
MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 10 | ročník 4

ZDARMA říjen 2010

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

Kouzlo předvolebního času způsobuje, 
že se v Černošicích a Karlíku staví chodní-
ky. V Dobřichovicích se ještě spěchá s do-
plněním označení ulic a podařil se schválit 
regulační plán východní zóny města. V Le-
tech se sází stromy a keře na zahradu škol-
ky i prostranství před ní. Někteří starostové 
se probudili a svými články v médiích uka-
zují na svoji aktivitu a je jistě pro dobro nás 
všech, když se mají čím pochlubit.

Až se chce říci, že by se mělo na komu-
nální úrovni volit častěji.

Ale protože se volby do obecních zastu-
pitelstev konají jednou za čtyři roky, je prá-
vě teď ta doba, kdy můžeme uplatnit své 
výhrady vůči práci současného zastupitel-
stva nebo ho naopak opakovanou volbou 
podpořit do další práce pro obec – její ma-
jetek i obyvatele.

V tomto čísle DOBNET zpravodaje se 

snažíme nezávisle informovat o tom, jaká 
volební uskupení v celém regionu od Vše-
nor až po Všeradice mají zájem se aktivně 
zapojit do práce pro obce a města. 

Volební systém v naší zemi není jednodu-
chý a komunální volby to potvrzují. Ve sna-
ze pomoci vám zorientovat se a co nejvíce 
využít volebního práva každého z nás jsme 
se proto rozhodli vyhradit určitý prostor 
na vyjasnění principů, jak volit do obec-
ních zastupitelstev.

V placené inzerci jsme dali prostor pro 
volební strany, které projevily zájem inze-
rovat v našem měsíčníku. Předesílám, že 
názory těchto stran či jednotlivců se nemu-
sí ztotožňovat s našimi. Není naší snahou 
na stránkách DOBNET zpravodaje jednoho 
poškodit a naopak druhého preferovat.

Snad se tento cíl podařilo naplnit, posuď-
te sami. Barbora Tesařová

Ve dnech 15. a 16. října budeme mít možnost rozhodnout, kdo na dal-
ší čtyři roky povede naše obce a města. Kdo bude mít možnost podí-
let se v rozhodování na jejich chodu. Kdo bude mít na starosti územ-
ní plánování, bezpečnost obce a další oblasti, které se ve významné 
míře dotýkají všech místních obyvatel.

více na str.                 až8 10MÁTE JE VE SVÝCH RUKOU

OBECNÍ VOLBY 2010

NOVINKY V REGIONU
Co se děje nové-

ho? Znáte všechny 
aktuální informace 
z okolí vašeho byd-
liště? Proběhnou ně-
kde zajímavé kurzy, 
budou změny v jízd-
ním řádu vlaků nebo 
autobusů, co nového rozhodla vaše 
radnice? Dočtete se na stránkách 
našeho zpravodaje nebo na portále 
iDobnet.cz.

NOVÁ RUBRIKA
Připravili jsme pro 

vás novou rubriku 
SPORT. Budeme si 
všímat sportovního 
dění v našem regi-
onu, dozvíte se, co 
se chystá v oblasti 
pohybových aktivit 

a přineseme vám výsledky sportov-
ních turnajů.

ROZHOVOR
Ačkoli je Pavel Ko-

satík vzděláním práv-
ník, velmi úspěšně 
se živí jako novinář 
a spisovatel převážně 
literatury faktu, ač-
koli začínal jako spi-
sovatel sci-fi . Pravi-
delně publikuje v časopisech Týden 
a Respekt. Letos v únoru k jeho oce-
něním přibyla prestižní novinářská 
Cena Ferdinanda Peroutky za rok 
2009.

DOBRÁ INSPIRACE
Přinášíme vám tip na výlet pro ro-

dinu nebo celoroční aktivitu pro děti. 
Pokud stále ještě nevíte, hledáte 

a váháte, jaký krou-
žek by byl pro vaše 
děti nejvhodnější, 
zkuste naši nabíd-
ku. Snad všechny 
děti mají rády zví-
řata. Ale občas není 
možné chovat je 

doma. Můžete to vyřešit následov-
ně…
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

PŘIPOJENÍ K INTERNETU JIŽ ZA 190 KČ MĚSÍČNĚ
Občanské sdružení DOBNET, o. s., provozovatel bezdrátové 

regionální počítačové sítě DOBNET s napojením do sítě Inter-
net, přichází od 1. října s novým ceníkem služeb.

Nově zavádí tarif Internet DOBNET Start, který je vhodný 
pouze pro příležitostné uživatele počítače a Internetu, za cenu 
190 Kč měsíčně včetně DPH.

Nejzajímavější novinkou v ceníku je tarif Internet DOBNET 
Home, jehož cena 330 Kč měsíčně včetně DPH se sice nemění, 
ale nově v síti 5.5G ruší aplikaci pravidel FUP. V praxi to zname-
ná, že všichni uživatelé, kteří se již přepojili do nové sítě 5.5G 
nebo tak v následujícím období učiní, budou moci za stejné pe-
níze stáhnout neomezené množství dat a nebudou omezováni 
například sledováním televize na Internetu.

Doposud byli všichni uživatelé tarifu Internet DOBNET Home 
automatizovaně kontrolováni a při překročení nastaveného li-
mitu dat byla rychlost na 24 hodin snížena. Nejlevnější tarif bez 
aplikace FUP byl za 400 Kč. (mn)

TISÍCŮM NAŠICH SOUSEDŮ PROPADÁ ŘIDIČÁK
Máte řidičský průkaz vydaný v roce 2000 a dříve? V tom pří-

padě si do kalendáře zapište návštěvu příslušného úřadu. Pod-
le toho, kam patříte, buď v Praze, nebo v Berouně.

Podle údajů Ministerstva dopravy o výměnu průkazu ještě 
nepožádalo 4 053 řidičů ve správním obvodu Beroun a 7 861 
řidičů ve správním obvodu Černošice.

Návštěvu odboru dopravy není vhodné odkládat. Koncem roku 
se dají očekávat zástupy opozdilců, kteří vše nechávají na po-
slední chvíli. Úřad má navíc na vydání průkazu dvacetidenní 
lhůtu. Pokud budete chtít průkaz expresně, je možné ho mít už 
za pět dnů. Tahle možnost je ale zpoplatněna částkou 500 Kč.

Standardní výměna je zdarma, po novém roce za 50 korun. 
Kdo po novém roce usedne se starým průkazem za volant, 
hrozí mu pokuta až 2 500 korun.

Podrobné informace o výměně průkazů najdete na webu 
www.vymentesiridicak.cz. (jm)

LOUČENÍ S LÉTEM V LITNI
Dne 25. září proběhlo v Litni u fotbalového hřiště Loučení s lé-

tem 2010. Hlavní organizátorkou, která celou akci vymyslela, je 
Lucie Smíšková. Na organizaci se také podílel Sbor dobrovol-
ných hasičů Liteň a Domeček Hořovice. Účelem bylo uspořá-
dat akci pro děti a dospělé z Litně a okolí a případný zisk využít 
na vybavení dětského hřiště. Během dne bylo naplánováno 
a také uskutečněno mnoho ukázek z umění hasičů, policie 
a záchranné služby. Celý den mohly děti soutěžit, vyrábět, ale 
i využít atrakce jako například skákací hrady.

Celý den zpestřoval Domeček Hořovice svými soutěžemi 
a zábavným programem, při kterém se bavily nejen děti, ale 
i dospělí, za což jim patří velký dík.

Tato akce byla podpořena z fondu hejtmana Středočeského kra-
je, a proto mohly být pro všechny děti připraveny dárky a odměny 
za splněné soutěže. Jednalo se o dobrovolnou akci bez nároku 
na odměnu jmenovaných organizátorů a všech zúčastněných. 
Výtěžek z této akce byl věnován na rozvoj dětského hřiště v Litni. 
Děkujeme všem návštěvníkům, že přišli podpořit první ročník této 
akce a tím i dobrou věc svojí účastí. Jiří Hrách

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ, MĚST A SENÁTU
Volby do zastupitelstev obcí a měst a do senátu se budou 

konat v pátek 15. října a v sobotu 16. října 2010. V pátek je 
možné hlasovat od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. 
Volební komisi je nutné se prokázat platným občanským prů-
kazem nebo platným pasem.

Seznamy všech kandidátů a výsledky voleb z minulých voleb-
ních období lze nalézt na Internetu na adrese www.volby.cz. (mn)

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVA-
NÉHO ÚŘADU MOŘINKA

V sobotu 25. září byl slavnostně otevřen nový OÚ Mořinka. 
S rekonstrukcí obecního úřadu byla spojena i myšlenka vytvoře-
ní Multifunkčního centra pro obyvatele této malé obce. Centrum 
v sobě zahrnuje knihovnu s připojením k Internetu, která bude zá-
roveň sloužit jako zasedací a obřadní místnost, prostor pro klub 
mládeže a klub seniorů a Centrum osvěty rodičů. Vedle obecního 
úřadu vzniklo i nové hřiště, mj. se stolem na stolní tenis.

Obec získala dotaci ze Státního zemědělského intervenčního 
fondu dne 5. března 2009 po dvou a půlleté práci na projek-
tech a veškerých nutných povoleních. Celkové náklady na re-
konstrukci dosáhly výše 8,2 milionů Kč. Dotace činila 90 % 
celkových nákladů s 10% spoluúčastí obce Mořinka. (bt)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU

Liteňští hasiči s dětmi Autor: Jiří Hrách
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MODRÝ DOMEČEK V ŘÍJNU
Ve středu 6. října bude v 19 hodin v kavárně Modrý domeček 

zahájena beseda na téma Žijeme podle scénáře? V rámci Týd-
nů duševního zdraví se můžete i vy vzdělávat v oboru psycho-
logie a sebepoznání. Besedu povede psycholožka PhDr. Lenka 
Brechličuková, která má svou ordinaci v Řevnicích. Na základě 
krátkého testu budete mít možnost zjistit, zda váš život a vzta-
hy nadále ovlivňují dávné rodičovské příkazy, nebo zda doká-
žete jednat v souladu se svým prožíváním, realisticky vnímat 
okolí a své skutečné potřeby.

Po ukončení besedy se zájemci mohou seznámit s technikou 
zakotveného prožívání - focusingu.

V úterý 12. října od 19 hodin se uskuteční vernisáž výstavy 
Ateliér Dagmar Renertové v Modrém domečku. Výstavu tapisérií 
a obrazů známé řevnické výtvarnice uvede MUDr. Jindřich König 
a hudebně doprovodí vedoucí souboru Ludus Muzikus František 
Běhounek. Výstava je organizována u příležitosti životního jubilea 
paní Renertové a bude ke zhlédnutí až do konce listopadu.

Ve středu 3. listopadu od 19 hodin můžete přijít na besedu 
nazvanou Lidé Nové doby kamenné. Cestovatel, sochař a lout-
kář Jan Vaněk návštěvníkům přiblíží své zážitky z cest a z dlou-
hodobého pobytu na ostrově Papua v Nové Guinei. Besedu 
bude provázet projekce fotografi í z tohoto kouta světa, kde lidé 
žijí pouze z toho, co jim příroda nabízí, a kde máte pocit, že se 
zastavil čas. (sh)

BEROUN JEDNÍM Z NEJDRAŽŠÍCH V KRAJI
Ceny bydlení se v našem kraji velmi liší. Nejméně zaplatíte 

v Rakovníku. Platí to jak pro prodejní ceny, tak pro výši prů-
měrného nájemného. Naopak nejdražším městem kraje je 
Mladá Boleslav následovaná Kolínem. Beroun se drží v těs-
ném závěsu.

Zatímco v Boleslavi činí průměrné nájemné za šedesátimet-
rový byt devět a půl tisíce korun, v Rakovníku si obdobný pro-
najmete za pět tisíc. Ceny nemovitostí nejvíce ovlivňuje vzdále-
nost od Prahy a množství pracovních příležitostí.

Pokud při prohlížení inzerátů a nabízených cen na realitních 

serverech jen lomíte rukama, může vás trochu uklidnit zpráva 

od realitních makléřů: Většinou nejde o reálné ceny, za které se 

nemovitost prodá či pronajme, ale o sumy, které by si předsta-

vovali majitelé. Skutečné ceny, za které se uzavírají obchody, 

bývají místy i výrazně nižší. (jm)

METREM AŽ ZA HRANICE PRAHY
Projektanti uvažují o tom, že se koleje pražského metra do-

stanou za hranice města. „Příští stanice: Jesenice.“ Takové 
hlášení se může ve voze pražské podzemní dráhy v budoucnu 
docela dobře ozvat. Projektanti začínají čím dál více hovořit 
o tom, že kapacitní spojení s centrem města by si zasloužily 
i některé hustěji osídlené oblasti ve středních Čechách.

Jednou z takových oblastí by mohl být jih Prahy, kam se v po-
sledních letech stěhuje velmi mnoho lidí. Silniční doprava je tu 
beznadějně přetížená a železniční trať tu žádná nevede.

Jednou z možností je prodloužení v těchto týdnech projekto-
vané trasy metra D. Podle současných plánů má trasa končit 
v Písnici. Už nyní se ale uvažuje o jejím prodloužení po povrchu 
na Vestec i Jesenici. Směrů, ve kterých by mohlo metro překro-
čit hranice kraje, je ale daleko více. (jm)

MÍCHÁM, MÍCHÁŠ, MÍCHÁME
Svůj první den ve škole mohly děti oslavit netradičně před 

Modrým domečkem.
Prvního září dopoledne tam totiž probíhala dětská barmanská 

show Mícháš, míchám, mícháme. Kdo chtěl, mohl si vlastno-
ručně pod vedením profesionálního barmana vyzkoušet namí-
chat a nazdobit 3 různé druhy nealkoholických koktejlů.

A byly opravdu lákavé! V barvách semaforu a se zajímavými 
názvy červený – Rudý ďábel, žlutý – Sluneční královna a zelený 
– Žabí hlen. Zdobilo se melounem, pomerančem i hroznovým 

vínem. Děvčata dala přednost malým paraplíčkům, zatímco 
hoši napichovali kuličky vína na barevné meče.

Na akci dorazilo mnoho dětí nejen z řevnických škol, ale 
i z Radotína, Letů, Dobřichovic a dalších okolních vsí. 

Šárka Hašková

JAK LÉPE PRACOVAT S DĚTMI, KTERÉ ZTRATILY 
RODINU

V pátek 17. září se v sále Dětského domova Lety konalo set-
kání pracovníků v ústavní výchově. Sešlo se zde téměř 30 
pedagogů a sociálních pracovníků, aby se poradili, jak řešit 
některé náročné situace, s nimiž se při práci se sociálně handi-
capovanými dětmi potkávají.

Šlo o první z několika plánovaných tematických diskuzí, které 
dají středočeským zaměstnancům dětských domovů příleži-
tost vyměnit si své zkušenosti. „Samozřejmě, že existují pora-
dy ředitelů, vzdělávání pedagogických pracovníků a podobně. 
My ale chceme vytvořit a zavést platformu k opravdu velmi 
neformálnímu setkávání lidí, kteří přímo pracují s dětmi žijícími 
v domovech a mohou si tak na základě konkrétních příkladů ze 
své praxe vzájemně prezentovat řešení některých modelových 
situací,“ vysvětluje smysl setkávání Blanka Strouhalová z le-
tovského domova.

Ukázalo se, že téměř třem desítkám odborných vychovatelů, 
sociálních pracovníků i ředitelů, kteří se v Letech u Dobřicho-
vic sešli, dělají nejvíc starostí děti, jež jsou současně psychiat-
rickými pacienty. Příště se mj. chtějí dozvědět, jak předcházet 
riziku sebevraždy a sebepoškozování, ale také jak reagovat 
na agresi či jak děti s tímto handicapem udržet ve vzdělávání 
a jaké mají děti možnosti po ukončení studia. Zaujalo i téma 
represivních nebo motivačních metod, odměn a trestů nebo 
včasného rozpoznání šikany.

Pořádat podobné diskuze umožňuje projekt nazvaný Dětský 
domov Lety a rovné příležitosti ve vzdělávání, který spolufi -
nancuje Evropský sociální fond a rozpočet ČR. Účastníci se 
na pátečním setkání zaměřili na vytyčení tematických priorit 
pro příští jednání. Blanka Strouhalová

PANTOGRAFEM BEZ PŘESTUPU AŽ DO ÚVAL
Linka S7 z Berouna do Prahy se od prosince prodlouží až 

na východ od Prahy. V síti pražské integrované dopravy při-
bude od prosincové změny jízdního řádu celkem 76 nových 
vlakových spojů. Mezi nimi je prodloužení linky S7 z Hlavního 
nádraží až do Úval.

Na novou konečnou budou zajíždět vlaky vždy ve špičkách 
v pracovních dnech. Na východ od Prahy pojede denně šest-
náct párů vlaků. Dobrou zprávou je i to, že žádný z prodlou-
žených spojů nepovede stará souprava, ale pouze nové City 
elefanty.

Posílení se od prosince dočkají i cestující využívající linky S41, 
S80 a S65. Magistrát tato změna přijde ročně na 63,5 milionů 
korun. (jm)

Míchání nápojů s dětmi Autor: Zuzana Dudáková



Pátek 8. 10.
Dobřichovice Kytarový 
koncert Ivety Novot-
né Kytarové proměny, 

na kterém zazní hudba napříč 
staletími, zámek, od 20:00 
hod.

Sobota 9. 10.
Karlík Koncert z písní 
a árií, skladby W. A. 
Mozarta, G. Mahlera 

a G. Muchy, kostel, od 18:00 
hod.

Karlštejn Nenechte si 
ujít koncert naší vyni-
kající houslistky Gab-

riely Deméterové, děti do 15ti 
let zdarma, Rytířský sál hradu 
Karlštejn, od 19:00 hod.

Černošice Taneční pár-
ty pod taktovkou DJ. 
Rasty a DJ. Syndrom, 

Club Kino, od 20:00 hod.

Neděle 10. 10.
Zadní Třebaň V rám-
ci Posvícení vystou-
pí i skupina Třehusk, 

Společenský dům, od 17:30 
hod.

Pondělí 11. 10.
Beroun Výjimečný, více 
než 4hodinový večer 
keltské hudby v podá-

ní české a irské skupiny, vstu-
penky lze zakoupit v Městském 
informačním centru a v síti Ti-
cketstream, sál České pojišťov-
ny, od 19:30 hod.

Pátek 15. 10.
Černošice The Redb-
rick House zve na diva-
delní představení v an-

glickém jazyce a na vystoupení 
kapely Vepřové komety, Club 
Kino, od 19:00 hod.

Neděle 17. 10.
Černošice Pohádky ze 
zoologické zahrádky 
v podání divadla Hrač-

ka, Club Kino, od 16:00 hod.

Pátek 22. 10.
Černošice Koncert 
romské skupiny Má-
rio Biháry a Bachta-

le Apsa, Club Kino, od 20:30 
hod.

Sobota 23. 10.
Černošice Clubem 
zazní jazz v podání 
Evy Emingerové, Club 

Kino, od 20:30 hod.

Mořinka Sestavte si 
draka a přijďte na dra-
kiádu, čekají vás soutě-

že a občerstvení pro děti zdar-
ma, kopec Menhir.

Výstavy

Sobota 9. 10.
Dobřichovice Týdenní výstava 
obrazů, plastik a kreseb s názvem 
Kořeny, zámek, od 14:00 hod.

Skalka Poslední letošní výstava, 
zahájení výstavy soch J. Vaňka 
a obrazů P. Vaňkové, klášter.

Listopad

Pondělí 1. 11.
Lety Čína - Korea - Japonsko - ces-
tovatelská beseda v podání P. Chr-
dle, Sál u Kafků, od 18:45 hod.

Pondělí 3. 11.
Dobřichovice Koncert G.B. 
Pergolesi: STABAT MATER, 
účinkují V. Váchová – soprán, 
M. Sommerová – alt, D. Doub-
ková - varhany, zámecká kaple, 
od 19:30 hod.
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SPORT / Z KULTURY 

ZA KULTUROU V ŘÍJNU 

SPORT V OKOLÍ
AKTUALITY ZE SPORTOVNÍHO DĚNÍ
TENIS SOKOL DOBŘICHOVICE

V září proběhl jeden z posledních turnajů této sezóny, a to 
přebor Župy Jungmannovy. 12. září v kategorii dospělých 
a 19. září v kategorii dětí. Turnaj byl veden jako nižší sokol-
ské území a byl otevřen i pro ostatní tenisové hráče. Turnaje 
dospělých se zúčastnilo 27 hráčů a hráček. Vítězi se stali při 
dvouhře mužů: Jiří Ettler, Sokol Vršovice II, ve čtyřhře mužů: 
Dostál, Ettler, Sokol Vršovice II, ve dvouhře žen: Marcela Něm-
cová, Sokol Dobřichovice a ve čtyřhře žen: Parkánová, Looso-
vá, Sokol Dobřichovice. Přeboru Župy Jungmannovy dětí se 
zúčastnilo 11 hráčů a vítězi se stali: Tereza Černovská a Ro-
man Kalamyov, Sokol Králův Dvůr.

TENISOVÝ KLUB SPORTCLUB ŘEVNICE, O.S.
V novém areálu za Lidovým domem, kde působí oddíly Řev-

nické sportovní, s.r.o. (provozující tento areál a pořádající tur-
naje) a Sportclub Řevnice, o. s. (který se zaměřuje na přípravu 
mládeže a účastní se soutěží družstev), v září pořádali násle-
dující akce: v neděli 18. září turnaj „elévů“ - neregistrovaných 
tenistů, kteří takto tradičně několikrát do roka měří síly. Vítě-
zem se stal Michal Mottl (levou rukou), Sportclub Řevnice, o. s. 
V sobotu 25. září proběhl turnaj mladších žáků a žákyň. Vítězem 
v ml. žácích se stal Lukáš Kocourek, TCD Horní Měcholupy, 
a vítězkou v ml. žákyních Tereza Bártová, Tenis Centrum Lužiny. 
Tento turnaj se díky špatnému počasí musel dohrát až 27. září. 

Další turnaje, které měly proběhnout: v úterý 26. září turnaj 
minitenistů (dětí do 7 let - hrají se speciálními sítěmi na men-
ším dvorci), 27. září turnaj babytenistů (dětí do 9 let - hrají 
na celý dvorec se speciálními míči) a 28. září „Václavský“ tur-
naj rodinných dvojic (hraje vždy dítě s někým ze své rodiny 
a jedná se o tradiční, velmi úspěšnou akci). Tyto turnaje však 
musely být kvůli velmi špatnému počasí zrušeny. 

Další turnaje začnou až v prosinci v tenisové hale areálu. Plá-
nuje se opravdu značné množství turnajů, klub má ve výběro-
vém řízení zažádáno i o pořádání turnajů vyšších tříd včetně 
krajských přeborů.

„O POHÁR BRDSKÝCH PARTYZÁNŮ“
Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice, oddíl badmintonu 

pořádá k 25. výročí vzniku dobřichovického badmintonu mi-
mořádný ročník badmintonového turnaje smíšených družstev 

pod názvem „O POHÁR BRDSKÝCH PARTYZÁNŮ“. Zahájení 
turnaje je v sobotu 9. října 2010 v 9:30 hod. v hale BIOS v are-
álu TJ Sokol Dobřichovice. Pozvaná jsou smíšená družstva, 
složená z hráčů soupisek družstev Sdruženého oblastního 
I. a II. přeboru OP a výjimečně hráčů bývalých oddílů nejnižších 
pater středočeského a pražského badmintonu. Avšak do tur-
naje může být přijato nejvíce 20 družstev. Základní část bude 
odehrána ve skupinách. Závěrečná kola vyřazovacím způso-
bem. Speciální cenou je, že všichni účastníci budou odměněni 
vlastními příjemnými pocity z předvedených výkonů a dosaže-
ných výsledků. 

DOBŘICHOVICKÉ SOKOLENÍ
25. září proběhlo Sokolení v areálu TJ Sokol Dobřichovice. 

Program byl určen pro děti od 2,5 do 8 let, ale i pro mlad-
ší a starší. Průběh zajišťovala dvojice pedagogů z MŠ Marek 
Srazil (autor knížky Pohádky do postýlky) a Lucie Nováková. 
Pan Srazil program doprovázel na kytaru, četl ze svých kní-
žek a společně s Lucií provázeli děti programem, který byl plný 
zpěvu, tance a soutěží v různých disciplínách. Nikdo si sice 
neodnesl žádný diplom ani medaili, ale odměnou bylo příjemné 
sobotní odpoledne a radost. Jaromír Horáček

Ilustrační foto 
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ROZHOVOR

Získal jste prestižní ocenění jako spi-
sovatel literatury faktu, letos se přida-
lo další velké ocenění vaší novinářské 
práce. Při našem posledním rozhovo-
ru jsem se ptala, jestli jste rád tím, čím 
jste. Teď navazuji - jste raději noviná-
řem, nebo spisovatelem?

Mě oboje baví stejně. Na pohled se to 
zdá tvrdší v novinách: jste tam pod tla-
kem uzávěrky, máte málo místa a musíte 
myslet na spoustu technických věcí, kte-
ré jako autor knížky řešit nemusíte. Práci 
spisovatele si lidi někdy představují jako 
pohodičku nad kafem, kdy člověka buď 
něco napadne, nebo ne, a když ne, tak 
se nic neděje. Je to trochu jinak. Každo-
pádně mě ale baví přepřahat mezi oběma 
způsoby myšlení a jsem vděčný za to, že 
mně osud umožnil to takhle dělat. Když 
mně nejde psaní knížky, což se děje tři-
krát denně, upustím páru tím, že napíšu 
kus seriálu pro Respekt, a obráceně.

Při psaní životopisných knih se za-
měřujete na velmi zajímavé osobnosti 
(často pronásledované režimy, státot-
vůrce - Pavel Kohout, Ferdinand Pe-
routka, Jaroslav Preiss, Jan Masaryk), 
ale i na méně známé postavy v novo-
dobých českých dějinách, viz man-
želky prezidentů. Jak se liší v těchto 
případech přípravná fáze, kdy shro-
mažďujete materiál pro knihu, nebo 

její část? Se kterou osobností jste měl 
asi „nejvíce práce“?

Záleží na tom, jestli jde o žijící lidi a je-li 
možné mluvit s nimi, jejich přáteli a po-
dobně, anebo jestli je člověk odkázaný 
jenom na archivy a jiné papíry. To první 
má kouzlo živého rozhovoru, to druhé se 

zdá spolehlivější, protože papír vám ne-
uhne. Když vznikne spor, doložíte, že jste 
si nic nevymyslela. Psát o živých lidech 
je vždycky trochu riskantní, protože já 
nezapisuju, co druhý povídá, a nebuduju 
něčí lichotivý obraz, ale píšu, v čem sám 
vidím smysl. Dotyčný ale může ten smy-
sl vidět jinde a pak si buď porozumíme, 
nebo ne. Já se vždycky snažím svým 
„objektům“ vysvětlit, že se jim vyplatí 
to se mnou risknout, i když to nakonec 
napíšu jinak, než jak se oni vidí. Že ni-
kdy nepůjdu osobně proti nim a že se jim 
tím třeba otevře nějaký pohled na sebe 
sama, na který nebyli zvyklí.

Nejvíc práce mám momentálně nikoli 
s nějakou konkrétní osobností, ale s čes-
kými kulturními dějinami 20. století, kte-
ré dávám dohromady od roku 2004 jako 
součást Velkých dějin zemí kultury české 
z nakladatelství Paseka. Mají to být dva 
tlusté díly o sedmi stech stranách, a když 
si vezmete, že tam má být jakoby všechno 
od Šaldy až po Knížáka a že to má být nové 
a zajímavé, tak je tam opravdu co řešit.

Tématicky se Velké dějiny zemí kul-
tury české dost liší od vašich dosa-
vadních knížek, které byly více méně 
životopisné, kde se prolínala spíš poli-
tika a psychologie. Znamená to, že za-
čínáte psát trochu jiný druh literatury, 
nebo to byla pouze „exkurze“?

Mě čím dál míň zajímá politika a čím 
dál víc mě baví kultura, ale tím nemyslím 
jenom obrazy, architekturu, hudbu a tak 
dál, ale „kulturu v širším smyslu“, to, co 
se svým životem uděláme, aby za něco 
stál, na čem nám záleží, čemu věříme 
a z čeho neuhneme atd. V tom ty mé kul-
turní dějiny budou možná trochu zvlášt-
ní. Podívejte, ona je to strašná drzost 
psát takovou knížku jenom z jedné hlavy. 
Obyčejně se to dělá tak, že člověk, který 
se zabývá celý život sochařstvím, na-
píše padesát stran o sochařství, expert 
na tanec napíše balet a z takových ka-
pitol se to pak celé poskládá a lidé tomu 
věří, protože to napsali ti experti. Ode 
mě by bylo bláhové, kdybych imitoval 
celoživotní snažení specialistů, ale když 
je načtu a všechny dohromady nějak 
promyslím, začnou mi z toho lézt úplně 
jiné souvislosti než ty speciální. Opravdu 
z toho pak vystupuje, co se to s touhle 
zemí těch posledních sto let dělo, proč 
zde bylo tak málo odvahy atd., a co je 
důležité, leze to ven bez moralizování, 
ten materiál mluví sám. To mně přijde 
důležité.

Při objemu materiálu sebraném při 
přípravě této knihy si říkám, že asi 
jsme velmi kulturní národ? Myslíte si 
to jako autor také?

Ano, myslím si to také, ale je lepší, když 
to říká zvenku někdo jiný. I Němci za vál-
ky si o sobě mysleli, že jsou kulturní, 
a nebylo to zevnitř trefeno.

Celkem pravidelně vystupujete 
v Českém rozhlasu jako „jaktovidič“, 
tedy v pořadu s názvem Jak to vidí… 
Jak se díváte na současnou politickou 
situaci Poberouní před komunálními 
a senátními volbami?

Mě tady život baví mimo jiné proto, 
že zde žije hodně podnikavých lidí, kte-
ří si zvykli nést odpovědnost za sebe 
i za druhé a nejdou světem s nastavenou 
dlaní. Vždycky mě těšilo, když povoleb-
ní „mapy“ tady nebyly oranžové tak jako 
jinde. Věřím, že Poberouní zůstane svou 
většinou dál napravo, těšilo by mě ale, 
kdyby do politiky nastoupilo co nejvíc 
nových lidí, mladých, neokoukaných, 
kteří budou víc dávat najevo, že jim na li-
dech tady doopravdy záleží.

Děkuji mnohokrát za rozhovor! A pře-
ji nám, abychom si mohli české kultur-
ní dějiny od Pavla Kosatíka co nejdříve 
prolistovat a třeba i koupit. (bt)

Pavel Kosatík je sice vzděláním právník, ale velmi úspěšně se živí jako 
novinář a spisovatel převážně literatury faktu, ačkoli začal jako spiso-
vatel sci-fi . Mezi jeho nejznámější knihy patří Jan Masaryk: pravdivý 
příběh, „Ústně více“ – Šestatřicátníci či Ferdinand Peroutka, pozdější 
život (1938–1978), za kterou získal Cenu Toma Stopparda a Cenu Nada-
ce Český literární fond za nejlepší knihu roku 2001. Pravidelně publikuje 
v časopisech Týden a Respekt. Letos v únoru k ocenění přibyla prestižní 
novinářská Cena Ferdinanda Peroutky za rok 2009.

Já se vždycky snažím svým 

„objektům“ vysvětlit, že se jim 

vyplatí to se mnou risknout...
„PRÁCE SPISOVATELE
NENÍ POHODIČKA NAD KAFEM,“ ŘÍKÁ PAVEL KOSATÍK

Pavel Kosatík při autogramiádě letos na jaře v Paláci kultury Zdroj: archiv P. Kosatíka
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MYSLÍ I NA TY DŘÍVE NAROZENÉ

„S ČÍM POTŘEBUJETE POMOCI?“

OREA HOTELS

HODINOVÝ MANŽEL

LÁZNĚ LUHAČOVICE
K vyhledávaným patří po-

byty v největších moravských 
lázních Luhačovicích. OREA 
Hotel Fontána přizpůsobuje 
svou nabídku požadavkům se-
niorské klientely a patří k nej-
prodávanějším a nejoblíbeněj-
ším nejen v hlavní lázeňské 
sezóně, ale i v zimě. Hotelové 
rekondičně-relaxační centrum 
kromě bazénu nabízí širokou 
škálu masáží, koupelí a dalších 
klasických lázeňských proce-
dur, vychutnat si můžete i stále 
oblíbenější masáž lávovými ka-
meny a samozřejmostí by měla 
být i inhalace zdejším slavným 
pramenem Vincentkou.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
V poslední době stoupá 

i počet zájemců o pobyty 
v Mariánských Lázních, které 

dnes patří ke špičce v léče-
ní nemocí zažívacího traktu, 
močových cest, ale i pohybo-
vého ústrojí. Zdejší OREA ho-
tely nabízejí spojení lázeňské 
péče a hotelového luxusu.

KRKONOŠE NEBO 
ŠUMAVA?

Pokud chcete udělat něco 
pro své zdraví, nemusíte jet 
jen do lázní, i hory mají co 
nabídnout. V OREA hotelech 
v Krkonoších nebo na Šuma-
vě najdete moderní wellness 
centra, jaká byste na horách 
nečekali a jejichž nabídka 
služeb je stejně pestrá jako 
v lázeňských hotelech. Sau-
nu všichni známe, ale kry-
osaunu, kterou má ve své 
nabídce OREA Hotel Arnika 
ve Špindlerově Mlýně, vy-
zkoušel zatím málokdo.

SPECIÁLNÍ NABÍDKY 
PRO SENIORY

Nejen speciální nabídky má 
OREA HOTELS pro seniory. 
Do speciálního klientského 
programu SENIOR PASS se 
můžete přihlásit dokonce 
již v 55 letech a využívat tak 
atraktivní slevu 20 % z pul-
tových cen ubytování a stra-
vování ve všech hotelech 
OREA HOTELS, kterých je 
v současnosti 21 a najdete je 
v Praze i Brně, v Mariánských 
Lázních i Luhačovicích, v Kr-
konoších i na Šumavě, v již-
ních Čechách, na Vysočině 

nebo jižní Moravě. Členům 
programu pomáhá s výběrem 
té správné nabídky a s její re-
zervací speciální operátorka, 
kterou je možné kontaktovat 
i o víkendu.

V OREA HOTELS tak pro-
měníte svůj věk v celou řadu 
výhod.

www.orea.cz
800 12 00 12
724 148 951 (operátorka pro seniory)

 info@orea.cz

DROBNÉ OPRAVY NEBO ÚDRŽBA
Řada paní a slečen, kterým záleží na tom, aby jejich domácnost 
fungovala, zná předem odpověď svého manžela či přítele na pros-
bu typu: „Mohl bys, prosím, pověsit už tu poličku?” Nebo: „Vytrh-
la se plaňka z plotu, je to už tři měsíce, mohl bys to spravit?”
Odpověď zní buď: „Nemám teď čas,” nebo: „Musím si vzít do-
volenou,” nebo: „Teď jsem přišel z práce, jsem unavený.” A čas 
plyne a police nevisí a v plotě chybí už dvě plaňky…

Ale dámy a pánové, tomu je teď konec! Jsem tu přece já, 
hodinový manžel, český řemeslník – drobné opravy vyřeším 
za chvilku k vaší plné spokojenosti! Stačí mě jen zavolat. Mé 
telefonní číslo si snadno zapamatujete:

775 343 393
A nejen to. Pokud potřebujete zajistit pravidelnou údržbu jako 
např. nátěry plotů, svářečské práce, drobné tesařské či truhlář-
ské práce apod., obraťte se s důvěrou na mě.

NOVÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ, KUCHYŇ NEBO PLOT?
Kromě oprav a údržby realizujeme též výrobu šatních skříní, 
dveří nebo kuchyní či zahradních altánů. Zajistíme také montáže 

nábytku nebo jinou pomoc v souvislosti s truhlářskou výrobou.
Garantujeme solidnost, preciznost, poctivost a záruku 
kvalitně odvedené práce!

www.ceskyremeslnik.eu, e-mail:  ceskyremeslnik@seznam.cz
tel. 775 343 393, 777 124 969

Čeští senioři si začínají užívat života. Chtějí cestovat, 
bavit se. To si uvědomil i český hotelový řetězec OREA 
HOTELS, který neustále rozšiřuje svou nabídku zvý-
hodněných pobytů speciálně pro tuto skupinu.

Nevíte si rady s pověšením poličky nebo světla? Je 
třeba opravit plot nebo kovové zábradlí? Potřebujete 
něco převézt dodávkou? Nemusíte si na to brát dovo-
lenou. Obstaráme to za vás!
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Pro skvělé řešení  
nemusíte chodit daleko.
Era půjčky
Informujte se ve Finančním centru Poštovní spořitelny  
Krátkého 211/2, Praha 9, tel.: 266 177 013,  
Libušská 319, Praha 4, tel.: 241 102 311–2,  
Revoluční 11, Praha 1, tel.: 261 354 600–3,  
Roztylská 1, Praha 4, tel.: 267 967 690, 267 967 337,  
Vinohradská 3218/169, Praha 10, tel.: 225 225 201–5,  
Štefánikova 18/25, Praha 5, tel.: 257 286 380–4,  
nebo v regionálním Finančním centru  
Spálená 3, Praha 1, tel.: 261 356 331–2.

Dostupné kdekoli

Volitelná 
výše splátek



PRŮHLEDNOST VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
Společným tématem programů mnoha kandidujících stran je 

především upozornění na nedostatečnou prů-
hlednost výběrových řízení k obecním zakáz-
kám a malá informovanost o jejich realizaci 
na obecních webech.

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Horkou otázkou ve většině obcí kolem 

dolní Berounky je také udržování pořádku 
na místech tříděného odpadu a navyšování 
počtu kontejnerů na tříděný odpad. V návr-
zích volebních programů se objevuje také zave-
dení třídění dalších surovin, jako je např. hliník nebo textil.

KAMEROVÝ SYSTÉM, NEBO POCHŮZKY?
Dalším opakujícím se problémem v obcích na Berounce je 

otázka bezpečnosti. Poukazuje se na rostoucí kriminalitu, pře-
vážně vykrádání a krádeže aut a také na vandalismus. Návrhy 
na řešení tohoto nepříznivého jevu, jak je prezentují kandidáti 
jednotlivých stran, se často přiklánějí k instalaci kamerového 

systému na exponovaná místa. Jiní se přiklánějí k častějšímu 
výskytu policie v ulicích.

MNOHO MALÝCH DĚTÍ
V okolních obcích je velké procento malých dětí, kte-

ré se nemohou dostat do mateřských škol. Rodičům to 
značně komplikuje návrat do zaměstnání nebo zatěžuje 

rozpočet v případě zvolení soukromé školky. Proto kandidá-
ti do zastupitelstev často navrhují rozšíření stávající kapacity 
mateřských škol či dotování docházky dětí do soukromých 
školek. Ve volebních programech se volá i po navýšení počtu 
dětských hřišť, hlavně v Řevnicích, a vybudování hřišť pro větší 
děti (Dobřichovice).

Protože jsme si dali za cíl být nezávislí 
a nehodnotit, snažili jsme se prozkoumat 
dostupné programy kandidujících sub-
jektů v letošních obecních volbách. Dala 
se vysledovat řada bodů, které jsou pro 
všechny obce společné, viz odstavce 
v horní části strany. Jsou ale problémy 
specifi cké, konkrétní pro tu kterou obec.

ŘEVNICE
V Řevnicích je nejvíce aktivních lidí, kte-

ří mají chuť pracovat pro obec. Sestavili 

celkem šest kandidátek! Kromě KSČM, 

ODS, a TOP 09 jsou to podle abecedy 

Sdružení nezávislých kandidátů Naše 

Řevnice, PRO ŘEVNICE společně s po-

litickým hnutím Starostové a nezávislí 

a Občané Řevnic pro změnu.

V Řevnicích jsou, soudě podle voleb-

ních programů do obecního zastupitel-

stva, obyvatelé nespokojení hlavně se 

vzhledem města, ulic a chodníků. Trápí je 

prostor před nádražím ČD a nepořádek 

kolem kontejnerů s tříděným odpadem. 

Velké výhrady mají též k hospodaření 
města a vedení společnosti EKOS.

Pokud se podaří záměr zvýšit kapacitu 
mateřské školy, přibudou místa pro 35 
dětí. Podobně v několika programech 
zaznívá snaha zvětšit prostory základní 
školy. Projekty k tomuto účelu byly vy-
pracovány již v minulosti v několika va-
riantách. Pro nedostatek peněz se však 
nikdy nerealizovaly.

Pro tento účel by se mnozí kandidáti 
snažili získat dotaci.

Opakovaně se také objevuje návrh 
na vytvoření dalších ploch pro dětská hřiš-
tě. Jedno hřiště na celé město je málo.

DOBŘICHOVICE
V Dobřichovicích, stejně jako v Řevni-

cích, bude do zastupitelstva voleno 15 
osob. Zde se však o hlasy voličů uchá-
zí pouze tři volební strany a uskupení – 
ČSSD a nezávislí kandidáti, ODS a nezá-
vislí kandidáti a také sdružení Společně 
pro Dobřichovice společně s TOP 09. 
V Dobřichovicích se v programech kandi-
dujících stran a osobností objevuje snaha 
o zprůhlednění výběrových řízení včetně 
zveřejňování jejich výsledků na obecních 
stránkách. Všechny volební strany se 
ztotožňují s faktem, že případná nová zá-
stavba by měla probíhat umírněně uvnitř 
města a nerozšiřovat se do okolí. S tím to-
tiž souvisí hustější doprava, kterou je tře-
ba usměrňovat, rozšíření kapacity školky 
o 25 míst i plánovaná přístavba školy. Také 
se opakovaně objevuje záměr vybudovat 
skateboardové hřiště pro starší děti.

Proti krádežím a vandalům chtějí po-
tenciální zastupitelé kamerový systém 
ve městě. 
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ŘÍJNOVÉ VOLBY DO OBECNÍCH ZASTU
SPOLEČNÉ OTÁZKY K ŘEŠENÍ

CO TRÁPÍ JEDNOTLIVÉ OBCE?

Před letošními komunálními volbami se v obcích kolem dolní Berounky vedle stávajících politických 
stran objevila řada nových stran a sdružení nezávislých kandidátů, které nabízejí alternativní přístupy 
k řešení obecních záležitostí. Svým programem se snaží zaujmout voliče, někdy i vybočit z řady, ale řada 
bodů v programech různých volebních stran je hodně podobná.

Zámek - dominanta Dobřichovic

Pokud si dáte vedle sebe programy kandidujících stran v obci, zjistíte, 
že jejich body jsou víceméně podobné. Jako mozaika se složí obrázek 
o tom, co se obci daří řešit a co stále ne. Samozřejmě se liší priority 
jednotlivých uskupení a někdy také způsoby, jak s danou problemati-
kou chtějí pracovat. Ale ne vždy. Od toho tu jsou proto volby, abyste dali 
přednost té které straně, která vás svým programem nejvíce osloví. 



KARLÍK
V Karlíku stojí vedle sebe dvě sdružení 

nezávislých kandidátů: Karlík a Pro Karlík.
Prioritou číslo jedna pro obec je vybu-

dování obecní mateřské školky, která ci-
telně schází. Už proto, že obec získala 
od středočeského kraje nemalou fi nanč-
ní dotaci účelově vázanou právě na rea-
lizaci MŠ. O tyto peníze by obec samo-
zřejmě nerada přišla, proto bude muset 
její nové zastupitelstvo urychleně v této 
věci jednat.

V obci je kladen důraz na pozvolnou 
výstavbu.

VŠENORY
Ve Všenorech kandidují čtyry volební 

strany: ODS, Zelené Všenory, Hnutí pro 
Všenory a Perspektiva pro Všenory.

Obec Všenory se potýká hlavně s nedo-
statečnou informovaností. Volební stra-
ny upozorňují na fakt, že stránky obce 
nebývají včas aktualizované, informace 
o výběrových řízeních také váznou, proto 
chtějí tuto situaci změnit.

Jedním z prvních úkolů pro nové za-
stupitelstvo, který nechybí ve volebních 
programech, je schválení územního plá-
nu. To by mělo proběhnout v horizontu 
do dvou let.

Prioritou obce po volbách bude vodo-
vod a kanalizace. V nejbližší době by měla 
začít výstavba vodovodu v ulici V Ameri-
ce. Do konce roku by měla být zahájena 
výstavba kanalizace V Chaloupkách.

Obec také čeká stěhování do nově 
opravené budovy Na Závisti, kam bude 
umístěna obecní knihovna, obecní úřad 
se všemi archivy, bude zde zřízeno in-
formační centrum. Dále zde dle svého 
uvážení najdou zázemí všechny obecní 
neziskové organizace: Klub důchodců, 
Svaz zahrádkářů, Občanské sdruže-
ní pro Všenory, Junák a případně další. 
Bude zde zřízena i jedna větší místnost 

vhodná pro pořádání menších kulturních 
pořadů, prezentací, výstav či veřejných 
zasedání.

ZADNÍ TŘEBAŇ
V Zadní Třebani najdou voliči vedle 

sebe tři kandidátky: Dobrovolné hasiče 
Zadní Třebaň, Sdružení Salto, o.s., a ne-
závislé kandidáty a Za Třebaň krásnější 
a sdružení nezávislých kandidátů.

Hlavním úkolem, který čeká na Zadní 
Třebaň po volbách, je výstavba vodo-
vodu a kanalizace. Jak to udělat, řeší 
nejeden program volebních stran. Též 
je nutné zpracovat územně plánovací 
dokumentaci. Zajímavým bodem obsa-
ženým v jediném volebním programu, je 
zajištění odborníka na získávání grantů 
pro obec. Dále řeší Třebaňané např. vy-
užití pozemků v centru obce pro účely 
dětského hřiště či sportoviště.

LETY
V Letech se letos objevila alternativa 

k současným zastupitelům hájícím barvy 
ODS a nezávislých kandidátů, a to hned 
dvojí: Sdružení nezávislých kandidátů 
VIZE LETY 2014 a nezávislý kandidát 
Ing. Iva Kuklová.

V Letech je horkým tématem dokonče-
ní změny územního plánu a jeho dodržo-
vání. Dále vybudování kruhového objez-
du, jehož projekt je už dávno vytvořen, 
na ulicích Karlštejnská a Pražská.

Jako všude v okolních obcích je i zde 
mnoho předškoláků i školou povinných 
dětí. Otázkou je, jak jim zajistit místa 
ve zdejší MŠ a také ve škole základní. 
Snahou kandidujících stran je zamezit 
opětovnému zadlužení obce, zmírnit 
dopravu v obci a také vyřešit zvýšením 
počtu míst s tříděným odpadem vysoké 
náklady na svoz komunálního odpadu.

HLÁSNÁ TŘEBAŇ
V Hlásné Třebani se účastní komunál-

ních voleb kandidáti ze dvou volebních 
stran. Mají stejný název lišící se číslov-
kou: Sdružení nezávislých kandidátů 
Hlásné Třebaně a Rovin 1 a 2. Dvě kan-
didátní listiny byly vyhotoveny z důvodu 
většího počtu aktivních lidí, ochotných 
pracovat pro obec, než může být uvede-
no na jedné kandidátní listině. Tuto obec 
pro budoucí volební období bude repre-
zentovat 11 zastupitelů.

V Hlásné Třebani bude nové zastupi-
telstvo usilovat o pokračování v započa-
tých projektech, kterými jsou vodovod, 
kanalizace, chodník ke hřbitovu, mateř-
ská škola, hřiště. A to za maximálního 
využití všech dotačních programů týkají-
cích se investic obce. Čeká je též dokon-
čení změny územního plánu a posouzení 
další zástavby obce.

ZÁVĚREM
Na závěr bych ráda, za vlídného svo-

lení autorů, použila text uvedený pod 
společným programem všech kandidá-
tů do obecního zastupitelstva v Hlásné 
Třebani: „Rádi bychom nejen vybudo-
vali hmotné věci, které budou sloužit 
k lepšímu životu v naší obci, ale poku-
sili se zde také o vytvoření stavu, kdy 
zastupitelstvo a občané nejsou MY 
a ONI. Naším přáním je vytvořit pro-
středí, kde ONI zmizí a zůstaneme zde 
jenom MY – všichni občané naší obce 
dohromady.“

Můžeme doufat, že se to ve vašich ob-
cích podaří?

(Téma Volby 2010 do obecních zastupitelstev 
s využitím volebních materiálů kandidujících 
stran a Informačních listů Dobřichovic a Hlás-
né Třebaně zpracovala Barbora Tesařová.)
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PITELSTEV V ÚDOLÍ DOLNÍ BEROUNKY

Nová budova pivovaru v Letech je příkladem nedodržení pravidel daných územním plánem 
obce

Kaplička v Letech - reprezentuje obec Lety 
na mnoha fotografi ích

Kostel v Karlíku
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O HLASOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

CO MOŽNÁ NEVÍTE

KOLIK MÁTE VOLEB-
NÍCH HLASŮ?

V komunálních volbách máte 

tolik hlasů, kolik členů zastu-

pitelstva má být v obci nebo 

volebním obvodu zvoleno. 

Pokud ale uplatníte více hlasů 

než je členů zastupitelstva, lís-

tek bude neplatný! (Počet čle-

nů v zastupitelstvu v okolních 

obcích je uveden v tabulce.)

JAK VOLIT?
V komunálních volbách se 

nekroužkuje, ale hlas straně 
nebo vybraným kandidátům 
se uděluje křížkem.

Pokud zakřížkujete voleb-
ní stranu, udělujete svůj hlas 
všem kandidátům této strany, 
a to v pořadí, v jakém jsou 
na kandidátce uvedeni. Této 
volební straně tak udělíte 
všechny své volební hlasy.

JAK VYBÍRAT Z OSOB-
NOSTÍ  UVEDENÝCH 
NA HLASOVACÍM LÍST-
KU?

Pokud chcete vybírat z osob-
ností bez ohledu na jejich vo-
lební stranu, jde to. Kandidátky 
volebních stran jsou uvedeny 
na jednom hlasovacím lístku. 

Můžete zakřížkovat tolik kan-
didátů z různých stran, kolik je 
členů zastupitelstva obce.

Dobře však počítejte! Pokud 
zakřížkujete více, váš hlaso-
vací lístek bude neplatný!

NELÍBÍ SE VÁM VŠICH-
NI KANDIDÁTI VOLEBNÍ 
STRANY, KTEROU BYS-
TE RÁDI VOLILI?

Jednoduchá pomoc. Podob-
ně jako v předchozím odstavci 
– zakřížkujte pouze ty kandi-
dáty, kterým důvěřujete a jimž 
chcete dát svůj hlas. Zbylé 
volební hlasy neudělujte nebo 
zvolte kandidáty z jiných stran.

CHCETE ZVOLIT JEDNU 
VOLEBNÍ STRANU, ALE 
DÁT HLAS I JEDNOTLIV-
CŮM Z JINÉ STRANY?

Jde to. Křížkem označíte 
volební stranu, kterou prefe-
rujete, a dále označíte zvole-
né osoby i z jiných volebních 
stran. Jak se v tomto případě 
počítají vaše hlasy?

Jak bylo řečeno, máte tolik 
volebních hlasů, kolik je čle-
nů zastupitelstva ve vaší obci. 
Za jednotlivě zvolené kandidáty 
se přičítají jejich volebním stra-
nám hlasy. Na vámi zvolenou 
stranu tedy zbyde tolik vašich 
hlasů, kolik jste jich neudělili 
jednotlivcům z jiných stran.

MOHU UDĚLIT PREFE-
RENČNÍ HLASY?

Preferenční hlasy v rámci 
strany neexistují! Zaškrtnutím 
strany (a ne jejích konkrétních 
kandidátů) volíte kandidáty 
podle pořadí jejich nominací. 
K případným preferenčním hla-
sům (zaškrtnete ještě některé 
kandidáty této strany) se nepři-
hlíží. Pořadím na kandidátkách 
jednotlivých stran lze přesto 
zamíchat! Předpokladem je, že 
alespoň část lidí nevolila stra-

ny jako takové, ale jednotlivé 
kandidáty. Na první pozici kan-
didátky strany se dostane ten, 
kdo má o deset a více procent 
hlasů více než průměrný kandi-
dát této strany. V praxi tedy sta-
čí například pouhá 2 % „prefe-
renčních“ hlasů pro konkrétního 
kandidáta (pokud má kandidát-
ka alespoň 5 členů), aby se do-
stal na první místo kandidátky. 

KTERÉ STRANY SE DO-
STANOU DO ZASTUPI-
TELSTVA OBCE?

Místa v zastupitelstvu si roz-
dělují strany, které překonaly 
pětiprocentní klauzuli. Je to ob-
dobné jako při parlamentních 
volbách (d’Hondtova metoda).

KDY JE VÁŠ VOLEBNÍ 
LÍSTEK NEPLATNÝ?
• Pokud zvolíte více kandidá-
tů, než má být zvoleno členů 
zastupitelstva vaší obce.
• Pokud zvolíte více než jednu vo-
lební stranu (každá strana je uve-
dena v samostatném sloupci).
• Pokud odevzdáte volební 
lístek prázdný.

KOHO VOLIT?
To je samozřejmě na vaší vůli 

a výběru. Tuto šanci ve vaší 
obci či městě máte jen jednou 
za čtyři roky. Tak toho využijte! 

Zdroje informací: Zákon 
č. 491/2001 Sb. O vol-
bách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, 
www.vymentepolitiky.cz. (bt)

Volební systém v naší zemi není jednoduchý a ko-
munální volby to potvrzují. Proto jsme se, ve sna-

ze pomoci vám zorientovat se a co nejvíce 
využít volební právo každého z nás, roz-

hodli tento prostor vyhradit vyjasně-
ní principů, jak volit do obecních 

zastupitelstev.

OBEC
počet členů 

zastupitelstva
VOLEBNÍ STRANY

Všenory 7 Hnutí pro Všenory, ODS, Perspektiva pro Všenory, Zelené Všenory

Dobřichovice 15 „Společně pro Dobřichovice“ - SNK a TOP09, Sdružení ODS a NK, Sdružení ČSSD a NK

Karlík 7 SNK Karlík, SNK Pro Karlík

Lety 7 Sdružení ODS a NK, SNK Vize Lety, Ing. Iva Kuklová

Řevnice 15 KSČM, „Naše Řevnice“, Občané Řevnic pro změnu, ODS, Pro Řevnice, TOP 09

Hlásná Třebaň 11 SNK Hlásné Třebaně a Rovin 1,  SNK Hlásné Třebaně a Rovin 2

Zadní Třebaň 9
Dobrovolní hasiči Zadní Třebaň - SNK, sdružení SALTO, o.s., a nezávislí kandidáti,
Za Třebaň krásnější - SNK

Svinaře 9 SNK Svinaře

Liteň 9 SNK ob. Liteň, Běleč, Vlen, Leč, ODS, ČSSD

Nesvačily 7 SNK

Všeradice 7
B. Stibal, M.Bouček, F. Bakeš, J. Tarant, J. Smardová Koulová, J. Ječný, M. Suchá,
JUDr. J. Brodinová, P. Beneš, R. Špalek, V. Sedláček, V. Buček

Skuhrov SNK

Podbrdy 9
A. Mecová, H. Netíková, J.Staněk, L. Klimtová, M. Netík, M. Záhořík, P. Kisling, P. Ševčík, 
T. Kačírek, V. Vítková

Korno 7
F. Kaluba, F. Manda, Ing. V. Řezáč, J. Marková, J. Šmolcnop, J. Kaluba, K.Trojan, M. Prokš, 
P. Rychetský, Pharm. Dr. P. Šmolcnop, R. Bělčíková

Měňany 7 SNK

Vižina 5 SNK obce Vižina

vysvětl.: SNK - Sdružení nezávislých kandidátů, NK - nezávislí kandidát(i)

10
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PR / INZERCE

Volejte
ZDARMA
800 220 202
Přijmeme úvěrové 
poradce – zaškolíme

PC Inzerce vypalena 80x50 ZZ192.indd   1 17.8.2010   19:49:58

Vyberte si svoji značku

koupelny kuchyňské spotřebiče podlahové a stěnové vytápění solární systémy & kolektory 
vodárny čerpadla materiály pro topenáře a instalatéry stavební práce modernizace a stavby 
rodinných domů projekty topení, vody, plynu a staveb montáž topení, vody, plynu a kanalizace 
plynové kotle ohřívače vody sanitární keramika regulace vytápění krby kamna krbová kam-
na kachlové pece domácí infrasauny zahradní nářadí sekačky vertikutátory travní osiva 

Prodej denně 7.00–17.00
v sobotu 8.00–12.00

www.kbterm.cz
kbterm@kbterm.cz

tel.: 257 720 442, fax: 257 720 441
Karlická 465, Lety u Dobřichovic

DĚTI POTŘEBUJÍ KVALITNÍ OBUV

 Rádi vám nabídneme:
 zimní boty s goretexovou 

membránou od rakouské 
značky SUPERFIT

 zimní boty kožené s kožíš-
kem ze 100% ovčí vlny (vý-
hradně česká výroba)

 trekkové boty s membránou
 klasické gumákové sněhul-

ky s kožíškem

Nabízíme široký výběr 
kvalitní certifi kované dětské 
obuvi. Můžete u nás pořídit 
botičky vhodné pro úplně 
první krůčky vašeho dítěte 
až do velikosti 35.

V našem sortimentu najdete 
capáčky, bačkůrky, sandálky, 
tenisky, koloboty, celoroční 
botičky, zimní boty, holinky 
a mnoho navíc.

 Vybrat si můžete z těchto 
značek obuvi:
SUPERFIT 
FARE, PEGRES, D.P.K., KTR, 
BEĎA OBUV 
PROTETIKA, SANTE 
BEFADO

 Pro pocit tepla v zimě na-
bízíme:

 thermo punčocháče do veli-
kosti 152cm, thermo ponož-

ky, thermo podkolenky 
vhodné i do lyžáků

 lyžařské kukly
 rukavice – klasic-

ké pletené, fl eecové, 

ale i nepromokavé do sněhu, 
které se dají přetáhnout přes 
bundu až k loktům

 čepice – velký výběr pod-
zimních a zimních čepiček 

 šály a nákrčníky
 návleky s kožíškem na no-

žičky do kočárku pro necho-
dící miminka

 Dále:
 ponožky s oblíbenými dět-

skými motivy (např. Bořek Sta-
vitel, Medvídek Pú, Mašinka 
Tomáš, Barbie princezny…), 

 ponožky pro nejmenší s pro-
tiskluzovou podrážkou, ponož-
ky s protiskluzem i na nártu 
vhodné na lezení

 podkolenky, 
 punčocháče ze 100% bavl-

ny, punčocháče z bambuso-
vého vlákna vhodné pro aler-

giky, punčocháče s dětskými 
motivy, ale i jednobarevné, 

 nákoleníky na lezení s pro-
tiskluzem 

 leginy
 popruhy na dítě (pomáhá 

ke kontrole prvních krůčku 
dítěte, nebo se dá využít i při 
výuce lyžování)

NECHME NOHY DÝCHAT:
Membrána GORE-TEX má 

všechno, co nohy k dýchá-
ní potřebují. Je vysoce pro-
dyšná a umožňuje odvádění 
potu. Navíc je nepromokavá 
a zabraňuje pronikání vlhkosti 
zvenčí. Jednoduše můžeme 
říci, že tato membrána zajiš-
ťuje nohám pohodlí za nej-
různějších podmínek. Říkáme 
tomu „regulace klimatu“.

Přijďte si do našeho obchůdku vybrat ty správné 
botičky na zimu.

MÍT NOHY V TEPLE, SUCHU A POHODĚ I BĚHEM SYCHRAVÝCH DNŮ

Otevírací doba: PO - PÁ 8:30 – 12:00, 14:00 - 17:00, SO 8:30 – 12:00
Možnost platby kartou.

Adresa: DĚTSKÉ BOTIČKY, Palackého 20, 252 29 Dobřichovice

(vedle knihovny, u kruhového objezdu v centru Dobřichovic) 

Kontakt: 777 347 864

Všechny srdečně zveme k návštěvě naší prodejny!

SYCHRAVÝCH DN

SALÓN KLEMENTÝNA
SLUŽBY PRO VAŠE TĚLO 

A KRÁSU POD JEDNOU STŘECHOU

nám. Krále J. z Poděbrad 5, Řevnice,
tel.: 222 356 296, 737 258 018,
e-mail: salon@klementyna.cz

www.klementyna.cz
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Tehdy zvítězilo naše Sdružení nezávis-
lých kandidátů a získalo v zastupitelstvu 
převahu v poměru 4:3 v čele se starostou 
MUDr. Jaroslavem Štrofem. Řekli byste, 
standardní situace. Tak jako jinde dvě 
skupiny zastupitelů každá se „svým“ ná-
zorem na chod obce.

V Karlíku však okamžitě vznikla averze 
některých opozičních zastupitelů proti 
zastupitelům vítězného sdružení a často 
přecházela do hrubého osobního napa-
dání. To svědčí o nezvládnutí komunika-
ce opozičními zastupiteli. A to je největší 
problém Karlíka i těsně před volbami.

Problém pro vás voliče představu-
je vaše osobní odpovědnost vybrat 
ve volbách takové uskupení a osob-
nosti, které dokážou podřídit své osob-
ní ambice ve prospěch obce a občanů. 
Zároveň musí být v rámci zastupitelstva 

schopni na řešení úkolů spolupracovat.
A právě naše Sdružení nezávislých kan-

didátů Pro Karlík – kandidátka č. 2 – vám 
nabízí kvalitní volební program i schopný 
tým kandidátů. Jsme partou karličáků 
různých profesí, věku i pohlaví, složenou 
ze „starousedlíků i novousedlíků“.

Naši kandidáti i v posledních dvou 
a půl letech ukázali, že dokážou být obci 
prospěšní. Z úspěšně dokončených pro-
jektů uveďme:

 Nové ulice Příčná a Blatnická
 Dokončené dětské hřiště
 Nový chodník v Karlické ulici
 Nová zastávka a autobusové spoje
 Nový dohled městské policie
Svou prací chceme občany spojo-

vat, ne rozdělovat. Výstavbu zamýšlíme 
regulovat s důrazem na pozvolný nárůst 
obyvatel. V zastupitelstvu prosazujeme 

slušnost, korektnost, předkládání alter-
nativních návrhů k problémům. Karlík je 
malá obec, ale úkoly k řešení má velké.

Věříme, že vy, občané Karlíka, rozum-
ně a odpovědně zvážíte, komu dáte 
svůj hlas, neboť svým volebním rozhod-
nutím ovlivníte, kdo a jak bude v násle-
dujících letech řídit naši malou obec.

Naše názory a plány vám představíme 
i na osobním setkání. Zveme vás na náš 
předvolební mítink s pivem a gulášem.

V NEDĚLI 10. října 2010 v 15:00 hod. 
v ulici K Třešňovce. Vystoupí skupina 
J.A.M. (kytara, bongo).

Navštivte i naše stránky:
WWW.PROKARLIK.CZ

Za Sdružení nezávislých kandidátů Pro 
Karlík Dr. Ladislav Velebil, Monika Žitková, 

Andrea Kudrnová, Bohumil Velebil

V roce 2008 v Karlíku proběhly 
mimořádné volby, které řešily mi-
mořádné problémy v obci. Tyto pro-
blémy se jmenují obecní pozemky, 
jejich využití, ale také styl spoluprá-
ce obecního zastupitelstva. Jaroslav Štrof, Jan Tláskal, Jiří Svoboda, Andrea Kudrnová, Monika Žitková, Bohumil Velebil, Ladislav Velebil, Tomáš Tesner, Jiří Černý

K A N D I D Á T K A Č. 2

KARLÍK PŘED VOLBAMI

Jako starostka Chýn , malé obce v blízkosti Prahy jsem si uv domila, jak je velmi obtížné 
získávat prost edky na rozvoj našich obcí a m st. P ed tímto nelehkým úkolem stojí dnes snad 
každý starosta a každý by si ur it  p ál, aby se v jeho obci nebo m st  dob e a d stojn  žilo, aby 
pro naše d ti byl dostatek škol a školek, abychom m li možnost trávit volný as ve svém bydlišti. 
Ur it  nikdo z nás nechce rozpadající se m sta, uzav ení místních škol, region bez kvalitní do-
pravní dostupnosti, vylidn ný venkov… P esto se dnes tyto hrozby stávají realitou.

P iznám se, že ješt  p ed n kolika lety jsem o Senátu nev d la prakticky nic a k senátním 
volbám chodila spíše jen z povinnosti než ze zájmu. Situace se pro mne zm nila v roce 2007, kdy 
jsme spole n  se zástupci obcí a m st za ali prosazovat reformu  nancování našich m st a obcí. 
Stát ješt  p ed t emi lety uplat oval pro rozd lení da ových výnos  mezi samosprávy velmi diskri-
mina ní pravidla. Na ob ana Prahy sm ovalo ze státního rozpo tu 6,5x více prost edk  než na 
ob any menších obcí a m st, Všeradice, Lety, Dob ichovice, evnice i Zadní a Hlásnou T eba  
nevyjímaje. Práv  tehdy vznikla iniciativa, která si kladla za cíl napravit tuto zásadní p ekážku 
rozvoje našich m st a obcí – zm nit jejich  nancování.

Mnozí senáto i nám v té dob  skute n  velmi pomohli a tím zm nili i m j pohled na pot eb-
nost Senátu. Setkala jsem se zde se vst ícností a zájmem pomoci. P ed Vánocemi v roce 2007 
se nám poda ilo schválit „p echodnou“ novelu zákona o rozpo tovém ur ení daní. Práce na zcela 
novém zákon  však zastavil pád vlády. Nová vláda se již zavázala p edložit nový zákon o  nan-
cování samospráv. Je o mn  známo, že se nerada vzdávám a chci st j co st j dotáhnout v ci do 
konce. Z pozice místop edsedkyn  Sdružení místních samospráv se spole n  s ostatními leny, 
kterých máme dnes více než 1000, snažím již tvrtým rokem prosadit zm nu zákona o rozpo to-
vém ur ení daní a dosáhnout tak spravedlivého  nancování obcí a m st. Jsem si v doma toho, 
že jedin  pokud budou mít obce a m sta co nejv tší zastoupení v Parlamentu, potažmo v Senátu, 
zvýší se naše šance tuto reformu prosadit. Proto jdu do toho a nechci z stat nic dlužná ani svému 
rodnému jménu Železná, ani tomu sou asnému.

Narodila jsem se jako Železná...

KUJU 
ZA VÁS 

ŽELEZO

Ing. Věra Kovářová
Váš kandidát do Senátu . 3

za Berounsko, Ho ovicko a Prahu-západ

www.top09.cz
www.vera-kovarova.cz
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TIP NA VÝLET

PROČ: prima odpoledne

KDY: každý všední den od 9 do 19 hodin

INFO: www.ddmpraha.cz

VÝLET NEBO AKTIVITA PRO DĚTI

V těsné blízkosti metra Anděl se na-
chází přírodní oáza, jakou byste tam 
rozhodně nečekali. Je trochu ukrytá, ale 
objevit ji není nemožné. Stanice mladých 
přírodovědců z DDM hl. m. Prahy vytvo-
řila koutek, kde budete objevovat různé 
druhy rostlin a zvířat.

CO NAJDETE
V přední části areálu se nachází peč-

livě udržovaná alpínská zahrada, další 
zeleň pak tvoří různé dřeviny označené 
smaltovanými cedulkami s názvy. Je to 
taková malá botanická zahrada. Můžete 
potkat skupinku dětí, jak nesou zahrad-
nické náčiní a starají se o místní rostliny 
pod odborným dozorem.

Pokud půjdete dál, brzy se vašim očím od-
kryjí různé výběhy, voliéry a ukazatele cesty 
k teráriím. Venkovní výběhy patří klokanům, 
poníkům, kozám kamerunským a prasát-
kům. Ve voliérách žije několik druhů ptáků.

Tropické terárium je domovem mimo-
řádně bohaté expozice plazů. Unikátní 
je chov krokodýla nilského, ale i dospě-
lých exemplářů krajt, anakond velkých 
či hroznýšů královských. Uvidíte dravé 
želvy kajmanky, varany, leguány, různé 
druhy akvarijních ryb a obojživelníků.

V areálu také najdete ekologicky zamě-
řenou naučnou stezku, geologickou ex-
pozici nebo bylinkovou zahrádku.

KRMENÍ
Pokud přijdete v pravý čas, konkrétně 

každou středu ve 14 hodin, můžete se 
zúčastnit krmení terarijních zvířat. V tu 
dobu je přístupné veřejnosti. Během 
pobytu v areálu můžete také narazit 
na ošetřovatele venkovních zvířat a po-
zorovat je při práci. Pěstované rostliny 
i některá zvířátka si mohou návštěvníci 
ve stanici zakoupit.

JINÉ AKTIVITY
Stanice přírodovědců poskytuje dětem 

(i předškolního věku) a mládeži různé 
druhy dalších zájmových kroužků. Ne-

jsou jen přírodovědně zaměřené. Nabízí 
trávení volného času na vlastních akcích 
- táborech, exkurzích a zájezdech. Sta-
nice dále pořádá výstavy, soutěže nebo 
výtvarná odpoledne. Pro školy se zde 
navíc uskutečňují prohlídky s výkladem 
a dopolední výukové programy.

OTEVÍRACÍ DOBA
Stanice přírodovědců je otevřena v pon-

dělí až pátek od 9 do 19 hodin. Za vstup 
do skleníku - tropického terária - se pla-
tí (jsou otevřeny v úterý, středu a čtvrtek 
od 14 do 16 hodin). V přízemí hlavní budo-
vy je vybudován bezbariérový přístup. (lk)

Pokud stále ještě nevíte, hledáte 
a váháte, jaký kroužek by byl pro 
vaše děti nejvhodnější, přináším 
dobrý tip. Snad všechny děti mají 
rády zvířata. Ale občas není mož-
né chovat je doma. Můžete to vy-
řešit následovně...

JAK TAM: projít obch. centrem N. Smíchov

KAM: Kartouzská ulice, kde je přechod vedoucí do ulice Drtinova

DOBRÁ INSPIRACE

Expozice plazů Zdroj: Archiv DDM hl. m. Prahy Akce pro veřejnost Zdroj: Archiv DDM hl. m. Prahy

???????????
Autor: ????????????

Krokodýl nilský  Zdroj: Archiv DDM hl. m. Prahy

NA JAK DLOUHO:   dle volného času
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PORADENSTVÍ V OBLASTI VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE

Privátní poradna v Letech
nabízí:

Logopedickou péči - řeč - výslovnost - plynulost - komunikace

Speciálně pedagogickou péči - školní obtíže - dyslexie - dysgrafie 
- dysortografie

Stimulační programy - předškolní děti - odklad školní  
docházky - školáci

Rozvoj - motorika - grafomotorika - pohybová koordinace - smyslové 
vnímání - paměť - pozornost - myšlení – řeč

dovednosti potřebné pro čtení, psaní a počítání

Kontakt - 603 870 900 - K mateřské škole 508 - Lety
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 DVA PROVAZY
Máte k dispozici dva provazy. Každý z nich hoří hodinu. Hoří 
však nerovnoměrně, tzn. že půlka provazu může shořet např. 
během dvaceti minut a druhá hořet minut čtyřicet. K tomu máte 
neomezený přístup k zapalovači. Odměřte čtvrt hodiny!

 OBŽALOBA
Soudce je fakt férový chlap, takže vám nabídne následující ře-
šení případu: „Můžete říci jednu oznamovací větu na svou obra-
nu. Pokud nám zalžete, tak vás oběsíme. Pokud řeknete prav-
du, tak vás zastřelíme.“ Co řeknete, abyste zůstal na živu?

 ČÍSLO
Jaké číslo představuje dvě třetiny jedné poloviny z jedné 
čtvrtiny z 240?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.
Řešení z minulého čísla:
1: Chirurg: Byla to jeho matka.   2: Číslovka: „Bilion“, uznává-
me i „obě“.

FOTOGRAFIE DOKÁŽOU VZBUDIT SLZY DOJETÍ V OČÍCH RODIČÙ I SMÍCH JEJICH POTOMKŮ

SOUTĚŽ  O SLEVU NA FOTOGRAFIE

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

„Přijďte, jsme v Radotíně naproti nádraží!“

Vylosovaný výherce: Květa Beranová, Řevnice.
Gratulujeme a prosíme, vyzvedněte si výhru v kanceláři  

DOBNET, o. s., do 30. října 2010.
Ostatní luštitelé získávají poukaz na 300 Kč při platbě kurzu, 

luštitelé budou kontaktováni e-mailem.
Za každý správný výsledek z uvedených kvízů zaslaných 

spolu s tajenkou se vám násobí šance při losování výhry v sou-
těži.

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli 
také svoji plnou poštovní adresu. Děkujeme.

Vyluštěnou tajenku společně se jménem a poštov-
ní adresou zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo 
DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nej-
později do 20. října 2010.
Ceny do soutěže - poukaz na slevu 30 % na jakýkoliv ba-
líček ateliérových fotografi í, věnovala společnost Foto-
studio Jana Matoušková, Hořovice. 

www.Fotostudiojm.cz

tel. 777 606 200
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www.dobnet.cz
tel.: 277 001 111

info@dobnet.cz

Informační kancelář Dobnet, o. s., Palackého 27, Dobřichovice
Otevírací doba: PO 8-18, ÚT 8-12, ST 8-18, ČT 8-12, PÁ 8-12

Přijímáme platební karty:j p y

Trvalé připojení k Internetu už za 190 Kč měsíčně

Vysokorychlostní Internet bez limitu FUP už za 330 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET Zpravodaj zdarma do 5000 schránek

Posilujeme síť

Výkonný Internet 5.5G


