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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, ovládání

Herrmannova 120
252 30 Řevnice

Objednání:
 607 030 090

Otevírací doba:
Po-Pá: 9:00 – 19:00

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

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.
www.optikarevnice.cz

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

Realitní služby,
jaké si přejete
Byty, domy, pozemky,
pronájmy a nájmy nemovitostí

Lukáš Hrubý
T 739 899 990   E lukas.hruby@re-max.cz
Realitní kancelář: Pražská 454, 252 29 Lety

Dobřichovické
VINAŘSKÉ
SLAVNOSTI

27. 8. 2022

ROČNÍK20.

VIVASTAV
generální partner:

Praha s.r.o.
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Pod záštitou neziskové organiza-
ce Brontosauři v  indickém Himálaji 
vyrazila koncem července výprava 
z České republiky na cestu do oblasti 
Ladak, které se říká Malý Tibet. Sou-
částí expedice je také ředitelka Stře-
diska volného času Dobřichovický do-
mek Radka Alexy. Má široké znalosti 
v  oblasti vědecko-výzkumných čin-
ností a zkušenosti s prací v zahraničí. 
Jako jediná jede s celou rodinou.

Ve  skupině jsou významní hosté, věd-
ci a  novináři v  čele s  Juliem Lukešem 
(místopředseda Akademie věd ČR), Ivem 
Jupou (ředitel NPI ČR), Lucií Výbor-
nou (moderátorka Českého rozhlasu) 
a  českou velvyslankyní v  Dillí. Všich-
ni slavnostně otevřou novou laboratoř 
ve Spring Dales Public School ve vesnici 
Mulbekh. Tuto školu Brontosauři podpo-
rují již od roku 2008. Budova má vyba-
vené učebny pro fyziku, chemii, biologii 
a IT. Důležitou složkou výpravy jsou od-

borní dobrovolníci, kteří budou po dobu 
14 dnů realizovat první výuku v  nové 

školní laboratoři a zároveň dlouhodobě 
metodicky podporovat tamní učitele.

Z Dobřichovic do Malého Tibetu v Himálaji

Zbrzdit růst počtu obyvatel a  nasta-
vit nová pravidla pro výstavbu domů 
v obci chce hlásnotřebaňská radnice. 
Hlavně z těchto důvodů proto vyhlási-
la na dosud nezastavěných pozemcích 
stavební uzávěru.

V  roce 2000 měla Hlásná Třebaň 475 
obyvatel, v roce 2022 je to již téměř 1 200 
lidí. „Pokud by byly zastavěny všechny 
pozemky, které jsou v  aktuálně platném 
územním plánu určeny k výstavbě domů, 
a při pokračujícím tempu trvalého zabyd-
lování chat bude mít naše obec 1 700 oby-

vatel. Na tento počet není infrastruktura 
ani zdaleka připravená,“ varuje starosta 
Tomáš Snopek s  tím, že zastupitelstvo, 
které o uzávěře rozhodlo, má zodpověd-
nost za fungování obce.

Současně chce vedení obce nastavit 
nová pravidla pro výstavbu domů. Stá-
vající územní plán byl totiž schválen 
v  roce 2005. „Na  novém územním plánu 
intenzivně pracujeme už rok a  ještě nej-
méně rok uplyne do jeho schválení,“ uvedl 
Snopek s tím, že stavební uzávěra skon-
čí okamžikem, kdy zastupitelstvo obce 
nový územní plán schválí.

Opravy nedaleko 
letovského viaduktu
Od druhé poloviny července probíhá re-
konstrukce Kejnské ulice v Letech. V prv-
ní fázi byla ještě průjezdná ulice V Kana-
dě, ale ta je v srpnu uzavřená a projíždí 
se jí pouze v urgentních situacích. Opra-
vovat se začne 22. srpna. Stavební práce 
jsou plánovány do poloviny října.

Objížďka povede přes Tyršovu ulici 
v Řevnicích a po dobu rekonstrukce bu-
dou černé kontejnery na  směsný odpad 
umístěny u  kontejnerů na  separovaný 
odpad v ulici V Kanadě.

V Hlásné Třebani teď nově nepostavíte

Foto Petra Stehlíková

Foto Petra Stehlíková

Foto archiv Radky Alexy
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Chcete se v íce ponoř it  do děn í  v  našem region u? 
Posi l něte náš reda kčn í  t ým!

Budete zpracovávat vlastní i převzatá témata. Měli byste umět komunikovat, pracovat s textem, 
ovládat češtinu a mít stylistické dovednosti. S námi poznáte svůj domov a jeho okolí.  

Rozvinete svoje schopnosti a rozhodně se nebudete nudit. Částečný úvazek je vhodný například  
pro studenty nebo maminky na mateřské dovolené. Pár řádek o sobě, prosím, posílejte  

na e-mail radek.havlicek@dobnet.cz s předmětem REDAKTOR/KA.

PRACUJTE V NAŠEM T ÝMU
Redaktor zpravodajského webu iDOBNET.cz

Řevnická radnice v  červnu vybrala 
organizátora architektonické soutě-
že na  nový školní pavilon. Bude stát 
na místě stávající jídelny. Studie pro-
veditelnosti, organizace a soutěž měs-
to přijde na 605 tisíc korun.

Ještě před výběrem diskutovali o  bu-
doucím využitím pavilonu pedagogičtí 
a  nepedagogičtí pracovníci školy, žáci, 
konala se i  prezentace pro veřejnost. 
Nový pavilon by na  základě jejich po-
žadavků měl nabídnout nejen rozšíření 
jídelny a zvýšit kapacitu školy, měla by 
tu být také aula, nové kanceláře, kabine-

ty, speciální pracoviště pro psychologa, 
dílny aj. Počítá se také s  vybudováním 
zázemí pro přilehlé sportoviště. Na  tak 
významnou stavbu bude nutné sehnat 
dotaci, půjde o projekt za více než sto mi-
lionů korun.

Chystají soutěž na školní pavilon

PŮJČOVNA
PRO VOLNÝ ČAS
Skútr obsah 50 m3 a 125 m3, čtyřkolka, 
koloběžka, paddleboard.
Rezervace

 +420 737 866 668
 pujcovnadobrichovice@gmail.com
 DOBŘICHOVICE

PŮJČOVNA 
DODÁVEK A STAVBNÍHO 
VYBAVENÍ
Dodávky sk. B, valník sk. B, přívěsný vozík 
750 kg/2 000 kg, vibrační desky/pěchy, 
mobilní oplocení, fasádní lešení, žebříky, 
zahradní vybavení, nivelační přístroje a další.

Výdejní místo:  Skuhrov pod Brdy – možnost závozu na místo určení
Rezervace:  +420 737 216 666 /  stavba@skuhrovskastavebni.cz

in
zerce

  Lety, Pražská 454 (budova tenisové haly)     774 310 296 / 603 399 560
 automotodetailing@seznam.cz    AutoMotoDetailing

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA 
NA SOBOTY A NEDĚLE

 MYTÍ A ČIŠTĚNÍ VOZŮ  NA LÉTO I NA STÁLO  ZAJÍMAVÉ OHODNOCENÍ

otevírací doba
po–so 8–18
neděle do dohodě

Foto Lucie Hochmalová

Radnici zajímají 
názory občanů
Podzimní volby chtějí dobřichovič-
tí radní využít pro další průzkum 
názorů zdejších obyvatel. Jde již 
o třetí podobnou akci. Ty předchozí 
se konaly v  letech 2010 a  2018, vý-
sledky se tedy mohou porovnávat.

Průzkum stejně jako minule organi-
zují zastupitelé Vladimír Bezděk a Fi-
lip Kándl, vyhodnocení zpracovává 
docent Sládek z  Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy. Obvykle se účast-
ní kolem 40 procent trvale žijících 
dospělých obyvatel. „Vedle standard-
ního dotazníku pro dospělé bychom 
rádi zorganizovali krátké elektronické 
dotazování pro mladé dobřichovické 
občany, kteří ještě k volbám nechodí,“ 
uvedl v  místním zpravodaji zastupi-
tel Vladimír Bezděk.

Obecní volby se souběžně s volba-
mi do  Senátu Parlamentu ČR usku-
teční 23.  a  24. září. Případné druhé 
kolo senátních voleb bude 30. září 
a 1. října.
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HLEDÁME
ZÁVOZNÍKY
popelářských vozidel

požadujeme

 spolehlivost a pracovní flexibilitu
 řidičský průkaz sk. B výhodou

JISTOTA ZAMĚSTNÁNÍ 
VE SPOLEČNOSTI VLASTNĚNÉ 
OBCEMI!
MZDA ZÁVOZNÍKA je 25 000 Kč hrubého

kontakt:
POBERO Poberounské odpady s. r. o.
Jan Marek  606 407 039   jan.marek@pobero.cz

Elektrocentrála z dotace MAS
Díky činnosti MAS Karlštejnsko, z. ú., 
jeho Místnímu partnerství, Strategii 
CLLD „Via Carolina“, spolupráci, od-
bornému vedení a pomoci jeho pracov-
níků bylo možné realizovat projekt 
„Zajištění kulturních akcí v  regionu“ 
z  Výzvy č. 4 MAS Karlštejnsko, z. ú., 
PRV, SCLLD „Via Carolina“ a podpořit 
projekt DOBNET, z. s., dotací z finanč-
ní alokace MAS ve výši 204 000 Kč.

DOBNET, z. s., pořádá kulturní akce v re-
gionu a  díky elektrocentrále pořízené 
z  dotace bude spolek moci lépe zajistit 
elektřinu pro bezproblémový a nepřeru-
šovaný chod těchto akcí. Elektrocentrála 
bude zároveň sloužit jako záložní zdroj 
v případě výpadku elektrického proudu 
v sídle spolku, kde budou probíhat vzdě-
lávací kroužky. Pořízená ochranná mříž 
zajistí bezpečnost pro účastníky kul-
turních a společenských akcí a zároveň 
ochrání samotné zařízení.

Posláním MAS Karlštejnsko, z. ú., 
a  jeho Místního partnerství (MP/MAS) 
je spojení úsilí asi šedesátky obcí, měs-
tysů a  měst, spolků, institucí, podnika-
telských subjektů, občanských iniciativ, 
církví i jednotlivců působících v regionu 
působnosti MAS pro společný rozvoj je-
jich regionu, vytváření jeho dobrého 
jména a  image, jako přírodní, kulturní 
a společenské entity, při zachování ven-
kovského rázu krajiny.

www.karlstejnskomas.cz

Liteňští myslivci 
dál shánějí peníze 
na opravu vyhořelé 
bažantnice
Novou voliéru pro odrostlejší bažantí 
kuřata buduje Myslivecký spolek Li-
teň. Tu původní zničil požár letos kon-
cem dubna.

V  současnosti jsou kuřátka umístěna 
v  náhradních prostorách. Některá zů-
stala v  bažantnici, kde je však velmi 
málo místa. Náklady na  obnovu budo-
vy byly vyčísleny přibližně na  milion 
korun. Majitelé požádali o  dotaci Stře-
dočeský kraj, zastupitelé městyse uvol-
nili 15 tisíc korun. Další dobrovolní 
dárci zasílají peníze na  transparentní 
účet, zatím se vybralo bezmála dvě stě 
tisíc. Od  podzimu se vyhořelá budova 
začne postupně odklízet a  rekonstru-
ovat. Pokud byste chtěli na  obnovu 
odchovny koroptví a  bažantů přispět, 
můžete peníze poslat na  transparent-
ní účet u  Raiffeisenbank v  Berouně: 
7733774400/5500, název účtu je Bažant-
nice Liteň.

in
zerce
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Vladimír Dousek:

PONTON A LÁVKA 
V ČERNOŠICÍCH
V  mnoha obcích odnesla voda během 
povodně lávky. Ta černošická odoláva-
la, ale blížila se k ní velká pohroma. Asi 
kilometr nahoře se od břehu utrhl obrov-
ský železný ponton, připoutaný u  stro-
mů a využívaný pro těžbu říčního písku. 
A nyní ho divoký a kalný proud hnal dolů, 
přímo na lávku. Valící se voda se jí už té-
měř dotýkala. Srážka byla nevyhnutelná 
a v podstatě se očekávalo stržení, proto-
že ponton byl nejméně 20 metrů dlouhý, 
patřičně široký a  plný vody. Naštěstí ho 
proud hnal prostředkem řečiště, kde byl 
také pilíř a  před ním bytelný železný le-
dolam. Projektantem lávky byl totiž 
chytrý a zkušený člověk z Černošic, pro-
fesor Ing. P. Čížek, který vše velmi dobře 
vymyslel. Znal velké vody na  Berounce, 
a hlavně zimní povodně, kdy po řece mno-
hokrát šly ledové kry silné třeba i  půl 
metru. A to je nějaká síla. Ponton bokem 
narazil do  ledolamu a zůstal na něm vi-
set, i když se částečně opíral přímo o láv-
ku. Hasiči vše sledovali ze břehu, ale pro 

záchranu nemohli dělat nic. Takto vše 
vydrželo několik nejkritičtějších dnů, 
až voda klesla a opadla natolik, že hasi-
či mohli ponton pod lávkou protáhnout 
a dostat ho na břeh. Konstrukce vydržela 
díky profesoru Čížkovi a šikovným lidem, 
kteří ji v roce 1963 stavěli. Mimochodem 
také dost kuriózním způsobem. Když 

totiž na  břeh dovezli všechen potřebný 
materiál, zjistilo se, že již nejsou peníze 
na samotnou montáž. Co teď? Vše rychle 
vyřešila sama příroda, protože toho roku 
přišla taková zima, že řeka zamrzla a led 
byl natolik silný, že bylo možné veškeré 
stavební práce udělat z něj. A na jaře pak 
přišly ony kry, nejméně 50 cm silné…

Před dvaceti lety přišla 
nejhorší povodeň v historii
Všichni si pamatujeme nebo jsme slyšeli, kam až sahala Berounka 
v srpnu před dvaceti lety. Co všechno voda zničila a vzala a jak si lidé 
tehdy pomáhali? Místo slov vám nyní přinášíme fotografie zatopených 
obcí a příběhy několika obyvatel našeho regionu.

ČERNOŠICE

2002
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Václav Kratochvíl:

NEVĚDĚLI JSME, 
CO BUDE
V  roce 2002 jsem byl starostou Dobři-
chovic a  pamatuji si, že jsme pár nocí 
byli všichni na nohou. Den před kulmi-
nací jsem jel na krajský úřad a cestou 
z  Radotína do  Černošic už stála voda 
na silnici, ale projel jsem. Nejhorší bylo, 
že jsme na úřadě nedostávali žádné in-
formace z  povodí. Ještě dvanáct hodin 
před vrcholem povodně jsme nic nevě-
děli. Kdybychom zprávy měli, mohli 
jsme lidi v  domech u  řeky upozornit, 
že voda bude ještě stoupat. Nejvíc 
ohrožení obyvatelé šli na  chvíli bydlet 
do Karlíka, částečně tu bylo vyplaveno 
asi čtyři sta domů, pět přízemních kom-
pletně pod vodou. Těsně před kulminací 

spadla lávka pro pěší. Přestala fungo-
vat elektřina, kanalizace, byl problém 
s  vodou ve  studních. Byly znečištěné 
a  dalších 14 dní je pak firma čerpala 
a dezinfikovala. Po povodni přišly nej-
větší problémy s odpadem, rychle se pl-
nila skládka.

Měli jsme ale štěstí, že letní řeka byla 
teplá, a tak nikdo neonemocněl, naštěstí 
se ani nezranil, při úklidu svítilo slunce. 
Lidé jezdili po městě na lodích, projevila 
se solidarita. Kdo měl jeřáb, nákladní 
auto, pytle a další věci, pomáhal. Přijeli 
vojáci a vyklízeli domy, policisté hlída-
li, aby se nerabovalo. A mám i vtipnou 
historku: ráno po nejvyšší vodě jsem po-
tkal pekaře, který vezl z pekárny chleba 
do Všenor a ptal se mě na cestu. Dostat 
se tam ale nedalo, a tak jsem mu chleba 
zabavil a prodávali jsme ho místním li-
dem v Plynboudě.

Jitka Švecová:

KOČKA PŘEČKALA 
NA PARAPETU
Když začala voda stoupat, odvezla jsem 
rodiče do  Karlštejna, kde jsem v  té době 
bydlela. Pozorovali jsme, co bude dál. 
Naše krásná kočka byla kdovíkde, takže 
jsme ji nemohli odnést. A  voda stoupa-
la a my se chodili dívat… A voda už byla 
skoro na  střeše garáže, když jsme tam 
zahlédli naši kočku. Ale už se pro ni ne-
dalo jít. A  voda stoupala až do  prvního 
patra ke  spodním oknům. V  duchu jsme 
se s kočičkou rozloučili. Když voda opad-
la, hned jsme vyrazili, a  hle, naše kočka 
byla na parapetu v prvním patře. Úžasný 
výkon, přeplavat z garáže na barák. Tolik 
ta lepší vzpomínka. Druhá je dost šílená. 
Začalo se uklízet, vše se vynosilo ven před 
dům na  dvůr. Mrazák, pračka, lednice, 
a hlavně obrazy a koberce, no prostě vše. 
Bylo to v  šíleném stavu. Druhý den jsme 
přišli zase makat a obrazy a mrazák byly 
fuč. Někdo ukradl, co se dalo. Nebyli jsme 
sami, sousedům Šulcům taky někdo ukra-
dl mrazák. To je ten smutný zážitek. Lidé 
jsou prostě někdy hyeny.

DOBŘICHOVICE

KARLŠTEJN
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Miloslav Frýdl:

VŠUDE KOLEM 
KOLEJÍ BYLA VODA
Dramatickou situaci jsem zažil hned 
první den povodní cestou vlakem z práce 
v Praze. Ráno kolem osmé už stála mezi 
Řevnicemi a Dobřichovicemi voda v kole-
jích, ale projet se ještě dalo. Večer kolem 
šesté jsme nejdřív hodně dlouho čekali 
na Smíchově v „panťáku“, pak dalších ně-
kolik desítek minut v rychlíku směr Plzeň, 

do  kterého nás nechali přestoupit. Když 
jsme konečně vyjeli, sunuli jsme se kro-
kem do Radotína, všude kolem kolejí byla 
voda, vybavuji si její obrovské množství 
hlavně v úseku mezi Chuchlí a Radotínem. 
Stál jsem celou cestu u okna a nevěřícně 
na  to koukal. Čekali jsme tu půl hodiny, 
načež jsme začali couvat (!) zpět na Smí-
chov. Myslím, že ani nešíbovali s lokomo-
tivou na čelo soupravy. Po dalším čekání 
jsme do Berouna vyjeli přes Rudnou. Když 
jsme v  Berouně-Závodí přejížděli poma-
leji než krokem most, voda už tekla těsně 

pod ním. V Berouně rychlík sice zastavil, 
ale vystupoval jsem sám, nádraží tonu-
lo ve tmě (bylo asi 22:30), zavřené, mimo 
provoz, nikde nikdo, šel jsem totálně mrt-
vým podchodem pod nástupišti, skoro 
poslepu, nebylo vidět na krok, jen z dálky 
jsem slyšel hukot vody z Litavky. Prvního 
člověka jsem potkal až v hale: hasiče. Už 
si nepamatuji, jestli jen kontrolovali situ-
aci, nebo přijeli čerpat vodu z haly. Před 
nádražím voda stála určitě, ale projít se 
dalo. Na silnici směr Tetín a Koněprusy si 
pro mě z Třebaně přijeli autem…

Alena Vanžurová:

BEROUNKA SE 
ZASTAVILA AŽ 
NA NÁVSI V LETECH
Nikdo z nás nevěřil, že by Berounka mohla 
vystoupat takhle vysoko. Potkávali jsme 
se v pláštěnkách a s deštníky celí nervóz-
ní na hrázi u řeky a s hrůzou jsme se dí-
vali na hučící a neustále stoupající vodu. 
Nebylo mi nijak dobře, když jsem musela 
zabalit do batohu pár nejnutnějších věcí, 
doklady, peníze, spací pytle, samozřejmě 
vzít psy a evakuovat se. Občas jsem polkla 
slzy ve chvílích, kdy jsem obcházela ulice, 
zvonila na  lidi a  říkala jim, aby si vzali 
jen to nejdůležitější, zajistili dům a odešli. 
Všichni si pomáhali, snažili se stěhovat 
vše, co se dalo zachránit.

Čas letěl jako splašený a voda dále stou-
pala. Začaly se stavět zátarasy z  pytlů 
s  pískem, ty zvyšovaly stávající protipo-
vodňovou hráz. Z  betonárny Osbet vozila 
auta písek jako o závod, igelitové pytle jím 
plnili dobrovolníci. Elektrický proud byl 
vypnutý. Pak se v  nižších místech voda 
začala pomalu přelévat přes hráz. Všem 
nám bylo jasné, že boj s  ní asi prohraje-

me, že je Berounka silnější. Pak povodeň 
vtrhla do ulice V Chaloupkách. Před naši-
ma očima se začalo zalévat fotbalové hři-
ště, domy byly pod vodou. Zklamaně jsme 
opustili místa, kde rostla hráz z pytlů. Teď 
už šlo o život, nemělo cenu se s řekou prát, 
zvítězila. Berounka stoupala asi až do jed-

né hodiny v  noci. Zastavila se v  polovině 
návsi. Zbývalo několik centimetrů a byl by 
zaplaven i obecní úřad. Naštěstí k tomu ne-
došlo. Bylo to k pláči, voda opadala a po ní 
zbyla naprostá spoušť. Domy i ulice zůstaly 
plné bahna, zničené zahrady, všude smrad 
z nafty a fekálií. Byl to smutný pohled.

8 — TÉMA

ZADNÍ TŘEBAŇ
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Hana Sklenková:

MÁLEM JSME 
PŘIŠLI I O FOTKY
Bydleli jsme v  Řevnicích v  Pražské 316 
a  čekali třetí dítě. Manžel Petr odhadl, 
že hráz nebude stačit. Nekompromisně 
odvezl už večer před kulminací nechodí-
cí sousedku k jejím známým, auto nechal 
na náměstí a začal nosit na půdu důležité 
věci. Řekla jsem mu, že jsem v životě ne-
viděla tolik vody pohromadě a že je to bl-
bost. Dala jsem mu pouze diplomku a di-
plom a právě jen to mi zbylo. Žádné dopisy 
z mládí, málem jsme přišli i o fotky.

V den kulminace se na přejezdu objevil 
akční Tomáš Šebek, jenž pak jezdil s lékaři 
bez hranic. A na kánoi Bobrů Tomáš Váňa. 
Domluvili se a  Tomáš Váňa odvezl Petra 
a Tomáše Šebka k našemu domu. Tam roz-
bili okno a vynosili další věci na půdu, pak 
připádloval Tomáš Váňa, že proud sílí a už 
je třeba vypadnout. Spali jsme u Váňů, fot-
ky i negativy se zachránily náhodou, pro-
tože je Petr hodil nahoru na skříň. Všech-
ny skříně voda nadzvedla a převrátila, ale 
tahle byla plná knih, tak zůstala stát, když 
se knihy nacucaly a zatížily ji. 

Hodně nám pomohla Církev bratrská 
a katolická charita, naše děti si z konzerv 
lančmítu a krabic s mlékem stavěly auta 
a vlaky. Na přechodnou dobu nám v širší 
rodině zapůjčili byt v Praze, překvapivě se 
nám podařilo koupit v Řevnicích parcelu 
a starý dům od nás odkoupil známý. Třetí 
dítě se narodilo v Praze, čtvrté už jsme od-
váželi z porodnice opět do Řevnic. A Věr-
ce, s  níž jsem byla těhotná, bude 20  let 
a jde studovat záchranáře.

Téma zpracovala: Lucie Hochmalová

TÉMA — 9ŘEVNICE
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10 — INZERCE

SUSHI HAPPY 
HOURS
15% sleva
* denně 16 – 19 hod.

 Objednejte 
po telefonu nebo 
v restauraci.

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

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

Pronájem lodi
na Slapech
 dvouhodinová plavba

	 rekreační	plavba	pro	 
6 osob (od 10 do 16 hod.)

	 kondiční	plavby	 
pro	nezkušené	kapitány

Lifeinvest.cz    lifeinvest@lifeinvest.cz    739 109 780

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách
půjčovna plošin

Hledáme
nové strážníky

NABÍZÍME
· Náborový příspěvek
· Stabilní a nevšední povolání
· Finanční jistotu – rizikový příplatek
· Příspěvek na stravování
· Příplatek za směnnost
· Moderní zázemí

Městská Policie Řevnice
 mp.revnice@revnice.cz   773 837 230, 775 718 588
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POZVÁNKY 

Korrontzi
Koncert kapely Korrontzi může-
te navštívit 28. srpna od  19 hodin 
v Amfiteátru u ZŠ v Černošicích. 

Dětský den a potlach
Den plný dovednostních soutěží 
pro děti bude připraven 27. srpna 
od  14  hodin v  osadě Strong Boys 
v Letech. Dospělí budou pokračovat 
ve 21 hodin tradičním potlachem.

Vonoklaské Rockování
Festival proběhne 20. srpna od 18 ho-
din na Malé skále nad Vonoklasy.

Osovská regata
Soutěž netradičních plavidel bude 
k  vidění 13. srpna od  15 hodin 
na koupališti v Osovci.

Hasofest
Zábavné odpoledne pro děti i dospě-
lé se chystá na 13. srpna od 13 hodin 
u jezu v Hlásné Třebani.

Vinařské slavnosti
Den plný vína, jídla a  zábavy vás 
čeká 27. srpna od 13 hodin na zámku 
v Dobřichovicích.

Musica Viva
Hudební festival s  mnohaletou tra-
dicí se koná od 13. do 21. srpna v Do-
břichovicích a v Karlíku.

Dítka z fitka
Divadelní soubor Řevnice nastudo-
val novou hru s  názvem Dítka z  fit-
ka. Vidět ho můžete ve dnech 5.–7. 8. 
a 12.–14. 8. v Lesním divadle Řevnice.

Lesní slavnosti divadla
Dejvické divadlo se opět představí 
v  řevnickém Lesním divadle, a  to 
ve dnech 23.–29. 8.

Přírodou a krajinou
Výstava fotografií Emanuela Otav-
ského potěší od  18. srpna v  galerii 
Mokropeská kaplička. Fotky před-
staví nová místa v  okolí Černošic, 
Český kras či Plzeňsko.

Populární písničkář Voxel, The Beatles 
revival a  Karel Kahovec, Harry band 
a mnoho dalších účinkujících se před-
staví na letošní mariánské pouti v Čer-
nošicích 13. a 14. srpna. Budou tu také 
pouťové atrakce, divadlo, tvořivé díl-
ny, jarmark, tradiční mše svatá a kon-
certy v kostele.

Program u kostela zahájí v sobotu v 10:30 
hodin Divadlo Studna. Na  celý den má 
pro děti připraveny pohádky, hry, hlavo-
lamy i  akrobacii na  chůdách. Po  letech 
se na pouť vrátí domácí folklorní soubor 
Pramínek, barvy domácích bude hájit 
i hudebník Pavel Hokr. Na pódiu se dále 
představí Vláďa Dvořák, Justin Lavasch 
a Jiří Maršíček Trio. Podvečerní hudební 
část vyvrcholí vystoupením folkpopové-
ho zpěváka a písničkáře Voxela. O večer-
ní zábavu se postará Harry band. Tra-
dičně nebude chybět oblíbená ohňová 
show v  podání skupiny Pa-li-Tchi. Ne-
dělní program zahájí mše svatá, po níž 
následuje program pro děti s výtvarnou 
dílnou. Zahraje kytarista Petr Váňa, Tře-
husk, hudební trio Jamair a The Beatles 
revival a Karel Kahovec.

Hned dvě výstavy na  téma 
dvacátého výročí povodní bu-
dou zanedlouho k vidění v na-
šem regionu. Můžete si přijít 
zavzpomínat do  dobřichovic-
kého zámku nebo komunitní-
ho centra MaNa v Černošicích. 

Výstavu nazvanou Naše Dobři-
chovice včera, dnes a zítra – 20 
let od  povodní 2002 připraví 
od 26. srpna na zámku v Dobři-
chovicích. Potrvá až do 18. září, 
kdy se tu od 17 hodin koná Der-
niéra aneb Čaj o  páté. „Přijďte 
se podívat, jak se Dobřichovice 
v průběhu času měnily. Najdete odpovědi 
na  mnoho zajímavých otázek, například 

kolik dětí bylo v  naší škole 
a  školce před 10 lety a  dnes. 
Nebo odkdy máme současný 
most a  lávku,“ zve sdružení 
Společně pro Dobřichovice 
(sdružení nezávislých kan-
didátů a  TOP 09 a  STAN). Po-
kud byste pro expozici rádi 
poskytli fotografie, obraťte se 
na alexy@svcdodo.cz.

Další výstava s  názvem 
Jak nás Berounka zatopila se 
koná od 12. do 16. srpna vždy 
od 10 do 18 hodin v Komunit-
ním centru MaNa v  Černoši-
cích. Během mariánské pouti 

bude k vidění i velkoformátový snímek 
z povodní fotografa Petra Kubína.

Mariánskou pouť zpestří Voxel

Výstavy připomenou další kulatá výročí povodní

Foto Korrontzi

Jak uzdravit či zpevnit pánevní dno?
Základní kurz pro život v ženském těle 
nazvaný Ženské pánevní dno a  ledvi-
ny s  Ivetou Kučerovou je naplánován 
na 28. srpna v Dobřichovickém domku. 
Jeho součástí je cvičení, umění relaxovat 
a praktické tipy pro každodenní využití.

Speciálním hostem bude Magdaléna 
Dobromila Staňková, zkušená bylinářka 
a autorka knih Bylinky pro děti a mamin-
ky. Kurz je vhodný pro ženy každého věku, 
jež potřebují zpevnit pánevní dno, předejít 
inkontinenci, zmírnit menstruační potíže 
či připravit se na početí. Víc podrobností 
najdete na  webech online.zivaradost.cz/
tajemstvi a zivaradost.cz.
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Jaký vztah máte ke kraji kolem 
Berounky?
Berounka je pro mě dětství. Měli jsme 
tady chatu a babičku s dědou na ná-
městí. Každé léto jsme strávili u vody 
„na plovce“, veslovali na člunu pro vodu 
do studánky pod vrbou, jezdili na kole 
k Černé skále, chodili na pouť naproti 
kempu a do kina kousek od náměstí.

Je pravda, že váš pradědeček 
postavil v Řevnicích dům s číslem 1?
Ano, je to tak. Já už jsem ale dům číslo 1 
na náměstí zažila rozdělený na čtvrti-
ny. V patře bydleli moji milovaní babič-
ka s dědou, Lída a Vladimír Weissovi, 
ale do dalších částí jim nastěhovali 

nájemníky. V mansardě jsme my, jako 
děti, objevovali „poklady“, na dvorku 
klátili ořechy a každoročně jsme sklize-
ná jablka nosili nahoru po svahu, dolů 
do sklepa a na jaře ta shnilá ze sklepa 
nahoru. (smích) I když to byla doba pro 
dospělé velmi těžká, normalizační, 
já na ni vzpomínám z pohledu dítěte 
s láskou. 

Těšíte se na zářijový koncert 
v řevnickém Lesním divadle?  
Čím bude výjimečný? 
Moc se těším. Moje prababička, operní 
pěvkyně Johanna Cavallárová-Weis-
sová, byla spoluzakladatelka řevnic-
kého Lesního divadla. Je to tedy pro 

mě pochopitelně velmi blízké místo. 
Koncerty v přírodě mají vždy zvláštní 
atmosféru a půvab. Ovšem, a to zejmé-
na pro akustické nástroje, i svá úskalí, 
zejména co se týče nosnosti zvuku. 
V Lesním divadle v Řevnicích jsem 
pokaždé byla jen na divadelním před-
stavení, uvidíme, jak si s tím poradíme 
my, hudebníci. 

Co uslyšíme? 
Čeká nás velmi pestrý program.  
S harfou to bude francouzský impresi-
onista Claude Debussy a jeho Dva tance 
pro harfu a orchestr, 2. věta z Koncertu 
C dur pro flétnu a harfu W. A. Mozarta 
a 3. věta z Koncertu pro harfu Carla 
Ditterse von Dittersdorfa. 
Vše s Pardubickou komorní filharmonií.

Spolupracovala jste v minulosti 
s dirigentem Debashishem 
Chaudhurim, s nímž v Řevnicích 
vystoupíte? 
Bude to naše první spolupráce, už se 
těším na zkoušky! Babička s dědou by 
byli určitě nadšeni, že indický dirigent 
diriguje nejen francouzskou hudbu 
v Čechách a ještě k tomu se usadil s ro-
dinou v Řevnicích.

Máte před koncertem své rituály? 
Nemám. Když máte rodinu a děti, 
rituály padnou. (smích) Pokud k nim 
tedy nepočítáte včasný příjezd nejméně 
dvě hodiny před koncertem, rozehrání 
a malou zkoušku. To beru jako základ 
profesionalismu.

Nejznámější česká harfistka, která září 
na světových pódiích, zavítá hned po prázdninách 
do Řevnic na koncert Filharmonie v lese 2022. 
Do našeho kraje ji táhne nejen skvělý hudební 
zážitek, ale hlavně vzpomínky na dětství. Přiblížila 
nám atmosféru zářijového koncertu pod taktovkou 
dirigenta Debashishe Chaudhuriho. A mimo jiné 
prozradila pár věcí z rodinného života.

Kateřina Englichová:
Když máte rodinu, rituály před 
koncertem padnou

— 
Pražská rodačka
Kateřina Englichová (53) je velmi 
výraznou osobností české harfové školy. 
Hru na tento netradiční nástroj vystudovala 
na Pražské konzervatoři u Libuše Váchalové, 
úspěšně skončila v roce 1989. Následně 
získala Fulbrightovo stipendium v USA. 
Díky němu mohla studovat prestižní 
hudební školu The Curtis Institut of Music 
ve Filadelfii u Marilyn Costellové. Jejím 
manželem je známý diplomat Václav 
Bartuška. Mají spolu dvě děti.
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Harfa je velmi specifický,  
krásný nástroj. Dá se říci,  
že váš se vztah k ní nějak vyvíjí? 
Ze začátku pro mě byla harfa trošku 
„únik“ od klavíru, kuriozita. Ale po-
stupem času jsem začala odkrývat její 
tajemná zákoutí, a to především díky 
mojí paní profesorce na konzervatoři 
Libuši Váchalové a později v Mahlerově 
studentském orchestru (Gustav Mahler 
Jugendorchester). Řídil ho slavný italský 
dirigent Claudio Abbado. Tam už se mi 
harfa propojila jako součást hudebního 

celku, který má nosnost a význam hýbat 
s lidskými emocemi pozitivním směrem. 

Patříte ke světové hudební špičce. 
Je něco, v čem se v rámci hry chcete 
zlepšit?
Vždycky, když studuji novou skladbu, 
ale i když opakuji něco, co už jsem hrála 
mnohokrát, se něco nového naučím. Je 
to nikdy nekončící cesta a celoživotní 
úděl muzikanta, který chce uspět a něco 
lidem předat. Mnohdy je to úmorné, 
na druhou stranu obohacující.

Hrajete díla známých hudebníků,  
co vlastní tvorba? 
Jsem pouhý interpret, sděluji svým 
způsobem „vzkaz“ skladatele. On je 
původní tvůrce.

Jak vaši kariéru vnímají děti?
Pochopitelně ji sledují, jsou do ní vtaže-
ny od malička asi stejně jako do kariéry 
mého muže. Na mnohé koncerty chodí 
a jsou s mým mužem mými (našimi) 
velkými podporovateli. Oba hrají nebo 
hráli na nástroje a chodí do Kühnova 
dětského sboru. Nicméně jsme se s man-
želem vždycky snažili, aby měli i „svůj“ 
život, své koníčky nepropojené s našimi 
povoláními. Syn hraje ragby, dcera mlu-

ví několika jazyky včetně čínštiny, jde 
studovat medicínu. Mou touhou není mít 
děti muzikanty, ale vzdělané lidi, kteří 
mají rádi kvalitní hudbu a rozpoznají ji.

Procestovala jste kus světa. 
Ke kterým zemím máte opravdu 
blízko?
Myslím, že záleží především na zku-
šenosti s danou zemí, na tom, jaké lidi 
máte štěstí nebo smůlu tam potkat. 
Mám pochopitelně blízko k Americe, 
kde jsem mnoho let žila. Mám ráda New 
York, Los Angeles, jejich národní parky, 
Údolí smrti je pro mě jedno z nejpůso-
bivějších míst, jaké jsem kdy navštívila. 
Japonsko obdivuji pro jeho organizo-
vanost, čistotu, pořádek, ale i jídlo, 
které miluji. Čím jsem starší, tím více 
si uvědomuji, jak moc ráda mám svou 
vlastní zemi. Je krásná a pro život velmi 
vstřícná. Přes všechny problémy a ne-
dostatky, jichž jistě není málo, patříme 
ke čtyřem procentům nejbohatších 
zemí na světě. Myslím, že si to mnohdy 
ani neuvědomujeme.

Co je vaším největším přáním?
Abychom byli schopni zastavit Rusy 
a mohli žít v míru. Ostatní věci jsou 
marginálie. Lada Nová

ROZHOVOR — 13
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• ELEKTROKOLA
• KOLA

horská
 trekingová
 silniční
 dětská
• KOLOBĚŽKY
• KVALITNÍ   

SERVIS
 perfektní 

předprodejní
 příprava kol

LETNÍ  OTEVÍRACÍ  DOBA

po-pá 8-18 | čt 8-20 | so 8-12
 info@kola-sport.cz      257 721 313

 Komenského 92, Řevnice
www.kola-sport.cz

ELEKTROKOLA – SLEVY!

OBLEČENÍ – VÝPRODEJ!

KONKURZ
NA ŘEDITELKU/ŘEDITELE
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Obec Hlásná Třebaň vypisuje 
konkurz na ředitelku/ředitele  
obecní mateřské školky.

Pojďte s námi tvořit inspirující  
a bezpečné místo pro naše děti.

Přihlášky posílejte do 8. 8. 2022

Více informací najdete na

www.hlasnatreban.cz/reditelka

•  Vše potřebné vás naučíme.
•  Práce v blízkosti domova.
•  5 týdnů dovolené.
•  Stravenky v hodnotě 90 Kč.
•  Příspěvek na MultiSport kartu 
   či rekreaci pro vás i vaše děti.
•  Možnost profesního růstu.

Více informací:
Daniela Primáková
 703 488 050
 primakova.daniela@cpost.cz
 TvojeBudoucnost.cz

„

„

Přidejte se k nám na vaší poště v Dobřichovicích.

Právě hledáme nové kolegy 
na pozice vedoucí pošty 
a klientský pracovník.

 775 969 813
www.optikadobrichovice.cz

Anežky České 1125
Dobřichovice

areál Panská Zahrada

Provozní doba
Út – Pá 10.00 – 18.00

So 10.00 – 13.00

PHýčkejte své oči, 
provázejí vás životem

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Tereza Lázničková (Sophová)

Prevence, diagnostika a léčba nemocí psů, koček 
a drobných savců v domácím prostředí nebo 
v moderně vybavené ordinaci v Řevnicích.

Ordinační hodiny:

PO, ST  14 –19  |  ÚT, PÁ 14 – 17  |  ČT  9 – 12   |  SO  po dohodě
Mimo ordinační hodiny probíhají operace a výjezdy k pacientům.

tel.: 607 106 741 tereza.laznickova@email.cz
Dvořákova 486, Řevnice www.tervet.cz

NOVĚ MOŽNOST ONLINE REZERVACE
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Kolem tůní vede Fabiánova naučná 
stezka. Začíná i končí na řevnickém ná-
městí a  měří celkem 11 kilometrů. Její 
čtvrté zastavení má příznačný název 
Tůně. Během procházky se můžete podí-
vat na okraj tůní, ale jen velmi opatrně, 
abyste neporušili přírodní prostředí. Po-
kud chcete na vlastní oči zahlédnout ale-
spoň část vodních ploch, zkuste to z ulice 
V Luhu. Když půjdete z Řevnic, odbočte 
těsně před křižovatkou s ulicí V Tůních. 
Druhou možností je pozorovat oblast 
z výšky z různých míst v Tyršově ulici.

Ochrana přírody
Tůně vznikly v místě, kde pamětníci za-
žili slepé rameno Berounky. V  zimě se 
sem chodilo bruslit a v létě na proutí pro 
výrobu košíků. Postupem času se vodní 
plochy začaly plnit bahnem z  tlejících 
rostlin, vysychat a  zarůstat. Celá loka-
lita o velikost 10 hektarů se stala prak-
ticky nepřístupnou. Nejen že se do ní ne-
dalo pořádně dostat, nebylo zde ani nic 
k vidění. Pro Řevnice, a vlastně i celé Po-
berouní, se přitom z hlediska zachování 
rozmanitosti přírody i udržení dobrého 
vodního režimu v krajině jednalo o vel-
mi významné území.

Stačilo málo a  toto krásné přírodní 
místo by znovu nevzniklo. O  obnově 

tůní se na řevnické radnici poprvé zača-
lo uvažovat už v roce 2008, tehdejší sna-
hy se však z různých důvodů nepodařilo 
dotáhnout do zdárného konce. Realizace 
se nedočkaly ani další úvahy a aktivity. 
Zlom nastal v  roce 2021, kdy se vedení 
města povedlo na akci Vodní tůně na sle-
pém rameni Berounky získat dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí ČR 
přesahující sedm milionů korun. Byla 
poskytnuta především za účelem ochra-
ny přírody a péče o ni a posílení přiroze-
né funkce krajiny.

„Získáním dotace, která ze sta procent 
pokryla náklady, jsme zachránili část 
této jedinečné přírodní lokality pro pří-
ští generace. Podmínky dotačního titulu 
nám nedovolily realizovat původní zá-
měr zpřístupnění tůní široké veřejnosti 
po naučné stezce. Biotop slepého říčního 
ramene musí podle odborníků ze Státní-
ho fondu životního prostředí zůstat co 
nejvíce přírodní, bez zásahů a  rušení ze 
strany člověka. Bylo nám rovněž výslov-
ně zakázáno vysadit do  tůní jakékoliv 
ryby. Jejich přítomnost by byla hrozbou 
pro vzácný hmyz i  obojživelníky,“ vy-
světluje řevnický starosta Tomáš Smr-
čka a dodává: „Nové tůně vznikly na po-
zemcích ve  vlastnictví města, podstatná 
část je však na  soukromých pozemcích.  

Ta se zatím revitalizace nedočkala; nic-
méně nově připravovaný územní plán 
města dává místu naději i do budoucna. 
Zajímavé také je, že při realizaci byly vy-
těženy tisíce metrů krychlových bahna 
a zeminy. Výborně posloužily při rekulti-
vaci bývalé skládky nad Řevnicemi.“

Ptačí ráj
Jak obnova tůní vypadala a  co je jejím 
výsledkem? Nejdříve byly v období vege-
tačního klidu odstraněny vybrané nále-
tové dřeviny, především bezinky a vrby. 
Následně bylo nutné vybagrovat šest růz-
ně velkých a  hlubokých vodních ploch. 
Jsou napájeny podzemní a  dešťovou vo-
dou stékající z okolních kopců. Došlo také 
ke  zmenšení plochy porostlé rákosím, 
aby se vodní hladiny prosvětlily. V jejich 
březích vysadili několik nových stro-
mů a  keřů a  místy vyseli luční trávník. 
Část pokácených dřevin byla ponechána 
na místě a slouží jako přirozený úkryt ži-
vočichům. A o ty jde v tůních především.

Nejviditelnějšími obyvateli jsou ptáci. 
Toto místo má pro ně obrovský význam. 
V průběhu roku se jich objevují desítky 
druhů. Menší část tu trvale hnízdí, vět-
šina se u  tůní zastavuje na  svém tahu 
přes Českou republiku.

Jan Schlindenbuch, Řevnice

Obnovené řevnické tůně jsou rájem ptáků

Není tomu ani rok, kdy na kraji Řevnic 
v těsném sousedství Letů vznikla nádherná 
přírodní lokalita. V místech zvaných V Tůních, 
kde dříve bylo jen bahno, rákosí a náletové 
dřeviny, je dnes šest nových vodních ploch. 
Tento unikátní biotop je domovem mnoha 
druhů ptáků, obojživelníků i hmyzu. Foto Lukáš Veselý
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V  červenci proběhly tři turnusy pro 
stovku dětí od  3 do  12 let, vždy na  pět 
pracovních dnů. Dolní Černošice a Lety 
se pro chlapce a děvčata staly rozbouře-
ným mořem s  pirátskými koráby plují-
cími za  pokladem, místy, kde je možné 
si vyzkoušet netradiční zimní sporty 
v  létě nebo se dotknout přírody všemi 
svými smysly. Také zeměmi, ve kterých 
se mluví jiným jazykem a  je možné se 
vydat po  stopách původních obyvatel, 
nebo třeba hudebním ateliérem, v němž 
vznikají hudební nástroje z  lecčeho, co 
nabízí příroda.

Řídíme se tím, že dětství má být plné 
hlavně pozitivních zážitků, protože ty 
nám v  paměti zůstávají jako otisk tri-

lobita ve  skále. Je třeba „vidět, slyšet, 
dotknout se, cítit a  zažít dobrodružství 
s kamarády“.

Mrkněte na mimoškolní aktivity
O prázdninách odpočíváme, ale také se 
připravujeme na nový školní rok. Čekají 
nás opravy zázemí lesní MŠ, stavba nové 
jurty pro školní družinu, malování, 
opravy a  úklid. Zároveň plánujeme. Už 
teď třeba víme, jaké volnočasové akti-
vity pro školáky bude nabízet ZŠ a LMŠ 
Na  dvorečku v  Černošicích. A  přestože 
jsou určené především dětem z  výše 
uvedené školy, vždy máme několik vol-
ných míst i pro ty, které do „naší“ školy 
nedocházejí. Vyberte si!

Pro žáky 1. stupně nabízíme keramiku 
pod vedením Martiny Hujerové a Kláry 
Růžičkové. Klára vede i kroužek výtvar-
ný. Ingrid Behenská provede děti tra-
dičními řemesly, k nimž přidá kroužek 
řezbářství. Jurda Loskot se v  Dolních 
Černošicích na  pozemku u  řeky zamě-
ří na  rozvoj pohybových dovedností 
ve sportovkách, s Jindrou Válovou chlap-
ci a děvčata opět vyrazí dva dny v týdnu 
do  lesní družiny. Nově se k  nám přidá 
Maria (Máša) Vivčar, režisérka vystu-
dovaná na Kyjevské národní univerzitě 
divadla, filmu a televize. Bude se s dětmi 
potkávat na prknech, co znamenají svět. 
Pro žáky druhého stupně je připraven 
kroužek IT a  robotiky nebo třeba vý-
tvarný. 

Přihlášky pro rodiče dětí, jež cho-
dí do  ZŠ a  LMŠ Na  dvorečku, se spustí 
od 25. srpna, pro širokou veřejnost pak 
od 1. září 2022. Najdete je na www.jeden-
strom.webooker.eu.

Mgr. Alena Laláková, ředitelka škol Jednoho stromu

Děti prožily dobrodružství,
na která nezapomenou

Hledáme
l asistenta pedagoga na 2 dny 

v týdnu, práce ve 2. ročníku ZŠ 
l učitele německého jazyka, 

2. stupeň, úvazek 1,5 hodiny týdně

Zájemci mohou volat na tel.:
777 258 450
nebo psát na jedenstrom@volny.cz.

Léto v Jednom stromě je tradičně ve znamení příměstských táborů. 
Většina turnusů je za námi, čeká nás už jen jeden, srpnový.  
První prázdninový měsíc jsme si pořádně užili!
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Správně indikovaná rehabilitace urych-
luje rekonvalescenci po  chirurgickém 
zákroku nebo prodělaném onemocnění. 
Je vhodnou prevencí před zraněním. Ge-
riatrickým pacientům pomáhá zvládat 
bolest. U  psích sportovců fyzioterapie 
zlepšuje výkon a  jejich tělesnou kondici. 
Může být také prostředkem pro včasné 
odhalení různých pohybových problémů.

Fyzioterapie je vhodná pro většinu 
psů – nezáleží na jejich velikosti či stáří. 
Terapie se vždy přizpůsobí konkrétnímu 
pacientovi a jeho stavu. Musíme ale zdů-
raznit, že pes, který má dlouhodobě ne-
diagnostikovaný problém aneb „kulhá 
a my nevíme proč“, patří vždy do rukou 
veterinárního lékaře, který na  základě 
vyšetření určí příčinu kulhání.

Většina psů se na  fyzioterapii těší. 
Velice rychle totiž pochopí, že mani-
pulace je příjemnější než u  klasického 
vyšetření, a  navíc dostane velké množ-
ství pamlsků. Během prvního setkání 
vás fyzioterapeut trochu vyzpovídá. 
Kromě kontaktních údajů ho zajímá, 
v jakém prostředí pes žije (další zvířata 
v domácnosti, schody, typ podlahy atd.), 
lékařská zpráva od  ošetřujícího veteri-
nárního lékaře (aktuální diagnóza, me-
dikace, předchozí chirurgické zákroky 
atd.) a jak vy, majitel, hodnotíte fyzický 
a psychický stav svého zvířete.

V dalším kroku fyzioterapeut psa pro-
hlédne při chůzi, klusu, jak si sedá, lehá 
nebo jakým způsobem se otáčí. Následu-
je palpační vyšetření, kdy vyhodnocuje 
nasvalení (či případnou atrofii svalstva), 
kontroluje rozsah pohybu či jeho omezení. 

Poté navrhne rehabilitační plán – dozví-
te se vhodné rehabilitační metody, čet-
nost potřebných návštěv a  cviky, které 
musíte provádět doma.

Při rehabilitaci neurologického pa-
cienta je důležitá včasná a  intenzivní 
rehabilitace po  operaci (např. výhřez 
meziobratlové ploténky) – stejně tak 
v  případě konzervativního řešení one-
mocnění (např. periferní polyneuropa-
tie, syndrom cauda equina) či při palia-
tivní péči u pacientů s diagnostikovanou 
degenerativní myelopatií.

V  případě ortopedických pacientů se 
často přistupuje k tzv. předoperační re-
habilitaci, která následně usnadňuje 
rekonvalescenci po  chirurgickém zá-
kroku. Bonusem je, že pes je na fyziote-

Proč je důležitá 
fyzioterapie 
a rehabilitace zvířat
Veterinární fyzioterapie a rehabilitace zahrnuje 
několik metod používaných v péči o pohybový aparát 
zvířete – nejčastěji psa. Rehabilitovat však můžeme 
také kočku, morče nebo třeba nosála či papouška.

rapeutickou manipulaci zvyklý – takže 
ani v  rámci případného pooperačního 
diskomfortu není stresovaný. Nejčastěj-
ší diagnózou je ruptura předního zkří-
ženého vazu, luxace patelly, osteochon-
dróza, resekce hlavice femuru a totální 
endoprotéza kyčelního kloubu. Fyziote-
rapie se na léčbě významně podílí také 
v případě, že je nutný konzervativní pří-
stup – kdy z důvodu věku či zdravotního 
stavu pacienta není možné chirurgické 
řešení v anestezii.

Metody při péči o psí pohybový aparát:
• Masáž – ovlivňuje měkké tkáně v těle, 

odplavuje metabolity, stimuluje 
průtok krve a potřebných živin.

• Strečink – pasivní (protažení 
provádí fyzioterapeut) a aktivní (pes 
protažení provádí sám, navádíme ho 
pomocí pamlsků).

• Terapeutické cvičení – posilování 
svalů, zdokonalení propriocepce, 
zlepšení rovnováhy.

• Kloubní mobilizace – zachovává 
rozsah pohybu v kloubu, vyživuje 
kloubní chrupavky, snižuje svalové 
napětí, zlepšuje cirkulaci krve.

• Balanční cvičení – posiluje „core“ 
(hluboko uložené svalové skupiny).

• Hydroterapie – voda pacienta 
nadlehčuje a umožňuje mu pohyb, 
jehož pes není v dané chvíli na souši 
schopný, zároveň odpor vody pohyb 
ztěžuje a tím posiluje svalstvo.

• Magnetoterapie – působení 
nízkofrekvenčního magnetického 
pole je neinvazivní a nebolestivé, 
odstraňuje svalové napětí, prokrvuje 
tkáně, zmírňuje bolest.

• Laserová terapie – regeneruje 
nervová vlákna, snižuje bolestivost 
kloubů, má biostimulační, 
analgetické a protizánětlivé účinky.

• Termoterapie – léčba teplem, 
zmírňuje bolest a navozuje svalovou 
relaxaci.

• Kryoterapie – léčba chladem, 
omezuje zánět a otok, zmírňuje 
svalové křeče.

Konkrétní metody péče vždy konzul-
tujte s veterinárním lékařem. Zavolejte, 
poradíme vám.

 Červánková 2280, Černošice
 info@vetjitrni.cz

www.vetjitrni.cz

Kamila Šimonová, CertCAAPR

 771 150 260
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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 20. srpna 2022. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon.

Výherce obdrží poukaz na večeři v hodnotě 500 Kč v Musa Restaurantu v Radotíně. 
Vylosovanou výherkyní křížovky z červencového vydání je Sára Blažková, Všenory.
Získává poukázku na nákup v hodnotě 500 Kč od společnosti Farma Homolka, Běleč (Liteň).

Správná tajenka z minulého čísla: Přijďte ochutnat naše sýry a jogurty.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 8/2022, jinak cena propadá. Křížovku připravil Pavel Havlíček

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o večeři v hodnotě 500 Kč

Musa Restaurant Radotín
w w w. m u s a - re st a u r a n t . c z

222 367 730
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME 
NA DOBŘICHOVICKÉ 
VINAŘSKÉ SLAVNOSTI

Management 
celé akce

Technické 
zázemí

Zvuk 
a světla

Společenské akce a eventy na klíč Půjčovna vybavení

Personál

DramaturgieCatering

Reklama

Logistika

Vybavení

Co pro vás v rámci eventů zařídíme? Disponujeme vybavením k vytvoření 
perfektního zázemí pro vaší akci.

stany nábytekgrily el. vybavení

Svatby Festivaly Plesy a oslavy Firemní akceMěstské slavnosti

www.rockovrat.cz
facebook: rockovrat
tel: 728 049 458
email: info@rockovrat.cz

www.isoair.cz

ZBAVTE SE 
VLHKÉHO 

ZDIVA!

Pod Drahou 984,
Řevnice

DEFINITIVNĚ D
EFIN

ITIVNĚ DEFIN
IT

IV
N
Ě 

DEFINITIVNĚ

+ 420 607 129 807   Renáta
+ 420 602 326 191    Marek



www.idobnet.cz

Vracíme penězům 
hodnotu
Ochraňte své úspory 
nákupem fyzického 
zlata a stříbra

Navštivte naši pobočku: Anežky České 1119, Dobřichovice
Vedoucí kanceláře: Ing. Hana Kůželová, tel.: 739 039 551
www.hanakuzelova.cz

Nevybírejte mezi bezpečnou a komfortní komunikací.
Chtějte obojí. Vsaďte na moderní IP interkomy
od jedničky na trhu.

2N® IP VERSO

www.dobnet.cz/interkomy | Zavolejte hned: 277 001 111

Mějte neustálý přehled o dění před vaším vchodem. 
Díky 2N® Mobile Video můžete mobilním telefonem 
komunikovat s návštěvou přes 2N IP interkom.

2N® MOBILE VIDEO

www.dobnet.cz/interkomy | Volejte 277 001 111

Nevybírejte mezi bezpečnou a komfortní komunikací.
Chtějte obojí. Vsaďte na moderní IP interkomy
od jedničky na trhu.

2N® IP VERSO

www.dobnet.cz/interkomy | Zavolejte hned: 277 001 111

Mějte neustálý přehled o dění před vaším vchodem. 
Díky 2N® Mobile Video můžete mobilním telefonem 
komunikovat s návštěvou přes 2N IP interkom.

2N® MOBILE VIDEO

Scan me!

INTERKOMY INSTALUJE


