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MÁME HODNĚ DĚTÍ

Jako pokračování úvah z minulého 
čísla, kde jsme rozebírali téma mateř-
ských škol, jejich nedostatek či nízkou 
absorpční kapacitu, jsme do říjnového 
zpravodaje zařadili problematiku zá-
kladních škol na dolní Berounce. A opět 
s ohledem na baby boom, velikost škol a 
školských zařízení. 

Také nás zajímalo, jaká práva a povinnosti 
mají obce či města jako zřizovatelé místních 
základních škol. Do kompetence zřizovate-
le bezpochyby patří zajišťovat podmínky 
pro plnění povinné školní docházky. Tedy 
uvolnit ze svých rozpočtů dostatek peněz 
nebo zprostředkovat přísun peněz z jiných 
fondů na zajištění vzdělání dětí s trvalým 
pobytem na území obce a v celé spádové 
oblasti školy. A na fi nancích všechno stojí. 

Na druhou stranu středočeské obce a 

města bojují s faktem, že ne všichni, kdo 
se do naší oblasti přistěhují, se zde také 
přihlásí k trvalému pobytu. Tím zdejší 
obce přicházejí o spousty peněz, které 
se přerozdělují právě podle počtu oby-
vatel s trvalým bydlištěm. Pokud chcete 
posílat své děti do školky a do školy ve 
své obci či jejím blízkém okolí, přihlašte 
se tam k trvalému pobytu.

Přejme si, aby se našlo dost fi nančních 
prostředků, ale také chuť a energie na ře-
šení projektů spojených s místním škol-
stvím, protože už v současné době jsou 
největší školy regionu v Černošicích, Dob-
řichovicích a Řevnicích naplněny téměř na 
100 %. A to se teprve do škol chystají roč-
níky 2004, 2005, které odstartovaly období 
s vyšší porodností než úmrtností obyvatel 
ve státě. Barbora Tesařová

Ve Středočeském kraji přibylo za první pololetí letošního roku dvanáct 
a půl tisíce lidí. I region dolní Berounky je velmi atraktivní a vyhledáva-
nou oblastí pro bydlení, směřovaly sem a nadále se stěhují v hojném 
počtu mladé rodiny s dětmi nebo děti očekávající. Budou mít tyto děti, 
respektive jejich rodiče, možnost vybrat si školu podle svého přání?

více na stranách        až         7 9A MÁLO MÍSTA VE ŠKOLÁCH

BENEFIČNÍ VÝSTAVA 
Pokud byste chtěli 

pomoci dětem ne-
mocným cystickou 
fi brózou, navštivte 
od 2. do 20. října 
v Modrém domeč-
ku v Řevnicích 
benefi ční výstavu 
s názvem Obrázky pro život – Pomoc 
slaným dětem.

ROZHOVOR S MALÍŘKOU
Krásné barvy: zlato 

lesů, barvy podzimního 
listí okr, oranž až rudá - 
to jsou obrázky malířky 
Věry Mačkové. Rozjas-
něte si podzimní dny. 

TETÍN DÝCHAJÍCÍ HISTORIÍ 
Tetín. Už jenom název vesnice v nás 

probudí vzpomínku na hodinu dějepisu 
na základní škole. Vesnice se oprav-
du jmenuje po jedné 
z Krokových dcer, kte-
rá zde prý prováděla 
různé rituály. Navštiv-
te muzeum v Tetíně, 
kostel sv. Ludmily (kde 
byla sv. Ludmila za-
vražděna) nebo přírodní rezervaci Te-
tínské skály.

 

TUČŇÁK – VÝUKA
DOBNET, o.s. ve spo-
lupráci se základní 
školou v Dobřichovi-
cích již druhým rokem 
pořádá pro zájemce 
z řad žáků i dospělých 
kurz (zájmový krou-

žek) výuky operačního systému GNU/
LINUX.

HELPDESK SÍTĚ DOBNET 
Jak už bylo popsáno v posledních čís-

lech DOBNET zpravodaje, bylo změně-
no telefonní číslo pro hlášení poruch na 
síti DOBNET. V současné době je mož-
né jakoukoli závadu na síti hlásit dvěma 
způsoby – buď e-mailem na adresu 
 helpdesk@dobnet.cz nebo telefonicky 
na čísle 277 001 151. 
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Z REGIONU

LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

Dětské hřiště v Karlíku

UDÁLOSTI V REGIONU
Pravidelná rubrika událostí a zajímavostí našeho re-

gionu...

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V KARLÍKU
V sobotu 13. září proběhlo slavnostní otevření dětského hřiště 

vedle místního obecního úřadu. Krásné hřiště v hodnotě blížící se 
jednomu milionu korun se podařilo vybavit z jedné poloviny z pe-
něz obecních a z veřejné sbírky, další částí přispělo Ministerstvo 
pro místní rozvoj. S otvíráním hřiště byl spojen křest knížky urče-
né malým čtenářům a přátelům železnice a lokomotiv s názvem 
„Máme rádi mašinky“ Pavla Volfa a Přemysla Povondry. 

OČKOVÁNÍ PRVŇÁKŮ
V termínu od 1. do 31. října 2008 proběhne dobrovolné očko-

vání prvňáčků proti žloutence (hepatitidě) typu A na celém úze-
mí Středočeského kraje. Vakcínu pro první (úvodní) očkování 
uhradí Krajský úřad Středočeského kraje. Na druhé očkování 
podávané zpravidla s odstupem jednoho roku pro prodlou-
žení účinnosti na cca 20 let se nabídka Středočeského kra-
je nevztahuje. Očkování proti hepatitidě A významně přispívá 
ke snížení rizika dalšího šíření nákazy.

VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se konají v pá-

tek 17. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 18. října od 8 do 
14 hodin. Voličem může být občan Středočeského kraje, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Každý volič musí 
prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním 
pasem. Volbu do krajského zastupitelstva lze provést pouze 
v místě svého bydliště (volební průkazy se v případě krajských 
voleb nevydávají). Ve Středočeském kraji kandiduje celkem 14 
stran a uskupení. Letos bude voleno kompletní 70tičlenné za-
stupitelstvo samosprávy kraje.

POSVÍCENÍ V RADOTÍNĚ
Městská část Praha 16 pořádá pro své obyvatele i návštěv-

níky Radotína jedenáctý ročník Havelského posvícení, které se 
uskuteční 11. a 12. října 2008 před radotínskou radnicí a v při-
lehlých ulicích Václava Balého a Loučanská. Jde o tradiční akci 
nesoucí se ve staročeském duchu. Posvícení bude zahájeno 
v sobotu 11. října v devět hodin mší svatou v kostele sv. Petra 
a Pavla. Prostor před radnicí a v přilehlých ulicích zaplní stánky 
s rozličným sortimentem, a to jak s výrobky tradičních řemesel, 
tak s občerstvením, sladkostmi, keramikou, bižuterií či kořením. 

Během víkendu se představí nejen kytarista Jan Matěj Rak, 
ale i několik dalších hudebních skupin: Charlie Band s členem 
legendární skupiny Olympic a radotínským občanem Milanem 
Peroutkou, Old Fashion Trio, Tandem Plus a Qjeten. Vystoupí 
i Třehusk.

REGIONÁLNÍ SEZNAM SLUŽEB 2008/2009
Agentura Infi net-Tours z Karlíka vydala v září již poněkoliká-

té velmi zajímavou praktickou příručku do každé domácnos-
ti a fi rmy s příznačným názvem Regionální seznam služeb 
2008/2009. V seznamu najdete aktuální informace o službách 
poskytovaných v našem regionu, seřazené přehledně podle 
jednotlivých rubrik. Nejedná se o publikaci pouze s plošnou 
inzercí, proto lze nalézt i textové záznamy drobných živnost-
níků. Praktický sešit formátu A5 nezapomíná ani na důležitá 
telefonní čísla havarijních a záchranných služeb. Po začlenění 
telefonních čísel našeho regionu do velkého pražského tele-
fonního seznamu poskytuje tento seznam místním obyvatelům 
v přijatelné podobě jeden z mála ucelených informačních zdro-
jů o telefonních číslech jednotlivých služeb. Regionální seznam 
služeb 2008/2009 je k dispozici také v Informační kanceláři 
DOBNET, o.s. na náměstí v Dobřichovicích.

POZOR NA FALEŠNÉ ODEČITATELE SPOTŘEBY 
PLYNU A ELEKTŘINY

Městská policie v Černošicích informuje občany, že se v po-
sledních dnech v našem regionu pohybovaly dvě osoby, muž 
a žena ve věku kolem 30 let, s tmavým vozidlem nezjištěné-
ho typu a značky, kteří se pod záminkou odečtu elektromě-
ru a plynu domáhaly vstupu do obydlí. Vzhledem k tomu, že 
v současné době je většina elektroměrů a plynoměrů umístěna 
na veřejně přístupných místech, není zpravidla vstup takového 
pracovníka vůbec nutný. Navíc každý takový „pravý“ pracovník 
by měl být vybaven služebním průkazem, který by měl i bez 
vyzvání automaticky předložit. Při jakýchkoli pochybnostech je 
na místě nepouštět nikoho cizího do objektu a případně zavo-
lat strážníky městské, případně státní policie.

Městská policie v Černošicích dnes nezajišťuje pořádek pou-
ze na území vlastního města, ale na základě uzavřených veřej-
noprávních smluv se stará o obce Ořech, Třebotov, Solopysky, 
Kala, Vestec, Kosoř a Dobřichovice.

V PODSKALSKÉ JIŽ NEČEKEJTE VE FRONTĚ!
Pracoviště Městského úřadu Černošice v Praze v Podskalské 

nabízí občanům velmi zajímavou službu – objednání klienta ke 
konkrétní přepážce na určitou hodinu prostřednictvím sítě In-
ternet. Na adrese www.mestocernosice.cz v hlavním menu se 
nachází položka Objednávání klientů – Vyvolávací systém - ob-
jednávka pořadového čísla. Objednat se lze na téměř všechny 
činnosti, včetně evidence vozidel nebo žádosti o pas. V úřed-
ních hodinách lze na každou hodinu objednat zatím maximálně 
dva klienty. Po rezervaci na výše uvedené stránce obdrží každý 
klient čtyřmístný PIN, prostřednictvím kterého si přímo na úřa-
dě vyzvedne z vyvolávacího systému pořadové číslo. Poté již 
pouze vyčká na vyvolání svého čísla. (bt, mn)Vyvolávací systém na pracovišti v Podskalské
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Z KULTURY

POMOC SLANÝM DĚTEM

Modrý domeček je typem sociálního podniku, kde jsou vy-

tvářeny pracovní podmínky pro osoby znevýhodněné na trhu 

práce (lidi s kombinovaným postižením). A co znamená výraz 

„slané děti“? Výstava je zaměřena na podporu nemocných 

cystickou fi brózou. Cystická fi bróza je závažné a zatím nevylé-

čitelné genetické onemocnění, které postihuje dýchací a zaží-

vací systém. Průvodním příznakem onemocnění je abnormálně 

slaný pot, proto se nemocným dětem laicky říká „slané děti“.  

A právě tyto děti spolu se svými kamarády, přáteli a výtvarníky 

malují obrázky, které budou na výstavě nainstalovány. 

Vernisáž výstavy proběhne 2. října od 19.30 hod. v Modrém 

domečku, kde se během večera uskuteční i charitativní aukce 

některých děl. 

O propojení výtvarna a hudby se postarají vynikající houslista 

Lukáš Kuta, hostující v holandském orchestru The Nijmegen 

Chamber Orchestra a ve swingovém seskupení Melody Ma-

kers Ondřeje Havelky, a fujarista Swetja, který je úspěšným 

skladatelem, multiinstrumentalistou, sólistou orchestru Varha-

na Orchestroviče Bauera a hostem koncertů Vlasty Redla. 

Obrázky budou volně prodejné po celou dobu konání výsta-

vy. Díky jejich pestrosti si jistě každý vybere ten svůj, který ho 

osloví a vnese mu do života pohlazení a kousek pozitivní ener-

gie.

Výstavu svými díly podpořili výtvarníci z celé republiky, kteří 

mají kromě výtvarného nadání  i velké a laskavé srdce. Jsou 

ZA KULTUROU V ŘÍJNU

BENEFIČNÍ VÝSTAVA
Zveme vás na benefi ční výstavu s názvem Obrázky 

pro život - Pomoc slaným dětem, která bude probí-
hat ve dnech 2. října až 20. října v Modrém domečku 
v Řevnicích. 

Pátek 10. 10.  

Dobřichovice Před-
stavení pro dospělé 
divadelního souboru 

PODIO – Laurent Ruguier: 
„Uděláte mně to znova?“, 
Fürstův sál, od 20 hodin

Točník Prezentace 
pražského gymnázia 
Jana Keplera „ Kepler 

na Točníku“: koncerty,výtvarné 
dílny, divadla, šerm aj., hrad, 
od 10 – 16 hodin

Navazuje prezentace hvězdár-
ny Žebrák (pozorování oblohy, 
alchymistické pokusy, dobové 
vyprávění o astronomii) do 22 
hodin.

Černošice  Koncert 
skupiny Jablkoň, 
vstup 100,- Kč, Club 

kino, od 20:30 hodin

Neděle 12. 10. 

Dobřichovice Předsta-
vení pro děti, divadelní 
společnost Kejklíř: 

„Stolečku, prostři se“, Fürstův 
sál, od 15 hodin

Pátek 17. 10.  

Černošice Koncert 
- výběr z repertoáru 
pěveckých soubo-

rů Chorus Angelus a sboru 

při kostele Maria Rosenkranz 
z Frankfurtu nad Mohanem, vy-
stoupí též taneční soubor Pra-
mínek, Club kino, od 17 hodin

Sobota 18. 10. 

Dobřichovice Beseda 
Karla Wolfa na téma 
„Kuba – perla Karibi-

ku“, Fürstův sál, od 19 hodin

Černošice Koncert 
Rory Stuart tria (newy-
orská jazzová skupina), 

Club kino, od 20.30 hodin

Karlštejn Koncert váž-
né hudby v podání ko-
morního souboru NE-

BIA; soubor je ve složení fl étna, 
housle, viola a violoncello, za-
zní skladby J. Ch. Bacha, W. A. 
Mozarta a L. van Beethovena,  
Rytířský sál, od 18 hodin

Pondělí 20. 10. 
Řevnice Divadelní hra 
„Eleonora“ v podání 
absolventů ZUŠ Řev-

nice, Zámeček, od 19 hodin

Černošice Přednáška 
a beseda o vzniku ČSR 
„Vznik ČSR v roce 

1918“, přednáší Doc. PhDr. 
Ivan Šedivý, CSc. z Masaryko-
va ústavu Akademie věd, Club 
kino Černošice, od 19 hodin

Řevnice Koncert 
v rámci festivalu „Ky-
tara napříč žánry“ 

v podání Vicki Genfana, sál 
Zámečku, od 20 hodin

Úterý 21. 10.
Dobřichovice  Pořad 
písniček a melodií 
v podání uměleckého 

sdružení ARTES: „Stará láska 
nerezaví“, Fürstův sál, od 16 
hodin

Sobota 25. 10. 
Dobřichovice Recitál 
„Lahodná vteřina“, 
komponovaný pořad 

slova, hudby a poezie Sta-
nislava Kubína, zámek – sál 
s krbem, od 17 hodin

Úterý 28. 10. 
Dobřichovice Kalei-
doskop písní, čtení 
a vyprávění na téma 

28. říjen „Snění o minulosti“, 
soubor Ludus Musicus, zá-
mek, od 17 hodin

Čtvrtek 30. 10. 

Černošice Koncert 
v rámci festivalu „Ky-
tara napříč žánry“ 

v podání Jan Václav Vaněk 

Tria, vstupné 120,- Kč, Club 
Kino, od 20.30 hodin

Sobota 8. 11. 

Mníšek pod Brdy 
9. ročník pěvecké 
soutěže „Brdský 

kos“ pro děti a mládež od 
6 do 18 let, uzávěrka při-
hlášek 3. 11., místo ko-
nání: Divadélko „K“, více 
informací na e-mailové 
adrese  brdskykosmnisek@
seznam.cz

Karlštejn Komedie 
v podání ochotnického 
divadelního souboru 

z Horšovského Týna, v divadel-
ním sále restaurace U JANŮ, 
od 15.30 a od 19.30 hodin

Výstavy

Řevnice Od 2. 10. 
do 20. 10.2008 
v Modrém domečku 

výstava „Obrázky pro život – 
pomoc slaným dětem“

Skalka Od 5. do 31. 
10. výstava fotografi í 
„Svět kreslený svět-

lem“, ke shlédnutí o sobotách 
a nedělích či po domluvě na 
tel. čísle 732 931 219        (bt)

Modrý domeček                Zdroj: www.os-naruc.cz

jimi Jiří Altmann, Petr Minka, Věra Tataro, Gennadij N. Avdě-

jev, Bohumil Nečas, Marie Brožová, Markéta Vydrová, Miloslav 

Muškát, Jana Šulistová, Dana Cardová a další. 

Výstava bude pokračovat 17. října v černošickém Club Kinu 

a celý projekt zakončí velký charitativní koncert v Praze Motole 

v klubu 2. LF UK Voják, kde vystoupí lékařské kapely. 

Poděkování patří o.s. Náruč, které pro výstavu propůjčilo své 

půvabné prostory chráněné kavárny Modrý domeček, a Klubu 

nemocných cystickou fi brózou za spolupořadatelství a za zá-

ruku toho, že získané fi nance se dostanou na správná místa. 

Eva Váňová - Obrázky pro život, o.s., (lk)
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ROZHOVOR

Vím, že tvoje povolání je zdravotní 
sestra. Jak jsi se dostala k malování?

V roce 2000, v době krátkodobého, asi 
měsíčního, onemocnění, jsem nahlas 
uvažovala před dcerou (zrovna jí vytrhli 
osmičku), co bych tak mohla zkusit dě-
lat. „Třeba bych zkusila malovat?“ Dce-
ra vyšla z bytu a vrátila se za dvě hodi-
ny.  Byla ve „Zlaté lodi“ a nakoupila šest 
tub akrylových barev Van Gogh, paletu, 
štětce a karton. To bylo poledne. Když 
se později dcera i manžel vrátili domů, 
divili se, kdo to maloval. Sama nevím, 
jak jsem došla k barvám země spále-
né sluncem - Itálie, ale tak vznikl obraz 
„Agáve“, který jsem věnovala dceři. Pak 
další z prvních obrázků byly mraky, poz-
ději motýli a krajiny. S kyticemi ve váze 
jsem měla problém a také je to na prv-
ních obrazech znát. 

Věřím, že mé umění je duševní odkaz 
otce, který krásně maloval olejem. Jed-
nou byl narychlo odvezen do nemocnice 
a brzy k ránu operován. Když jsem bě-
hem dopoledne přijela za ním, spal. Pře-
sto jsem říkala sousedovi na lůžku, že 
mne vnímá, a držela ho za ruku. Tatínek 
se už ale neprobral a v klidu zemřel. Po 
jeho smrti jsem zkoušela  hrát na foukací 
harmoniku, na kterou uměl krásně hrát, 
ale teprve v malování jsem našla to, co 
mi zde zanechal. 

Když se dívám na tvoje obrazy a ob-
rázky, rozdělil bych je do čtyř tematic-
kých okruhů a sice: budovy a stavby, 
příroda, květiny a motýli. Co maluješ 
ze všeho nejraději? 

KOUZELNÉ BARVY OBRAZŮ 

V rozhovoru jsem se tentokrát 
zeptal na pár otázek své kama-
rádky malířky Věry Mačkové, která 
mne, naprostého neznalce umění, 
velmi oslovila svými obrazy.

Agáve

Jez v Chrástu nad Sázavou

ROZHOVOR S MALÍŘKOU VĚROU MAČKOVOU
Kytičky natrhám podél cest či na za-

hradě, otáčím je ve váze a maluji ze 
všech stran. Maluji je pro radost a pak 
je i rozdám. Když má někdo smutek na 
duši, tak se u nich rozzáří. Vždy je to pro 
mě pozitivní energie, když mohu udělat 
někomu radost. Malováním motýlů se 
tak trochu vracím do dětství - ne vzpo-
mínkami, ale sněním. Je to barevný svět 
a já jsem vždy měla ráda pohádky, četla 
jsem i slovenské. Když však maluji kra-
jiny, to se vracím do dětství vzpomínka-
mi na tátu. A vždy, když si nevím rady, 
v duchu říkám: „Táto, pomoz mi,“ a pak 
najednou je to pár barev a obraz má 
duši. Malovat stavby, to je pro mne vel-
ká výzva a mám z toho i trému. Trému 
z toho, jestli splním představy majitelů 
objektu či rodáků.

Máš nějaký svůj obraz, který máš 
nejraději a nikdy bys ho neprodala?

Snad kromě „Agáve“, který je dcery, je 
to obraz „Jez v Chrástu nad Sázavou“. 
Je to obraz mého dětství. Měli jsme dům 
právě s pohledem na tento jez. Milu-
ji vodu a na jezu jsem v létě byla pořád 
jako přikovaná.

Pořádáš spoustu výstav a vernisá-
ží, kde je možné tvoje obrazy i kou-
pit. Myslíš si, že je možné se v dneš-
ní době uměním malování normálně 
uživit?

Obrazy si můžete zakoupit přímo při 
vernisážích. Další možnost je zakoupit je 
přes telefon, rozdala jsem spoustu vizitek 
s mobilem a internetovou i e-mailovou 
adresou. S radostí si kupuji dražší rámy, 
protože v nich obrazy vypadají podstat-
ně lépe. S radostí nakupuji i dražší barvy, 
taková zlatá zeleň fi rmy Liquitex je úžas-
ná. Jsem ráda, že na ně nemusím brát 
peníze z rozpočtu rodiny. Nevím, co bych 
dodala víc. Prodej obrazů je vždy o ver-
nisáži, není to stálý příjem, ale jednorá-
zový. Nakoupí se do foroty vše potřebné 
a hlavně štětce z pravých kuních chlupů, 
ty stojí za to!

Už delší dobu žiješ a maluješ v okolí 
Berounky pod brdskými lesy. Jak moc 
tě místo, ve kterém žiješ, zasáhlo a 
ovlivnilo jako malířku?

Je to úžasné místo, úžasná vesnička 
Halouny. Přímo na úpatí brdských lesů. 
Les je bez konce, pokaždé jiný, sluncem 
rozzářený či pochmurný. Jsou tu nád-
herná zákoutí, ať u Babky, krásné níz-
ké kleče či u „El Pasa“ ten fantastický 
kaňon. Barvy podzimního lesa, to jsou 
barvy obrazů mého otce. Vůně letního 
lesa mi opět připomene, jak jsem s ním 
jezdila na houby. Sázava, u jejíchž břehů 
jsem vyrůstala, je žlutá od jílu či zlata? 
Berounka je trochu jiná než Sázava, má 
v sobě stříbro, je modrá až do černa. 

Ráda ji maluji, ráda maluji zlato lesů, 
barvy listů od okru přes oranž do ruda. 
Ale nesmí být suché léto a podzim, pak 
je vše rychle hnědé a bez barev. Nevím, 
co bych dodala, snad jen, že děkuji, že 
jsem přítomna v takovém krásném kra-
ji.

Děkuji ti mnohokrát za krásné a upřímné 
odpovědi. 

Když se dívám na obrazy a obrázky, kte-
ré Věra maluje, musím říct, že je v nich 
opravdu hodně barev a duševní síly. Asi 
nejvíc se mi líbí její budovy a stavby. Je 
krásné, když umí člověk namalovat stav-
bu a ona pak vypadá úplně stejně jako 
ve skutečnosti a promlouvá k vám úplně 
stejně, jako byste před ní stáli. Každý 
se zkrátka dívá na umění jinýma očima 
a líbí se mu víc než rozlitá barva na plát-
ně. Věra ve mně jen utvrzuje přesvěd-
čení, že některé věci se nedají naučit 
a dostáváme je jako dar.

Některé z obrazů Věry Mačkové může-
te vidět ve výloze Informační kanceláře 
DOBNET, o.s., kde jsou vystaveny a jed-
nou za měsíc obměňovány. Další obra-
zy můžete vidět na Internetu na adrese 
www.mackova.com, kde také najdete 
všechny kontaktní informace.

 (br)



DOBNET, o.s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz

DOBNET zpravodajčíslo 10 I ročník 2

5 strana

TURISTIKA

VESNIČKA DÝCHAJÍCÍ DÁVNOU HISTORIÍ

Kostel sv. Ludmily Zdroj: www.tetin.cz

PROČ: Významné místo naší historie KAM:      2 km od Berouna

JAK TAM: Autem, vlakem

NA JAK DLOUHO: Delší prohlídka

KDY:        Vždy 

TETÍN
Tři kostely, pozůstatky hradu 

a barokní hospodářský dvůr na-
povídají, že prohlídka Tetína bude 
velmi zajímavá a přinese mnoho 
historického poznání. Dobrodruž-
nější povahy mohou také navštívit 
přírodní rezervaci Tetínské skály, 
která se nachází hned za obcí. Na-
bízí pohled na strmá vápencová 
skaliska, vápencové lomy a více 
než 30 jeskyní. 

HISTORICKÝ POHLED NA TETÍN
Podle pověstí byl hrad postaven 

a pojmenován podle kněžky Tety, jedné 
z Krokových dcer. Ta zde prováděla růz-
né rituály a oběti bohům. 

Podle historiků byl Tetín osídlen již 
v době paleolitu nositeli prvních pravě-
kých a raně dějinných kultur. Zhruba 
v polovině 7. století zde bylo vystavěno 
hradiště. Písemně je doloženo později, 
až k roku 921, kdy zde byla zavraždě-
na kněžna Ludmila. Samotný hrad byl 
založen kolem roku 1288 za Václava II. 
a původní hradiště mu zřejmě sloužilo 
jako předhradí. Když hrad později koupil 
Karel IV., připojil ho k nedalekému Karl-
štejnu a Tetín poměrně brzy zanikl. 

Pravděpodobně již z 10. století je kostel 
sv. Kateřiny, který stojí v blízkosti rozva-
lin hradu. Ke kostelu patří také hřbitůvek 
a zvonice. O pár metrů vedle stojí kostel 
sv. Ludmily ze 17. století, který je posta-
vený v barokním slohu. Jednolodní stavba 
má plochou klenbu a jednoduchý kamen-
ný oltář. Podle historických pramenů byla 
sv. Ludmila zavražděna na jednom z ka-
menů, které jsou po stranách oltáře. Po-

slední kostel, kostel sv. Jana Nepomucké-
ho, je původně románský, v 18. století byl 
však přestaven na barokní. Historickou 
podívanou uzavírá barokní zámek Tetín, 
který stojí na náměstí. V zámku je dnes 
velkostatek a je v soukromém vlastnic-
tví, takže je bohužel nepřístupný. Avšak i 
zvenčí je na něj pěkná podívaná.

TETÍNSKÉ MUZEUM
Celá historie Tetína je zdokumentována 

v místním muzeu. Expozici tvoří mnoho 
různých obrázků s popisnými texty, dále 
historické dokumenty jako například od-
pustková listina nebo seznam obyvatel 
ze 16. a 17. století. Můžeme zde vidět 

také předměty, které byly nalezené při 
archeologických pracích. Nechybí zbyt-
ky nádob a různé nástroje, ať už kostěné 
či ze zvířecích zubů. Velmi zajímavý je 
také sádrový model hradiště a součas-
ný model Tetína. Muzeum je otevřeno od 
poloviny března do poloviny října vždy 
o víkendu.

KUDY DO TETÍNA 
Vesnice se nachází asi 2 kilometry od 

Berouna nad řekou Berounkou. Je dobře 
dostupná autem. Pro pěší je výchozím 
bodem železniční stanice v Berouně, od-
tud po modré značce na Tetín. Od vlaku 
jezdí do vesnice také autobus. (lk)

Vchod do Koněpruských jeskyní

INFO: www.tetin.cz

Tetínské skály Podzimní Tetín
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Z DOBNETU

AKTUÁLNĚ Z DOBNETu

VŠERADICE V NOVÉM KABÁTU
V průběhu měsíce září 2008 proběhlo mnoho významných 

změn ve struktuře sítě ve Všeradicích a okolí. Vzhledem k re-
konstrukci budovy Obecního úřadu ve Všeradicích bylo nut-
né stávající technologii přístupového bodu VSR-01 nahradit 
postupně dvěma novými body VSR-02 (č.p. 146) a VSR-03 
(č.p. 25). Celá operace byla o to náročnější, že po celou dobu 
přepojování uživatelů sítě musely být všechny body součas-
ně v provozu. V době, kdy vychází toto číslo DOBNET zpra-
vodaje, je již technologie bodu VSR-01 demontována a oba 
nové body převzaly jeho funkci. Celá akce se pochopitelně 
neobešla bez krátkodobých výpadků, za které se hlavně uži-
vatelům připojeným v Chlumci a Skřipli omlouváme. Zároveň 
bychom chtěli poděkovat starostovi obce Všeradice panu 
Bohumilu Stibalovi za nabídnutou pomoc při řešení náhrad-
ního místa pro umístění technologie sítě a také řediteli SBD 
Beroun panu Jiřímu Landovi za vstřícnost při řešení umístění 
technologie nových bodů na budovách družstva.

HELPDESK SÍTĚ DOBNET
Jak už bylo popsáno v posledních číslech DOBNET zpra-

vodaje, bylo změněno telefonní číslo pro hlášení poruch. 
V současné době je možné jakoukoli závadu na síti 
hlásit dvěma způsoby – buď e-mailem na adresu 
helpdesk@dobnet.cz nebo telefonicky na čísle 277 001 151. 
Může se stát, že telefonát nebude moct nikdo z aktuálně při-
pojených operátorů HelpDesk obsloužit a volající bude pře-
směrován do hlasové schránky. Pro tento případ není třeba 
telefon pokládat a volat znovu, protože uložený hlasový po-
žadavek je neprodleně předán příslušným pracovníkům, kteří 
se jím budou co nejdříve zabývat. Ale ať už je požadavek 
zadáván telefonicky nebo e-mailem, před voláním je dobré si 
připravit jméno osoby, se kterou je uzavřena smlouva o při-
pojení k síti DOBNET, nebo přidělené zákaznické číslo, ad-
resu připojení, telefonní spojení pro zpětný kontakt a detailní 
popis závady či požadavku. Je třeba nezapomínat na fakt, že 
závada, která není nahlášena vůbec nebo která je nahlášena 
neúplně, nemůže být efektivně řešena.

TUČŇÁK – VÝUKA OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX
DOBNET, o.s. ve spolupráci se základní školou v Dobřichovi-

cích již druhým rokem pořádá pro zájemce z řad žáků i dospě-
lých kurz (zájmový kroužek) výuky 
operačního systému GNU/LINUX. 
Do tohoto společného projektu 
poskytuje DOBNET kvalifi kova-
ného lektora, ZŠ zase nabízí plně 
vybavenou počítačovou učebnu. 

Loňský rok navštěvovalo Tuč-
ňáka průměrně 15 zájemců, 

kteří se v průběhu roku na-
učili základy. Letos bude 

podle poměru nových zá-
jemců a loni docháze-
jících upraven učební 
plán tak, aby vyhovoval 
všem zájemcům. Bližší 
informace o programu 
kroužku lze získat pří-
mo u vyučujícího pana 

Bohumila Rumla, e-mail: bohumil.ruml@dobnet.cz, přihlásit se 
je možné v kanceláři školy. Další informace jsou uvedeny na 
adrese www.zsdobrichovice.cz/kurzy.htm. 

DOBNET ROUTER – REKLAMACE A ZÁPŮJČKY
Od ledna 2008 se není možné připojit do sítě DOBNET ji-

ným způsobem než prostřednictvím DOBNET routeru. Jedná 
se o zařízení, které je jakýmsi rozhraním nebo lidově řečeno 
převodníkem mezi anténou a jednotlivými počítači v domác-
nosti. Toto zařízení je napájeno prostřednictvím adaptéru ze 
sítě 230V a navíc je velmi často umístěno v půdním prostoru 
s různě se měnícími teplotami a čistotou prostředí. Vše uve-
dené přispívá k tomu, že se občas na nějakém kusu může 
vyskytnout závada. Nejčastější „drobnou“ závadou bývá, že 
počítače za routerem nemají z ničeho nic přístup k síti. Sta-
čí zpravidla na cca 10 sekund odpojit zařízení od sítě 230V 
a krátce po zapojení vše funguje bez problémů. Pokud se 
tento typ závady neopakuje příliš často, není nutné se tím 
znepokojovat. Pokud ovšem tento způsob opravy nepomá-
há, je třeba se spojit s pracovníky HelpDesku a problém řešit. 
V případě, že nejpravděpodobnějším zdrojem poruchy se zdá 
být právě DOBNET router, je možné se domluvit s pracovní-
ky HelpDesku, případně s pracovníky v Informační kanceláři, 
na zapůjčení náhradního zařízení. Nutno ovšem upozornit, že 
zápůjčka nemusí být vždy v kanceláři k dispozici a že pro-
vozovatel sítě není povinen dle Všeobecných podmínek zá-
půjčky poskytovat. V případě, že se vše povede a zápůjčka 
pracuje bezchybně, je čas na reklamaci nefunkčního DOB-
NET routeru. Ze zkušeností je zřejmé, že při pořizovací ceně 
nového zařízení do 1.500 Kč se nevyplatí nechávat opravovat 
zařízení, kterému skončila dvouletá záruční doba. Cena opra-
vy totiž zpravidla převyšuje cenu zařízení nového a zařízení se 
tudíž neopravuje. V takovém případě je lepší zakoupit nové 
zařízení v informační kanceláři. Pokud je ovšem router ještě 
v záruce, pak se určitě vyplatí přinést ho spolu se stvrzenkou 
o nákupu do kanceláře, kde bude přijat do opravy. Nejpozději 
do 30 dnů by měla být reklamace vyřízena. O dobu, kdy je 
zařízení v opravě, se prodlužuje záruční doba. (mn)
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ŠKOLY

KOMPETENCE OBCÍ
V § 178 odst. 1 školského zákona je obci uložena povinnost 

zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí 
s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na 
jejím území ve školských zařízeních. Obec stanoví podle § 178 
odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Spá-
dovost je tedy záležitostí zřizovatele školy, tedy o ní rozhodují 
samy města a obce. Je také omezujícím faktorem pro svo-
bodné rozhodnutí rodičů o tom, kde nechají vzdělávat své dítě 
v případě, kdy je kapacita školy naplněna.

To znamená, že do spádové školy jsou přednostně přijímáni 
žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, 
a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském 
rejstříku. 

Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spá-
dovou školu. Rozhodnutí o tom, kam dá své dítě do základní 
školy, je jeho svobodné rozhodnutí. V takovém případě však 
nemusí být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především 
naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného 
v rejstříku škol a školských zařízení.

Příkladem takového postupu může být pro svoji kvalitu vy-
hledávaná základní škola v Černošicích, kde vzhledem ke ka-
pacitní možnosti školy a na základě doporučení města přijímá 
škola přednostně žáky s trvalým pobytem v Černošicích a dále 
pak žáky ze spádových obcí. 

Nebo se může stát opačný případ, kdy obec omezí spádovou 
oblast školy, většinou opět z kapacitních důvodů. 

To je nedávný případ z Dobřichovic, kdy spádovost tamní 
školy byla omezena pouze na katastr města Dobřichovice. 
Toto opatření bude platit od příštího školního roku nejméně po 
dobu 3 let, kdy by měla být podle prvních zpráv dokončena 
přístavba k budově druhého stupně školy. 

PŘESTAVBA ZŠ ŘEVNICE
„Rada města Řevnice na svém za-

sedání dne 1. prosince 2003 schválila 
záměr vypracovat dokumentaci pře-
stavby Základní školy Řevnice. Důvo-
dem, který radu města k tomuto kroku 
vedl, je nevhodnost objektu v Revoluč-
ní ulici pro výuku, špatný stav budovy 
školní jídelny a odloučenost budovy 
sokolovny. Cílem je soustředit školní 
budovy, jídelnu a tělocvičnu pro školní 
tělovýchovu v areálu stávající budovy 

„měšťanky“ tak, aby výukové a souvise-
jící kapacity byly dostatečné i vzhledem 
k očekávanému rozvoji města.“ Toto je 
konstatování na www stránkách města 
Řevnice. Lze tam najít též tři situační va-
rianty řešení s tím, že v lednu 2006 byl 
záměr stavby schválen. Na školu se za-
tím nenašly peníze. 

Tamní radnice se snaží rozšířit prostory 
školy úpravou bytových prostor náležejí-
cích škole a hledá další řešení. (bt) Nový projekt

PROBLEMATIKA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
KAM DÁTE DÍTĚ DO ŠKOLY?

Co v praxi znamená pojem spádová oblast školy? 
Jak je zajištěno to, aby všechny děti mohly být přijaty 
na základní školu? Kdo je zodpovědný za vytvoření 
podmínek pro povinnou školní docházku? Na tyto 
otázky a ještě na mnoho dalších spojených s vývo-
jem situace v přeplněných školách v okolí jsme se 
snažili najít odpověď.

V naší oblasti je největší základní školou škola v Černošicích, kde 
lze vzdělávat až 710 žáků. Následuje ZŠ Dobřichovice s kapacitou 
474 žáků, Řevnice s 315 žáky, Liteň (170), Všenory (152 žáků), 
Osov. Následují malé ZŠ, kde jsou převážně malotřídky s vyučo-
váním žáků prvního stupně (Zadní Třebaň, Karlštejn, Mořina, Srb-
sko a další).

Takovým rozhodnutím budou postiženy převážně blízké obce, 
které nemají vlastní základní školu, tedy Lety, Karlík, Mořinka 
apod. 

Jak se bude řešit situace, kdy budu chtít své dítě dát do dob-
řichovické školy, ale jsem z Karlíka a ve chvíli, kdy bude kapa-
cita školy plná, dá se přednost místním dětem? A co mé dítě?

Tuto otázku jsem položila Svatopluku Pohořelému z minis-
terstva školství, který k tomu řekl: „Povinnost zajistit základ-
ní vzdělání leží na bedrech obce, kde má dítě trvalé bydliště. 
Starostové těch obcí, kde není místní základní škola, to řeší 
většinou smlouvou o spádovosti s okolními obcemi, které ško-
lu zřizují.“ 

Dále Svatopluk Pohořelý sdělil, že v případě potřeby navýšit 
kapacitu školy může zřizovatel školy vypracovat žádost o na-
výšení kapacity školy, vyběhat si schválení tohoto návrhu hlav-
ně u hygieniků a žádost postoupit prostřednictvím krajského 
úřadu na ministerstvo školství. Pokud má tento návrh všechny 
příslušné průvodní dokumenty v pořádku, ministerstvo navý-
šení kapacity povolí.

FINANCOVÁNÍ
Jelikož všechny školy v našem regionu jsou školy obecní či 

městské, rozhodují o fi nancování projektů spojených se stav-
bou, modernizací či přístavbou škol a školských zařízení (jí-
delny, družiny, tělocvičny) města a obce samy. Jakmile není 
v místních rozpočtech dostatek peněz, nabízejí se možnosti 
fi nancování z některých evropských fondů nebo z grantů a pro-
gramů, které vypisují ministerstva. Na to, aby se zpracovala 
kvalitní žádost o dotace a zajistily se pro ni všechny relevantní 
podklady, je nutné mít kromě potřeby také chuť a příslušnou 
energii prosadit tento záměr.                         (bt)
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 

Škola začala

TERMÍN OKRESY, OBVODY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

2. 2. - 8. 2. 2009
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, 
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

9. 2. - 15. 2. 2009
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, 
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

16. 2. - 22. 2. 2009
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

23. 2. - 1. 3. 2009
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, 
Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

2. 3. - 8. 3. 2009
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, 
Frýdek-Místek

9. 3. - 15. 3. 2009
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, 
Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2008/2009 začalo ve všech 
základních školách, středních školách, 
základních uměleckých školách a kon-
zervatořích v pondělí 1. září 2008. Vyu-
čování bude v prvním pololetí ukončeno 
ve čtvrtek 29. ledna 2009. Období škol-
ního vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno v úterý 30. června 2009.

• Podzimní prázdniny připadnou 
na pondělí 27. října a středu 29. října 
2008. 

• Vánoční prázdniny budou zahájeny 
v pondělí 22. prosince 2008 a skončí 
v pátek 2. ledna 2009. Vyučování za-
čne v pondělí 5. ledna 2009. 

• Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 30. ledna 2009. 

• Jarní prázdniny v délce jednoho 
týdne jsou podle sídla školy stanove-
ny takto:

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, 

Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, 
Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, 
Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, 
Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šebe-
rov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-
Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Pra-
ha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Pra-
ha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, 
Praha  21, Praha  22, Praha-Kolovraty, Praha-
Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, 
Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní  
Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dol-
ní  Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, 
Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křesli-
ce, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Ne-
dvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, 
Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrbo-
holy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

•  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvr-
tek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009. 

•  Hlavní prázdniny budou trvat od středy 
1. července 2009 do pondělí 31. srpna 2009.
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ŠKOLNÍ AUTOBUSOVÁ LINKA

do ulice Na Vrších a dole v ulici Karlštejnská, před vjezdem na 
hlavní silnici.

V současné době je jízdní řád postaven tak, aby se děti do-
staly v 7.50 hod. do Dobřichovic (odjezd ze zastávky V Libří je 
v 7.42 hod.). Autobus v Dobřichovicích zahne za Plynbudkou 
doprava na náměstí, kde zastaví starším dětem na zastávce 
proti škole, a pojede kolečko zpět přes kruhový objezd k první-
mu stupni, kde zastaví na zastávce, která je kousek od branky 
na školní zahradu.

Na stejné zastávce mohou děti nastupovat i do zpátečního 
autobusu v časech 13.16 hod. a 15.16 hod. Od prosince, kdy 
dojde ke změně jízdních řádů, dojde i k úpravě časů odjezdu 
tohoto autobusu. (bt) 

Proč autobus? Děti bydlící ve vzdálenosti jednoho, maximál-
ně dvou kilometrů od školy mohou chodit pěšky, jezdit na kole 
nebo na kolečkových bruslích. Pokud nemusí chodit po silnici 
nebo ji několikrát přecházet, je to ideální pohyb před několika-
hodinovým vyučováním. Školáky, kteří bydlí ve větších vzdá-
lenostech od své školy nebo jejichž cesta do školy je nebez-
pečná, většinou vozí v naší oblasti do školy rodiče. V důsledku 
individuální dopravy školáků se tvoří krátce před osmou ho-
dinou u ZŠ Dobřichovice kolona aut, která se volně pohybuje 
podle rychlosti vyskakujících žáčků.

Bylo vypracováno mnoho studií, které prokazují nežádoucí 
vliv na zdraví i vývoj individuality dětí, kterým komfortně ces-
tu do školy i zpět usnadňují rodiče „provozováním soukromé 
školní taxislužby“.

Občanské sdružení Domov Lety s podporou obecních úřadů 
na Mořince i v Letech vyvolalo řadu jednání, proběhlo několik 
zkušebních jízd po navrhované trase.

Po dlouhých diskuzích se k 13. říjnu rozjede autobus z Letů 
do Dobřichovic. Zatím „pouze“ z Letů do Dobřichovic. V pro-
sinci v souvislosti se změnami v jízdních řádech dojde i na ře-
šení návaznosti „naší linky“ na linku 311, která spojuje Mořinu-
Mořinku-Rovinu-Lety-Řevnice. Jak se podle prvních informací 
zdá, bude zastávka K Libří přestupní, takže se lidé z Mořiny 
dostanou nejen do Řevnic, ale také do Dobřichovic.

Zastávky „školní linky“ budou v ulici K Libří před odbočkou 

LETY – DOBŘICHOVICE A ZPĚT
Začátkem letošního roku začala vznikat a vlastně 

se i uvádět v život myšlenka školního autobusu. Au-
tobusu, který by spojoval Dobřichovice se vzdáleněj-
ší částí Letů, Rovinou i Mořinkou. 

Linkový autobus

ODPOVĚDI NA OTÁZKY ZASLANÉ NA KRAJSKÝ ODBOR DOPRAVY:

 Po dlouhých debatách a několika zkušebních jízdách - je známa už fi nální trasa a jízdní řády linky?
 Ano, nová linka č. 290451 bude vedena po trase z Dobřichovic do nové lokality v Letech do zastávek K Libří a Karlštejnská, 
dále do zastávky Dobřichovice - pošta a Dobřichovice - rozcestí Karlík.
 
Původní termín pro spuštění linky 1. září 2008 se nezdařil. Stihne se druhý avizovaný termín 1. října pro realizaci 
autobusové linky?
 Po dohodě s ROPIDem a se souhlasem pana starosty Hudečka je stanoven termín zahájení provozu linky od 13. října 2008 
tak, aby byly dokončeny nově budované zastávky.
 
Kdo bude tento autobusový spoj provozovat?
 Autobusovou linku bude provozovat dopravce SPOJBUS, s.r.o.
 
Budou muset přispívat obce na jeho provoz?
Středočeský kraj uhradí všechny fi nanční náklady spojené s provozem této linky. Jednotlivé spoje budou zařazeny do zá-
kladní dopravní obslužnosti. Obce tedy nebudou muset hradit nic.
 
Původní úvahy o vzniku spoje se vázaly na autobus jako na školní spoj. Je začátek a konec školy nějak zohledněn 
v jízdním řádu?
 Ano, požadavek zněl na tři školní spoje. Akceptovali jsme požadavek občanského sdružení Domov Lety a zajistili vedení 
jednoho ranního spoje do školy v čase 7.42 hod. ze zastávky K Libří a dvou odpoledních spojů ze školy v čase 13.16 a 15.16 
hod. ze zastávky Dobřichovice - rozcestí Karlík.
 
V čem spočívaly největší těžkosti při realizaci tohoto autobusového spoje?
Jedním z největších problémů bylo zprovoznění autobusové zastávky v Letech v ulici Karlštejnská.
 
Věřím, že nové autobusové spojení usnadní lidem v Letech a v Dobřichovicích život.
 
S pozdravem             Mgr. Martin Kupka   Tiskový mluvčí, Vedoucí oddělení informací a styku s veřejností, Odbor kancelář hejtmana
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Kurzy v Dětském domě na MořiněKurzy v Dětském domě na Mořině
1. pololetí 2008/2009 - Začínáme od 29.9. 2008

Taneční kroužek pondělí 17:00-18:00
Zpočátku je smyslem tohoto kroužku pohybová a rytmická průprava dětí. 
Děti se naučí různé taneční styly a dále je mohou podle svých schopností 
zdokonalovat. Dětem je nabízen  akrobatický rock‘n‘roll, hip-hop, disco dan-
ce, show dance, latinsko-americké tance nebo základy klasického baletu.
Zkusit to s námi můžou kluci a holky od pěti let až do dospělosti. Stačí 
přijít a nebát se pohybu!
Instruktor: Veronika Valešová, 777 577 002

Francouzština pondělí 18:00-19:00 (sál)
Kurz francouzštiny pro dospělé bude zahájen 29.9. 2008, minimum ucha-
zečů pro otevření kurzu jsou 4 lidé, platba pro osobu za jednu lekci je 
100,- Kč.
Instruktor: Darja Zobaníková, 721 159 591, zobanikova@seznam.cz

Angličtina pondělí večer (skautská klubovna)
Oba večerní kurzy angličtiny jsou stále otevřeny pro nové zájemce, výuka 
bude probíhat ve skautské klubovně.
Instruktor: Ivan Sluka, 777 970 014,  ivan.sluka@jazpor.cz

Setkávání s hudbou pro matky s dětmi do 4 let úterý 10:00-10:45   
Kurz je veden muzikoterapeutkou a je směrován k rozvoji dětského hu-
debního vnímání, rytmu a pohybu. Formou hry se děti postupně učí jak 
správně dýchat, zpívat, intonovat. Zkoušejí také hrát na snadno ovlada-
telné hudební nástroje, zpívat dětské lidové písničky, učí se různá říka-
dla a nebo poslouchají hudební nahrávky, které je pobízejí k vlastnímu 
výtvarnému projevu.
Hudba dokáže dětem pomoci rozvíjet jejich fantazii, zlepšit dětské soci-
ální vztahy, zkvalitnit jejich verbální i neverbální komunikaci a celkově do-
přává každému dítěti prožívání bohatosti pozitivních emocí. Hudba také 
stimuluje rozvoj dětské kreativity, autenticity a přináší nám radost.
Instruktor:  Lenka Carbochová, 732 58 46 62,  lcarbochova@seznam.cz

Spolu - aktivity pro malé děti s dospělákem čtvrtek  11:00 – 12:00
cena kurzu: 1440,- Kč/4 měsíce (tj. průměrně 90,- Kč za hodinu), nebo 
120,- Kč/jednotlivá hodina 
Společně prožité chvíle v pohodě, při kterých vytvoříte každý týden spolu 
se svými dětmi malé výtvarné dílko, naučíte se novou básničku, písničku 
nebo říkadlo. 
Instruktor: Renáta Bartoníčková, 604 134 434,
 renata.bartonickova@seznam.cz

Výtvarka pro předškoláky a malé školáky (5 –7 let)
čtvrtek  12:45 – 13:45 

cena kurzu: 1440,- Kč/4 měsíce (tj. průměrně 90,- Kč za hodinu), nebo 
120,- Kč/jednotlivá hodina
Výtvarné činnosti pro děti, které čeká školní docházka, zaměřené na roz-
voj hrubé i jemné motoriky provázené říkankami na rozvoj řeči, slovní zá-
soby a situacemi pro cvičení komunikace a uvědomění si své osobnosti 
(např. vyjádření svého názoru, schopnost vyslechnout druhé a podělit se 
o názor - i nepříjemný). Tento kurz je vhodný i pro čerstvé prvňáčky. 
Instruktor: Renáta Bartoníčková, 604 134 434, 
renata.bartonickova@seznam.cz

Výtvarka s artefiletikou (pro děti školou povinné) čtvrtek 14:00– 15:00
cena kurzu: 1440,- Kč/ 4měsíce (tj. průměrně 90,- Kč za hodinu), nebo 
120,- Kč/jednotlivá hodina 
Tento kurz je určen pro všechny děti, které výtvarka baví bez ohledu na to, 
jestli si jejich okolí myslí, že jsou - a nebo nejsou těmi správnými umělci. 
Budeme se zabývat výtvarkou a někdy také artefiletikou.
Co je to artefiletika? Artefiletika je reflektivní, tvořivá a zážitková, je 
založena na výtvarných, dramatických, hudebních či tanečních projevech 
(více na www.artefiletika.cz). V našem případě se budeme zabývat právě 
výtvarnými projevy a budeme si je pěkně užívat. Zjednodušeně: při artefi-
letice nám půjde o to, abychom si výtvarku pěkně užili, a nepůjde nám to-
lik o to, abychom vytvořili krásné dílko, které bychom si  odnesli domů.
Instruktor: Renáta Bartoníčková, 604 134 434,
 renata.bartonickova@seznam.cz

Módní tvorba pro dívky od 11 let středa 15:15 - 16:45
(nebo lze domluvit páteční termín, přijďte na úvodní hodinu 1.10., zavolejte, napište)
cena kurzu: 1500,- Kč včetně materiálů a pomůcek (tj. 100,- Kč za lekci 
1,5 hod.)
Všem šikovným slečnám je určený zatím půlroční kurz módní tvorby, 
ve kterém budeme vyrábět kromě oděvů i různé módní doplňky -  šperky 
z hmoty FIMO, brož či malé pouzdro z filcu a ovčího rouna technikou filco-
vání, tkaný pásek, kabelku a tašku s ozdobnými aplikacemi, batikovaný 
šátek a jiné. Kurz je zaměřen především na práci s textilem, a tak bude 
kromě základní zručnosti potřeba i větší dávka trpělivosti - délka kurzu je 
90 minut. Čeká nás celkem 15 lekcí včetně závěrečné módní přehlídky 
spojené s výstavou výrobků.
Instruktor: Zorka Voráčková, 257 720 674,  zorka@ecn.cz

1. Tematické kurzy - středy a soboty
kdy: vybrané středy od 20:00
 vybrané soboty od 14:00
kde: Dětský dům na Mořině (prostranství pod penzionem Na růžku)
pro koho: dospělí a děti od 11 let
za kolik: liší se podle tématu

Rozpis kurzů uvádíme v tabulce, podrobnější informace o tématu budou 
zveřejněny na webu, můžete si je vyžádat e-mailem či telefonicky, viz 
kontakty. Na kurzy je potřeba se ohlásit nejméně s pětidenním předsti-
hem (kvůli zajištění potřebného materiálu).

2. Otebřená dílna - středy
kdy: každou středu od 20:00, pokud není vypsán tematický kurz
kde: Dětský dům na Mořině (prostranství pod penzionem Na růžku)
za kolik: zdarma pro členy Klubu, 35,- Kč za večer pro veřejnost

Přineste si vlastní práci nebo bez lektora můžete rozvíjet činnost, pro 
kterou je naše dílna vybavena - např. nešitý patchwork, ubrousková 
technika, savování,  tkaní na kolíkovém stavu (lze vyrobit např. sedák 
na židli nebo malý kobereček). Večerní otevřená dílna bez lektora je 
určena všem, kteří si chtějí jednou za čas odpočinout nad tvůrčí prací, 
setkat se se spřízněnou duší a načerpat inspiraci pro další tvorbu. 

nabídka kurzů pro veřejnost

pořádá: Klub ručních prací na Mořině
kontakty: Zorka Voráčková, 257 720 674,  zorka@ecn.cz,
Ivana Brožová, 602 310 788,  ivana_brozova@quick.cz, 
(ukázky tvorby na www.krizkovanysvet.cz ) 
podrobné informace: od října na www.morina.cz v sekci „Spolky a kluby“

Tvůrčí dílna na MořiněTvůrčí dílna na Mořině

3. Kurz módní tvorby pro dívky od 11 let - středy

kdy: každou středu od 15:15 - 16:45 (po domluvě se zájemci 
můžeme čas posunout či přesunout na pátek od 14:00, volejte, pište, 
přijďte ve středu 1. 10.)
kde: Dětský dům na Mořině (prostranství pod penzionem Na růžku)
zahájení: středa 1. 10. 2008
cena kurzu: 1 500,- Kč na pololetí včetně materiálu ( 100,- Kč/lekci 1,5 hod.)

Pro šikovné slečny máme přichystaný zatím půlroční kurz módní tvorby, ve 
kterém budeme vyrábět kromě oděvů i různé módní doplňky z rozličných 
materiálů -  korálky a šperky z hmoty FIMO, ozdobnou brož nebo malé 
pouzdro z filcu a ovčího rouna technikou filcování, tkaný pásek, kabelku a 
tašku s ozdobnými aplikacemi, batikovaný šátek a jiné. Kurz je zaměřen 
především na práci s textilem, a tak bude kromě základní zručnosti po-
třeba i větší dávka trpělivosti - délka kurzu je 90 minut. Čeká nás celkem 
15 lekcí včetně závěrečné módní přehlídky spojené s výstavou výrobků. 
Další informace poskytne Z. Voráčková, viz kontakty.
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Lumen – NABÍDKA pro dospělé a dětiLumen – NABÍDKA pro dospělé a děti
Začínáme v říjnu 08 • Info a přihlášky: Mgr. Renáta Bartoníčková

tel.: 604 134 434 • E-mail:  renata.bartonickova@seznam.cz

1. Klub malých dětí Lumek (3 – 7 let), od 8. září 08, 8 - 12 hod.
 8 - 12hod., program rozvoje osobnosti, komunikace, zdraví – volná místa!

Program rozvoje osobnosti, komunikace, zdraví – vzhledem k novému působišti nabízíme nová volná místa!
Lumek je vzdělávací zařízení (ne hlídání) pro malé děti. Pro děti a jejich rodiny vytváříme prostředí „rodinné pohody a důvěry“, 

které svou srdečností a otevřeností bude dávat pocit bezpečí všem příchozím, kde budou rodiče vtaženi do dění klubu, 
budou moci prožít společné chvíle se svými dětmi, budou mít možnost získat informace o vývoji svých dětí i odborné informace 

týkající se života rodiny a výchovy dětí. Více na www.ilumen.cz + na uvedených kontaktech.

2. Výtvarka pro předškoláky (5 – 7 let, motorika, řeč, říkanky)  
St 13 – 14 hod., 1440,- Kč/4 měs., 120,- Kč/hod., Mgr. R. Bartoníčková    

3. Výtvarka s artefi letikou (6 – 15 let), 
St 14:15 – 15:15 hod., 1440,- Kč/4 měs., 120,- Kč/hod., Mgr. R. Bartoníčková

Tento kurz je určen pro všechny děti, které výtvarka baví, bez ohledu na to, jestli si jejich okolí myslí, že jsou, a nebo nejsou 
těmi správnými umělci. Budeme se zabývat výtvarkou a částečně také artefi letikou. Kurz je věkově smíšený.

Co je to artefi letika? Artefi letika je refl ektivní, tvořivá a zážitková, je založena na výtvarných, dramatických, hudebních či tanečních 
projevech. V našem případě se budeme zabývat právě výtvarnými projevy a budeme si je pěkně užívat. 

4. Spolu – hodinka pro malé děti s dospělákem (výtvarka, motorika, řeč, říkanky) 
St  15:30–16:30 hod., po spaní 1440,- Kč/4 měs., 120,- Kč/hod., Mgr. R. Bartoníčková    

5. Hodinka před polednem - 11 – 12 hod. (den upřesníme, děti pohlídáme) nejen pro maminky
Od výtvarných činností přes  besedy  (logopedie, psycholog, lékař…) po protistresové cviky,

lektor: dle programu, 120,-Kč/hod., pravidelnost cenově zvýhodněna

6. Jak cvičit power jógu správně a bezpečně – úvodní kurz s teorií pro dospělé i dospívající
Kurz 10 - 12 lekcí/1x týdně/4 měs., od října do Vánoc, 120,- Kč/lekce, kurz: 1020,- Kč, lektor: Mgr. D. Fragnerová

V úvodním kurzu power jógy se naučíte její nejdůležitější součásti, správné dýchání, držení těla (zpevnění centra těla), pozdrav 
slunci a základní jógové pozice. Správné osvojení a zvládnutí těchto součástí power jógy vám zajistí bezpečné a účinné cvičení, 
které vám přinese uvolnění a protažení svalů, posílení svalových skupin, zformování postavy, kondici, příliv energie a relaxaci. 

Součástí kurzu je i povídání o fyziologii těla, správném životním stylu, duševní pohodě a typech jógy, se kterými se můžete setkat 
ve fi tness centrech (hathajóga, power jóga, bikram jóga, vinyasa fl ow jóga).

7. Power jóga - jednotlivé hodiny
Termín upřesníme, 100,-Kč /hodina, pravidelnost zvýhodněna, lektor: Mgr. D. Fragnerová

8. „Ženství v nás“ 
 Pomocí alternativních technik se poučíte o seberefl exi, novém pohledu na problémy a přístupu k ženství,

1x/měsíc, pátek 19 – 21 hod. + sobota 9.30 – 18 hod. včetně přestávky na oběd, 7 seminářů, lze navštěvovat jednotlivě
800,- Kč/1 seminář, Mgr. D. Rígrová

Série sedmi seminářů, v nichž se pomocí alternativních technik poučíte o seberefl exi, novém pohledu na problémy a přístupu 
k ženství. Skrze tvořivost ženám vlastní se můžeme spojit se svými zdroji. Pokud jim dáme prostor a úctu, dokáží nás neomylně 
dovést k vnitřnímu zdraví a rovnováze. Jednotlivé bloky můžete navštěvovat samostatně, zároveň však lze projít celým kurzem 

jako uceleným procesem sebepoznání.

9. „Psychocvik“
Praktické relaxační a protistresové techniky, kurz 10 - 12 lekcí/1x týdně, termín upřesníme,

120,- Kč/lekce, kurz: 1020,- Kč, Ing. J. Nováčková
Každá lekce obsahuje praktickou a teoretickou část: pravidelný nácvik vybraných technik uvolňujících stres a napětí, 

rozpoznání základních varovných příznaků hrozícího stresového selhání, typy stresorů, otestování si vlastní odolnosti vůči stresu, 
základní sociální dovednosti vedoucí ke snížení stresu, základní asertivní techniky, kontrola myšlení jako prevence stresu.

10. Kurz pro budoucí i stávající maminky 
Lekce  zaměřené na cvičení, stravování a duševní zdraví zajišťuje tým zkušených odborníků,

10 týdnů/1x týdně, celý kurz: 1.500,- Kč, min. počet účastníků 10, garant: Mgr. M. Barchánková
Pro každou ženu, matku je velmi důležité tělesné i psychické zdraví, aby se cítila dobře a díky tomu byla tou „nejlepší“ pro svou 

rodinu. Nabízíme deset lekcí zaměřených na cvičení, stravování, duševní zdraví a další zkušenosti týmu odborníků.

- 11. Pomoc pro pacienty po CMP (centrální mozková příhoda) a AFASIÍ 
Pomáháme vytvářet optimální podmínky pro rozvoj osobnosti postiženého člověka a napomáháme jeho rovnoprávnému 

zařazení do života, Mgr. M. Barchánková, kontakt výše

12. Klub Kristián - pro pamětníky s duší stále mladou – „Zavřete oči, přicházím…“
Povídání,  cestování, hudba, knihy, fi lm, divadlo,  společ. hry –  Info: od 8. září každé dopoledne proti škole u mostu 

v Dobřichovicích – č. 147  či na uvedených kontaktech, vede: Ema Novotná

Všechny aktivity se konají  v ul. Palackého 147, Dobřichovice.
Aktivity jsou vedeny profesionálními lektory.

PŘIPRAVUJEME: AJ s rodilým mluvčím pro děti i dospělé, Power jóga pro nastávající maminky,  
Kurz grafomotoriky pro předškoláky, Předvánoční setkání dětí s výtvarnem a tancem – Lumen + studio Bosí, Tvořivá keramika 

pro školáky i dospěláky s dětmi, jednorázové vzdělávací aktivity, program pro školní děti na prázdniny

sledujte www.ilumen.cz
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Výrobce ve Vašem regionu

» Vytápění rodinných domů

» Ohřev teplé užitkové vody

» Ohřev vody v bazénu

» Lze kombinovat se solárními panely

Systém vzduch-voda
  země-voda
   voda-voda
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Popis práce: zajiš�ování informací o politickém, spoleèenském, kulturním i sportovním dìní ve své domovské obci 
v rámci mikroregionu Dolní Berounka

Popis práce: mapování a øízení technických prací, rozdìlování práce pro èleny technické skupiny v návaznostech na
provoz a údržbu sítì DOBNET

Požadavky: znalost práce na PC, spolehlivost, peèlivost

Požadavky: znalost práce na PC, schopnost øídit skupinu pracovníkù, technická zpùsobilost vítána

Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizací, vhodné pro zájemce hledající využití svého 
volného èasu, možnost práce z domova, pøíjemný pracovní kolektiv, práce v rámci èlenství ve sdružení nebo na VPP

Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizací, vhodné pro zájemce hledající využití svého 
volného èasu, práce v kanceláøi, doma i v terénu, vhodné zejména na VPP

Region: Dolní Berounka

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: barbora.tesarova@dobnet.cz

Kontaktní informace: bohumil.ruml@dobnet.cz

operátor technické podpory HelpDesk

dopisovatel pro DOBNET zpravodaj

vedoucí technické skupiny

Popis práce: øešení technických problémù s uživateli, jejich identifikace a postoupení odpovìdným pracovníkùm

Požadavky: znalost práce na PC, dobré komunikaèní schopnosti, asertivita, dostupnost na telefonu, ochota uèit se 
nové vìci

Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizaci, vhodné pro zájemce hledající využití 
svého volného èasu, možnost seberealizace, možnost práce z domova, pøíjemný pracovní kolektiv, práce v rámci 
èlenství ve sdružení, pøípadnì na VPP

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: michal.nespor@dobnet.cz

DOBNET, o.s., 5. kvìtna 40, 252 29 Dobøichovice, info@dobnet.cz, www.dobnet.cz
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objednáte na Internetu...
...vyzvednete v DOBNETu
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