidelně. Voní to tu. Ob-
chodní centra mě nebaví. Navíc ta dlouhá 
cesta s rouškou... Dříve jsem si myslel, že 
na e-shopu ušetřím čas. Omyl. Už jsem ob-
jednal knihu, kterou děti měly. Nebo do-
šla s ohnutým rohem. Čekal jsem na do-
pravce... Tady už vědí, co naše rodina čte 
a co máme doma. Často i u místních přá-
tel. Chodí mi zprávy o  novinkách, které 
mě zajímají. A vím, že uspěju i s nákupem 
na poslední chvíli. „Pan Google“ mě mož-
ná zná, ale takovou péči mi nenabídne.

Vděčný čtenář Mirek 

Knihy na náměstí mě dostaly
Nejsem žádná „konzerva“. Líbí se mi technické 
novinky, spojení s lidmi na druhém konci světa...  
Ale když si chci vybrat knihu, jdu do obchodu 
na řevnické náměstí. Já jsem si to tam totiž zamiloval.

Doporučuji:
Knihkupectví LeAmos, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48, Řevnice

Otevírací doba: PO-PÁ 8:30-17:00   SO 8:30-11:30

 604 127 824 www.knihyrevnice.cz

Pro děti:
Bestie z Buckinghamského paláce,
David Walliams

Chlapec, krtek, liška a kůň,
Charlie Mackesy

Planeta je prga, Petr Hauzírek

Zvířecí architekti: Jak se staví
v přírodě, Daniel Nassar,  
Julio Antonio Blasco

Tipy
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Foto Petra Stehlíková

Hudlice leží devět kilometrů za  Berou-
nem a  jsou asi nejznámější jako rodiště 
českého buditele a  spisovatele Josefa 
Jungmanna. Pokud byste se chtěli vy-
dat na exkurzi do jeho rodného domku, 
doporučujeme vám vyhradit si na výlet 
celý den. V okolí jsou totiž krásné skály, 
naučné stezky a rozhledna. Vybrali jsme 
pro vás pěší trasu dlouhou 14 kilometrů. 

Krušná hora a Máminka 
Na turistický okruh můžete vyrazit pří-
mo z Hudlic nebo z obce Svatá. Autem se 
tam dostanete bez problémů a  do  obou 
obcí jedou také autobusy z Berouna. Prv-
ním cílem je jeden z nejvyšších vrcholů 
Křivoklátska Krušná hora (609 m. n. m.) 
s rozhlednou Máminka. 

Na Krušnou horu vede z Hudlic modrá 
turistická trasa, měří tři a půl kilomet-
ru. Kolem ní pak najdete naučné stezky 
Krušná hora – Hudlický vrch. Můžete si 
je také projít, pokud jste zdatnější chod-
ci a  nevadí vám další kilometry navíc. 
Za zmínku stojí dřevěná rozhledna Má-
minka, zpřístupněná v  roce 2015 (ještě 
před ní tu bývala dřevěná triangulační 
věž). Z výšky 33 metrů je krásný rozhled 

na  Prahu, Kladno nebo Brdy, při dob-
ré viditelnosti prý i  na  Šumavu, Ještěd 
nebo Klínovec. 

Vraní skála a setkání sokolů 
Od Krušné hory se přesunete níž, po mod-
ré značce dojdete na  rozcestí Varta, kde 
se napojíte na  žlutou trasu. Po  necelých 
čtyřech kilometrech spatříte hájovnu 
Král. Jinak nepříliš zajímavé místo ukrý-
vá historii jednoho významného setkání: 

někdy během roku 1860 se u  této hájov-
ny poprvé setkali zakladatelé českého 
tělocvičného spolku Sokol Miroslav Tyrš 
a Jindřich Fügner. 

Do  myslivny jezdila rodina Jindřicha 
Fügnera na letní byt, oba muži se spřáte-
lili a 16. února 1862 založili Sokol. Na pa-
mátku jejich setkání tu byla umístěna 
pamětní deska: „Z přátelství, které uza-
vřel pod tímto krovem Jindřich Fügner 
s  dr.  Miroslavem Tyršem, vzešlo sokol-
stvo spojující slovanský svět.“ 

Od  hájovny je to jen kousek po  žluté 
trase k Vraní skále. I tady můžete vystou-
pat do kopce a z vyhlídky se rozhlédnout 
do kraje. 

Hudlická skála 
Pokračování je opět po  modré zpátky 
do Hudlic přes obec Svatá, což je posled-
ních pět kilometrů. Na okraji vsi vás pak 
čeká odměna v  podobě Hudlické skály 
s nádhernou vyhlídkou. 

Skála patří k přírodním zvláštnostem 
Berounska, je označována jako buliž-
níková skála neboli sluka. Na  její jižní 
straně je úzký vchod do  jeskyně, jež 
měří skoro 12 metrů. Podle pověsti prý 
v jejím rohu stojí kamenný stůl, za nímž 
sedává panna v bílém rouchu, šije koši-
li a  každým rokem udělá jeden jediný 
steh. Až bude košile došita, přijde konec 
světa... 

Na Hudlické skále si prý v dětství čas-
to hrával i Josef Jungmann a podle vzpo-
mínky mu tam bylo blaze. Věříme, že se 
místo bude líbit i vám. Lucie Hochmalová

Pěší túry jsou poslední dobou velmi oblíbenou 
zábavou. Můžeme během nich poznávat nová 
zajímavá místa, a navíc na čerstvém vzduchu upevnit 
své zdraví. Dnes vás proto zveme za krásnými 
výhledy v okolí Hudlic u Berouna.

Vychutnejte 
si výhledy 
v okolí Hudlic 

Praktické informace: 
• Hudlice jsou od nás z Poberouní 

vzdálené 30 kilometrů, autem se dá 
dojet všude, případně jede z Berouna 
autobus do Hudlic i do Svaté. 

• Trasa měří 14 kilometrů a je příjemná 
i pro rodiny s dětmi, kočárek se 
do některých míst nedostane. 

• Kolem vede i cyklotrasa, můžete 
se tam tedy vydat na kole, výstupy 
na vrcholky jsou pak náročnější. 

• Na cestě není občerstvení, ideální 
je vzít si svačinu s sebou. V letní 
turistické sezoně (o víkendech) bývá 
otevřené občerstvení přímo pod 
rozhlednou. Krámek je v Hudlicích.
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ALPINE PRO OUTLET  
SPORTOVNÍ ODĚVY ZBRASLAV
OBCHOD S PÁNSKÝM, DÁMSKÝM A DĚTSKÝM ZNAČKOVÝM OBLEČENÍM, 
OBUVÍ A OSTATNÍM VYBAVENÍM PRO SPORT, 
VOLNÝ ČAS I BĚŽNÉ NOŠENÍ. 

OBLEČENÍ NA CELÝ ROK / OUTDOOROVÁ OBUV / BATOHY / ČEPICE / FUNKČNÍ PRÁDLO / SOFTSHELLOVÉ OBLEČENÍ / 
LYŽAŘSKÉ OBLEČENÍ / SLUNEČNÍ BRÝLE RELAX / IMPREGNACE / KARIMATKY / SPACÁKY … 
SKLADEM ZBOŽÍ NOVÝCH I STARŠÍCH KOLEKCÍ a to vše za skvělé ceny! 

OTEVÍRACÍ DOBA PO-PÁ 9:00 – 17:30 HOD 

KDE NÁS NAJDETE?

ALPINE PRO OUTLET

ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 431
156 00 PRAHA 5 - ZBRASLAV

(300 metrů od Zbraslavského nám.)

info@alpine-store.cz
www.alpine-store.cz 
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NÁSTROJAŘ

SOUSTRUŽNÍK

ELEKTROINŽENÝR  
PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE

PROGRAMOVÁNÍ  
A OBSLUHA CNC FRÉZOVACÍHO 

OBRÁBĚCÍHO CENTRA

Nástup ihned, nebo po domluvě.

SWAH s.r.o.
ČESKÁ SPOLEČNOST SE SÍDLEM V LETECH U DOBŘICHOVIC

HLEDÁME

 605 239 585
Další informace:

www.swah.cz/kariera

MASÁŽE
Gloria Dvorská

 sportovní a relaxační 

 indická masáž hlavy

 reflexní

 lávové kameny

 trigger points 
(odstraňování  
spoušťových bodů)

 pro těhotné

 hubnoucí  
a proti celulitidě

 baňkování 

 tejpování

 Breussova masáž

 Dornova metoda

 774 162 083
 Pod Lipami 2, Řevnice

 @clementti

www.clementti.cz
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V  květnatých trávnících, nebo také tra-
vobylinných směsích, jsou namíchány 
jak druhy trav, tak i  kvetoucí byliny 
a jeteloviny. Obvykle se v nich vyskytují 
nektarodárné rostliny k podpoře hmyzu, 
na  niž se zaměřují. Neméně důležitý je 
i barevný efekt, někdy se tedy přidávají 

také letničky. Směsi sestavují odborníci, 
každá je určena pro specifické podmín-
ky a  má dané procentuální zastoupení 
semen jednotlivých druhů bylin a trav. 

Pro květnaté trávníky platí, že čím vět-
ší plocha je pro ně vymezena, tím lépe. Je 
třeba počítat s pravděpodobností přesé-

vání semen na okolní území: například 
návaznost květnaté louky na  sousedův 
anglický trávník může způsobit nepří-
jemné situace. Luční porost vyžaduje 
oproti běžnému pobytovému trávníku 
více času k  růstu, plného efektu tedy 
dosahuje až po  dvou třech letech. Než 
se plocha zapojí, je náchylnější k náletu 
rostlin z  okolí a  potřebuje péči občas-
ným odplevelováním. Odměnou bude 
pestrý a  na  oko příjemný porost, který 
lze kosit pouze dvakrát do roka.

Směsi označované jako květnaté lou-
ky bývají po vzrůstu vyšší, protože jsou 
v nich zastoupeny například kopretiny, 
luční šalvěje nebo chrpy. Prostupnost ta-
kovým porostem umožní vysekaná ces-
tička, jež v zahradě působí přirozeným 
dojmem. Nízký trávník zajistí pochozí 
travobylinné směsi. Jsou zpestřeny kve-
toucími bylinami a  jetelovinami a díky 
těmto druhům si i při suchém letním po-
časí zachovávají zelenou barvu. 

Květnatá louka v rodinné zahradě

 info@livingingreen.cz
 777 135 708, www. livingingreen.cz

Je všeobecně známé, že klasický trávník je náročný na údržbu a zálivku, nena-
bízí potravu hmyzu a v případě suchého léta ošklivě zežloutne. Proto se majitelé 
rodinných zahrad stále častěji uchylují k zakládání takzvaných kvetoucích tráv-
níků. Tyto trávníky zmíněné nedostatky vyvažují, ale zároveň mají svá specifika 
a je důležité takové řešení dobře zvážit. Jejich podoba může být různá, pojďme se 
tedy na ně podívat podrobněji.

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

  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

OCHRANNÉ FÓLIE
změna barvy vozu
tónování autoskel
RENOVACE SVĚTLOMETU
MOTO DETAILING

RUČNÍ MYTÍ A VOSKOVÁNÍ AUT
ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ INTERIÉRU
RETUŠE A LEŠTĚNÍ, NANO KERAMICKÁ 
OCHRANA LAKU
OPRAVA DŮLKŮ V KAROSERII
metoda PDR
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V úterý 21. září si připomínáme Meziná-
rodní den Alzheimerovy choroby, v Čes-
ké republice se poprvé slavil v roce 1998. 
Jeho cílem je zvýšit povědomí o této těž-
ké nemoci, kterou ve  stáří mnoho lidí 
podceňuje. Nějakou formou demence 
dnes trpí už každý desátý člověk nad 65 
let, s prodlužujícím se věkem a špatnou 
životosprávou jich bude stále více.

Prvními příznaky Alzheimerovy cho-
roby jsou zapomnětlivost a emocionální 
výjevy. Nemoc se nedá vyléčit, ale díky 
vývoji medicíny je možné ji stabilizovat. 
U  každého se rozvíjí různou rychlostí. 
Zpomalit ji může včasná diagnóza a od-
povídající léky.

Jak rozpoznat  
Alzheimerovu chorobu
Klient obvykle poruchu sám nerozpo-
zná, nebo se stydí a  příznaky maskuje. 
Mírné poruchy myšlení a  zapomínání 
jsou okolím často mylně považovány 
za  přiměřené věku, a  to i  v  případě zá-
važnějších výpadků paměti. Naruše-
ných schopností si lze všimnout zejména 
při běžném rozhovoru. Indicií mohou 
být časté nepřesnosti, logické chyby 
v  odpovědích, obtížné hledání slov při 
komunikaci, nevybavování si některých 
událostí a údajů.

Klienti přicházejí k  lékaři nejčastěji 
s potížemi s pamětí a myšlením. Na pro-
blémy ale často upozorní spíše rodina či 
přátelé. Nemoc může postupně změnit 
celou osobnost.

Péče o nemocné
V  pokročilém stadiu demence se rodina 
obvykle neobejde bez kvalifikované po-
moci. Sama by totiž péči nezvládla. U kaž-
dého člověka je projev i  průběh nemoci 
jiný, a  tak je na  pečujícím, aby zvážil, 
nakolik a  jak dlouho je nemocný člověk 
schopen být sám doma a kdy vyžaduje ne-
ustálou přítomnost druhé osoby. Někdy 
nezbývá nic jiného než 24hodinová péče.

Jednou ze společností s celodenní péčí 
je Alzheimercentrum. V sociálních služ-
bách působí již od roku 1996, kdy otevře-
lo první pracoviště v Písku. 

Alzheimercentrum nabízí lidem s  ně-
jakou formou demence unikátní koncept 
kombinující ošetřovatelskou, sociální 
a zdravotní péči. Součástí jsou aktivizační 
činnosti poskytované podle stupně závis-
losti klienta na  péči a  vycházející z  jeho 
individuálního plánu 
s  akcentem na  zacho-
vání nebo zlepšení 
kvality života. 

Více informací na 
www.alzheimercentrum.cz

Počet lidí s demencí stále 
stoupá, potřebují péči
Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi 
trpí v Česku více než 150 000 lidí a odhaduje se, 
že během následujících dvaceti let jejich počet 
stoupne na dvojnásobek.

Jak se stát klientem 
Alzheimercentra 
v šesti krocích

Výběr Alzheimercentra.
Podání žádosti alzheimercentrum.cz/zadost

Vnímáte vy nebo Váš blízký příznaky
demence či Alzheimerovy choroby?
Navštivte lékaře – provede testy, stanoví
diagnózu. Zvážíte potřebu pobytové služby.

Vyberete nejbližší Alzheimercentrum.
Žádost podáte na
alzheimercentrum.cz/zadost.

Kontaktuje vás sociální pracovnice.
Osobně navštívíte centrum.
Předáte lékařské zprávy a dokumenty
a dohodnete termín přijetí.

Přivítáme 
vás/vašeho 
blízkého
v našem 
centru.

Své blízké můžete kdykoliv navštívit
nebo vzít na vycházku.

Společně upravíme a vyzdobíme pokoj.
Proběhne adaptační proces a postupné
zapojení do programu a aktivit.













10 PŘÍZNAKŮ, KTERÉ  
BY VÁS MĚLY VAROVAT
• Ztráta paměti ovlivňující schopnost 

plnit běžné pracovní úkoly
• Problémy s vykonáváním běžných 

činností
• Problémy s řečí
• Časová a místní dezorientace
• Špatný nebo zhoršující se racionální 

úsudek
• Problémy s abstraktním myšlením
• Ukládání věcí na nesprávné místo
• Změny v náladě nebo chování
• Změny osobnosti
• Ztráta iniciativy

21. ZÁŘÍ
Mezinárodní den 
Alzheimerovy choroby
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Házenkáři mají stříbro z republikového šampionátu
Dorostenci národní 
házené z Řevnic získali 
ve skvělé formě stříbrné 
medaile na Poháru 
republiky, který se konal 
poslední srpnový víkend 
v moravské Chropyni.

Během třídenního turnaje sehráli ná-
rodní házenkáři celkem pět zápasů, 
ve  čtyřech zvítězili. Draken Brno po-
razili 19:15, Starou Ves 19:16, domácí 
Chropyni 23:18 a Opatovice 23:17. V roz-
hodujícím zápase proti nejsilnějšímu 
Litvínovu se o  výsledek přetahovaly 
hlavně útoky, bohužel ve druhém polo-
čase byli úspěšnější litvínovští útočníci, 
nakonec tedy Litvínov vyhrál o dva góly 
21:19. Řevničtí sportovci tak skončili 

na  druhém místě a  odvezli si stříbrné 
medaile.

Kromě medailí získaly Řevnice také 
individuální ceny. Třetím nejlepším 

obráncem se stal Jan Kočí, třetím nejlep-
ším střelcem s 39 brankami Ondřej Svi-
ták a  nejlepším brankářem turnaje byl 
vyhlášen Josef Pokorný. 

Skokanky od  Berounky vyrážejí po  dlouhé pauze 18. září 
na mistrovství České republiky v rope skippingu. Po letní 
přípravě věří, že budou opět stát na stupních vítězů.

Celotýmové soustředění se letos tradičně uskutečnilo poslední 
týden v srpnu. Rebels O.K. zlepšovaly kondici během, prací v tý-
mech, tréninkem, tancem, masážemi či beach volejbalem. Sko-
kanky tak navázaly na  společnou přípravu v  tělocvičně, která 
začala až v červenci na velmi oblíbeném Open Rebelstyle kempu 
v hale Věry Čáslavské. Do té doby trénovaly po rozvolnění všude, 
kde se dalo. „Velký dík patří všem, kteří nám v těžké době pomá-
hali. Ať už to bylo město Karlík nebo TJ Sokol Vonoklasy, všichni 
se snažili dětem zpříjemnit tréninky, které probíhaly za  každého 
počasí na území našich obcí,“ uvedla trenérka Olga Kepková. 

Po  kempu dětí v  Černošicích nastoupil čas trenérů, ti ladi-
li kondici v  Rakousku. Další jízda směřovala do  Bratislavy 
za  malými dětmi z  Fun Skippers, jež přijedou 7. listopadu 
na Rebelstyle Competition do černošické haly. Pokud byste si 
přáli malou ochutnávku švihadel už nyní, dorazte 5. září v 15 h 
do Karlíka na dětský den. O den později začíná nábor do týmu. 
Stačí napsat na e-mail olga.kepkova@seznam.cz.

Dobřichovické žákyně a minivolejbalistky se vrátily ze spo-
lečného soustředění. Tentokrát se ho zúčastnilo 46 dívek 
od 6 do 15 let a čtyři trenéři.

V  areálu Bret v  nádherném prostředí východních Krkonoš 
byli už počtvrté. „Soustředění mělo bezpochyby pozitivní vliv 
i na sociální vazby v týmu a mezi staršími a mladšími dívkami 
navzájem. Pro ty nejmenší je obrovskou motivací vidět, jak to 
těm starším jde a kam se mohou posunout, když budou pilně tré-
novat,“ má radost vedení týmu. Děvčata i trenéři si ale hlavně 
užívali, že po  těžké covidové době mohou konečně pořádně 
a společně trénovat.

Starší děvčata se na sezonu připravují dalším soustředěním 
v  hale v  Dobřichovicích. Mladší dívky (minivolejbal) začaly 
1. září trénovat na antukových kurtech. Máte-li dceru v tomto 
věku a chcete, aby se naučila nejkrásnější týmový sport na svě-
tě, zavolejte Katce Hallmann na číslo 721 867 508.

Rebels O.K. zabojují o medaile

Malé volejbalistky se 
připravují novou na sezonu

Foto Lucie Hochmalová

Foto archiv

Foto archiv týmu
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KVALITNÍ
SERVIS

perfektní předprodejní
příprava kol

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

• ELEKTROKOLA
• KOLA

horská
 trekingová
 silniční
 dětská
• KOLOBĚŽKY

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
po-pá 8-18
čt 8-20 | so 8-12
www.kola-sport.cz

Přijďte si k nám posedět 

na  zahrádku, užívat naplno babí 

léto, dopřát si pohodu, Relax  

a speciality naší kuchyně.

Uhasit žízeň dobře ošetřeným  

Plzeňským pivem, sklenkou vybraného 

druhu vína a nebo ochutnat  

naše osvěžující limonády.

Těšíme se na Vás.

Od  září opět rozvoz poledního menu zdarma.

VOLEJTE NA TELEFON: 737 804 599 • menu najdete na:

www.starabarka.cz • facebook Hospůdka Stará BÁRKA
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Mistrův pšeničný
od  Kozla

Každoročně jsou prázdniny v  Jed-
nom stromě spojeny s  příměstský-
mi tábory, účastí pedagogů na letní 
škole Asociace lesních mateřských 
škol, dalším vzděláváním pedagogů 
i  s  údržbou a  rekonstrukcí. Stejně 
tomu bylo letos. Na  dvou místech 
(v  Dolních Černošicích a  Letech) 
proběhl příměstský tábor pro děti 
ve  věku 4 až 11 let. Opět jsme byli 
u vody, v  lese, sportovali, vydali se 
do Divokraje se skřítky nebo se tře-
ba stali anglickými hrdiny. Brana-
mi LMŠ Na dvorečku a Centra Jeden 
strom prošlo celkem 80 dětí. Někte-
ří z  pedagogů vyjeli do  Ekocentra 
Loutí na  tradiční letní školu Asociace 
lesních mateřských škol s  podtitulem 
„Rostou děti jako dříví v  lese?“, aby se 
zde setkali nejen s Petrou Jäger, zakla-
datelkou vůbec první lesní MŠ v  Ně-
mecku, ale i dalšími odborníky z celého 
světa. Mohli si vybrat z velkého množ-
ství přednášek (např. role dospělého 
v  předškolním vzdělávání, ztráta hod-
noty vychovatele v dnešní společnosti, 

jak na dokumentaci v MŠ, rodinné sys-
témy aj.) a  dílen (příprava přírodních 
barviv, stopy zvířat, land art a  volná 
hra...). Důležité bylo sdílení dobré praxe 
a navazování spolupráce mezi jednotli-
vými lesními školkami. A  jako každé 
léto jsme rekonstruovali. Tentokrát se 
dokončoval projekt revitalizace zahra-
dy Centra Jeden strom v Dolních Černo-
šicích a započala rekonstrukce školního 

dvora. Bude více zeleně ve  škole 
a více prostoru pro hraní.

Na co se můžete těšit 
v novém školním roce?
Opět nabídneme vzdělávání nejen 
pro pedagogy, ale i  širší veřejnost. 
Loni jsme nemohli kvůli nemoci co-
vid-19 uskutečnit některé přednášky 
a workshopy, přesouváme je na nový 
školní rok. Těšit se můžete na témata 
agrese u dětí, pohádky a rytmus dne, 
učení venku, sexualita u  dětí v  MŠ 
a na 1. stupni ZŠ, kurz první pomoci 
pro rodiče a pedagogy a další. 

Kromě nabídky vzdělávání připra-
vujeme akce pro rodiče s menšími dětmi, 
například svatomartinskou slavnost, di-
vadelní představení a mnoho dalších. 

Sledujte naše facebookové profily Je-
den strom, škola Jednoho stromu, LMŠ 
Na  dvorečku. Můžete se také stát členy 
skupiny Jeden strom na Facebooku. Bu-
dete tak informacím blíže a včas.

Mgr. Alena Laláková

ředitelka Jeden strom, z. ú., a ZŠ a LMŠ Na dvorečku

Co se dělo v Jednom stromě v létě?
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Původně chtěl být chirurgem, ale nakonec se 
z něj stal profesor psychiatrie. Právě při jednom 
ze svých psychiatrických výzkumů náhodou 
objevil čtyři krevní skupiny. MUDr. Jan Janský, 
propagátor dárcovství krve, zemřel ve své 
černošické vile před sto lety.

Tajemství krve  
objevil náhodou

Jan Janský přišel na  svět 3. dubna 1873 
v Praze. Jeho otec byl smíchovský obchod-
ník a v podnikání s mýdlem se mu dařilo 
natolik, že mohl rozjet i tovární výrobu. 
Později se manželům Janským narodily 
ještě další dvě děti, Rudolf a  Ada. Ta se 
později stala manželkou československé-
ho ministra financí dr. Aloise Rašína.

Janský roku 1898 úspěšně dokončil 
studium medicíny. Ve  stejném roce se 
oženil. Po  první světové válce, během 
níž působil jako lékař, nastoupil na mís-
to přednosty neuropsychiatrického od-
dělení Vojenské nemocnice v  Praze. Až 
1921 se sám stal řádným profesorem 
psychiatrie. V létě téhož roku strávil ně-
kolik dní na statku Kotlářka v Košířích. 
Právě tam dostal infarkt a  byl odvezen 
do  své vily v  Černošicích, kde 8. září 
ve věku pouhých 48 let zemřel.

Jako psychiatr se od počátku své lékař-
ské praxe zabýval vztahem mezi sráž-
livostí krve a  duševními poruchami. 

Při záchraně jedné z  pacientek, která se 
pokusila o  sebevraždu, úspěšně prove-
dl oficiálně zakázanou transfuzi krve. 
V roce 1905 se dozvěděl, že praktický lé-
kař v Černošicích při podobném zákroku 
neuspěl, i  když dítěti podal krev matky. 
Janský se domníval, že vlastnosti krve 
mohou být závislé na  duševním zdraví 
člověka. V případě sebevraždy byl dárcem 
psychicky vyrovnaný muž, zatímco v Čer-
nošicích žena šílená úzkostí. Po několika-
letém výzkumu a  prozkoumání více než 
tří tisíc vzorků dospěl k závěru, že žádná 
spojitost mezi těmito dvěma jevy neexis-
tuje. Nicméně objevil přitom, vlastně tak 
trochu náhodou, že lidskou krev lze podle 
určitých rozdílů ve vlastnostech krvinek 
rozdělit do čtyř základních skupin, které 
označil římskými číslicemi. 

Janský během svého výzkumu netu-
šil, že již několik let před ním vídeňský 
patolog Karl Landsteiner (1868–1943)  
definoval tři skupiny krve, za což získal 

v roce 1930 Nobelovu cenu. A právě jemu 
také vděčíme za  dnes známé označení 
krevních skupin A, B, AB a 0.

V  Čechách byly Janského pokusy až 
do 20. let prakticky neznámé, „objeven“ 
byl díky Američanům, ti mu přisuzovali 
prvenství na  úkor Landsteinera, a  Švé-
dům, kteří o  něm referovali na  6.  me-
zinárodním chirurgickém kongresu. 
Janskému proto v roce 1921 přiřkla ame-
rická lékařská komise prvenství v obje-
vu krevních skupin.

V Černošicích byla po dr. Janském po-
jmenována ulice. Postaveny zde byly dva 
zcela totožné domy v novorenesančním 
stylu. Dům s  č. p.  397 si nechal vybu-
dovat MUDr.  Jan Janský a  sousední ro-
hový s  č. p.  498 příbuzensky spřízněný 
JUDr.  František Braun. Oba domy pro-
jektovala smíchovská stavební firma Jo-
sefa Bečky, vznikly ve stejném časovém 
rozmezí od října 1903 do června 1904.

 Pavla Nováčková

Od úmrtí MUDr. Janského uběhlo 100 let

Zlatá medaile 
prof. MUDr. Jana Janského

Dobrovolní dárci krve 
jsou odměňováni medailí 
prof. MUDr. Jana Janského, 
takzvanou Janského plaketou. 
Bronzovou získají za 10, stříbrnou 
za 20 a zlatou za 40 odběrů.

Akce k výročí
11. 9. představí město Černošice 

expozici o životě Jana Janského 
v rámci Královského průvodu. 
Následně bude k vidění 
v městské knihovně.

23. 9. od 19:00 promítání filmu M. Friče 
Tajemství krve v Club Kině

31. 10. beseda se známým českým 
chirurgem a účastníkem 
mise Lékařů bez hranic 
MUDr. Tomášem Šebkem 
v černošické hale Věry Čáslavské

 Ve filmu Tajemství krve ztvárnil Janského 
herec Vladimír Ráž

Titulní strana knihy o Janu Janském 
vydaná v roce 2000 ČČK
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o poukaz na sportovní aktivity v hodnotě 500 Kč pro dva výherce
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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 17. září 2021. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Každý ze dvou výherců obdrží poukaz v hodnotě 500 Kč na služby dle vlastního výběru  
ve sportovním centru Jojo Gym Dobřichovice.
Vylosovaným výhercem křížovky ze srpnového vydání je pan Antonín Nádvorník z Dobřichovic.
Získává poukázku na večeři v hodnotě 500 Kč v Musa Restaurantu v Radotíně.

Správné doplnění tajenky z minulého čísla je: Musa v srdci Radotína.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 9/2021, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

www.jojogym.cz

Jojo Gym Dobřichovice

Sportovní centrum
pro celou rodinu
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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

www.kanadskaizolace.cz

Aplikujeme 12 let kanadskou izolaci  
ICYNENE®, která je světovým leaderem  
v oblasti tepelných stříkaných izolací.

Stavíte, rekonstruujete?
Řešíte zateplení Vašeho domu?

Konzultace a cenová nabídka ZDARMA

Anežky České 1119, roh parku a ulice Za Parkem (Dobřichovice)
Petr Horčík |  776 081 648 | www.dogtor.cz

Na stejném místě i veterinární ordinace MVDr. V. Veverky.

poštaplyn
bouda

zámek

plyn
bouda

NABÍZÍME ROZVOZNABÍZÍME ROZVOZ
776 081 648 776 081 648 (zavolejte si)

syrové i vařené maso, antiparazitika, 
kvalitní suchá krmiva, výživové 
doplňky a mnoho dalšího...
Otevírací doba za nouzového stavu:
Po-Pá 9-12 h., 14-17 h. | So 8:45-12:30 h.

Manor Garden s.r.o. 
Anežky České 432,  Dobřichovice

Restaurace: +420 226 230 930
Hotel: +420 226 230 900

s l e d u j t e  n á s !
  panskazahradadobrichovice

www.panskazahrada.cz

www.wellnessdobrichovice.cz

Tým Panské zahrady

TĚŠÍME SE NA VÁS
S NOVÝM MENU V PRŮBĚHU ZÁŘÍ

Do našeho týmu přijmeme 
posily na pozice servírka / 

číšník a kuchař(ka)

�  �



www.idobnet.cz

Hrčí, vrčí, je pomalý, zamrzá, dlouho se probouzí, je horký, zničehonic se restartuje?
Bere vám čas na práci a zábavu? Hoďte ho servisákům z DOBNETU. 

Než zjistíme, co mu je, nic neplatíte. Pak se rozhodnete.
To je fér. Nenechte ho krást tvůj čas.

Není váš 
počítač
ve své kůži?
Hoďte to na nás!

 Zavolejte hned: 277 001 111
www.dobnet.cz/servis |  DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice

27 000 Kč
Nástupní mzda

28 000 Kč
Mzda po 1. roce

29 000 Kč
Mzda po 2. roce

 garantovaný růst mzdy  kratší úvazky
 smlouva na dobu neurčitou 
 5 týdnů dovolené
 stravenky v hodnotě 100 Kč 
 MultiSport karta

MZDA PO 3. ROCE 35 HOD./TÝDEN

PRO PRODEJNU LETY PRODAVAČ/KAHLEDÁME

kariera.lidl.czPřihlaste se na


