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Je srpen, prázdniny jsou lehce za svou 
polovinou. Mohlo by se zdát, že léto po-
klidně plyne jako voda v Berounce... Ale 
nejen v našem regionu je v plném proudu 
vyjednávání, jak obce v okolí Prahy zajis-
tí svým žáčkům od příštího roku a během 
následujících let základní vzdělání.

Obce mikroregionu Dolní Berounka 
a jeho okolí patří k těm málo územím 
v České republice, kde v minulých le-
tech docházelo a stále dochází k velmi 
dynamickému nárůstu počtu obyvatel. 
Podle demografi ckých ukazatelů Čes-
kého statistického ústavu (ČSÚ) patří-
me k oblastem s nejnižším průměrným 
věkem. To také souvisí s nejvyšší po-
rodností. Pak není divu, že dětí dorůs-
tá moc a školy praskají ve švech. Ale 
peníze na jejich opravy, přístavby či 
nové stavby většině obcí v rozpočtech 
scházejí.

Jedinou možnost, jak fi nance pro tento 
účel obstarat, vidí řada představitelů obcí 
v převedení nevyčerpaných miliard korun 

z Operačního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Ten je však určen 
na školicí a vzdělávací programy, tedy 
na tzv. „měkké projekty“. Je třeba, aby 
vláda rozhodla o jejich určení do inves-
tičních projektů přístaveb a staveb škol 
a jiných prostor se školou souvisejících.

To se však zatím bohužel nestalo. A tak 
se obecní zastupitelé poohlížejí po fi -
nančních prostředcích jinde.

V tomto čísle se zaměřujeme na způ-
sob, jakým se s touto problematikou sna-
ží vypořádat vybraná města a obce Dol-
ní Berounky jako oblasti, kde je vysoká 
hodnota hustoty zalidnění a v níž se vy-
tvořila zcela specifi cká sídelní struktura. 
Zejména v otázce základního vzdělávání 
jsou totiž přirozenými spádovými centry 
obcí menší města, jejichž spádovost má 
hlavně historické kořeny.

Avšak současnost nastavuje zrcadlo 
tomu, že v tomto případě se na historii 
spolehnout nelze. Byla totiž příliš krátko-
zraká. Barbora Tesařová

Zajistit dětem základní vzdělání je pro většinu obcí v našem nejbliž-
ším okolí zatím tvrdý oříšek. více str.                 až8 10

Z REGIONU
Nabízíme vám 

ještě vyšší rychlost 
připojení, v pohodě 
po večerech sta-
hujte obrázky a vi-
deo. Pro děti byla 
u příležitosti oslavy 
100. výročí založení 
Včelařského spolku pro Dobřichovi-
ce a okolí vyhlášena výtvarná soutěž 
Poleťme se včelou. Čtěte na strán-
kách našeho zpravodaje a na portálu 
iDobnet.cz.

SPORT
Volejbal pod ši-

rým nebem – jak 
na písku, tak 
i na tvrdší antuce. 
Mladí i veteráni 
změřili své síly pod 
náporem 33stup-
ňového vedra. Do-

zvíte se také, jak využít pro trénink 
horní poloviny těla oblíbenou po-
můcku BOSU.

ROZHOVOR
Termín Lesních 

slavností divadla 
2012 se už opravdu 
blíží, a proto vám 
přinášíme poslední 
ze série rozhovorů, 
které jsme pro vás 
připravili do letních 
vydání DOBNET zpravodaje. Letoš-
ní divadelní festival defi nitivně uza-
vře v rámci LSD pro děti  v sobotu 
1. 9. 2012 Kašpárek v rohlíku se 
svým představením Kašpárek na-
vždy – Kabaret II.

VÝLET
Pro letní toulá-

ní vám nabízíme 
několik tajemných 
objektů – největ-
ších v České re-
publice. Nejsou da-
leko od údolí dolní 
Berounky. Objev-

te s námi záhadu keltské svatyně 
u Skřiple. 12 13strany      ,

2 3strany      ,

4straně
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DĚTÍ JE HODNĚ
ŠKOLY V OKOLÍ PRASKAJÍ VE ŠVECH

Restaurace SYMBIOSKA 
Pražská 375, Dobřichovice areál Sokola

AKCE NA SRPENAKCE NA SRPEN
od 1. 8. do 31. 8. 2012

VELKOPOPOVICKÝ KOZEL 11°

0,5 l za 19 Kč / 0,3 l za 14 Kč
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

DOBNET V ČERVENCI: ZRYCHLILI JSME 
PŘIPOJENÍ V 5.5G ZDARMA!

Nejnovější technologii 
5.5G jsme instalovali 
už téměř na všech na-
šich vysílačích. Na mís-
ta, kde ještě není, se 
v těchto týdnech inten-
zivně chystáme. Říkáte 
si, zda měnit připoje-
ní na novější síť, když 
vám ta původní fungu-
je? Ke kladné odpově-
di dojdete především 
ve chvíli, kdy chcete 
přes internet například 
sledovat video a právě 
je večerní špička. 

Starší síť v pásmu 2,4 
jsme při budování 5.5G 

rekonstruovali také a asi si vzpomenete na bezplatné navýšení 
rychlosti, nicméně tato technologie je v současnosti na hrani-
ci svých možností. Vznikala v době, kdy se na internetu četly 
e-maily, stahovaly obrázky a video bylo luxus. Na svůj strop 
tato technologie naráží především ve špičkách.

Nová technologie 5.5G je mnohonásobně kapacitnější 
a po testování v minulých týdnech jsme vám všem posílili vaše 
připojení. U všech přípojek 5.5G jsme snížili agregaci z pomě-
ru 1 : 20 na 1 : 8. Co to je agregace? Zjednodušeně řečeno 
je to počet uživatelů, kteří se dělí o datovou linku, a označuje 
minimální rychlost, na niž se vám zpomalí připojení, pokud by 
se všichni rozhodli stahovat v jeden okamžik. Tato maximál-
ní hodnota je sice spíše teoretická, nicméně rozdíl v agregaci 
1 : 20 a 1 : 8 už ve špičkách pocítíte.

Vývoj naší sítě pokročil natolik, že vám i ve špičce můžeme 
zaručit vyšší minimální propustnost. Z technických důvodů je 
to možné pouze na nové síti. Jestli vám tedy rychlost připojení 
po večerech už nevyhovuje, zavolejte do naší Informační kan-
celáře. Pokud máte naše zařízení, výměna proběhne zdarma, 
se starým zařízením zaplatíte jen připojovací poplatek. Cena 
zůstává stejná, muziky je daleko více. Proč ještě váhat?

Jaroslav Mareš, tajemník sdružení DOBNET, o. s.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ POLEŤME SE VČELOU
Pokud vaše děti baví kreslit, malovat, modelovat, paličkovat, 

dlabat, řezat a podobně, pak je tu pro  ně ideální příležitost. 
Výtvarná soutěž Poleťme se včelou je vyhlášena u příležitosti 

oslavy 100. výročí založení Včelařského spolku pro Dobřichovice 
a okolí. Organizuje ji Základní organizace Českého svazu včela-
řů Dobřichovice (tak byl spolek později úředně přejmenován).

 Hlavní myšlenka vychází z názoru, že včely jsou nedílnou 
a nepostradatelnou součástí života na této planetě. Nejsou ne-
bezpečným a obtěžujícím hmyzem. Naopak: jsou to velice uži-
tečné partnerky našeho pozemského bytí, které velmi přispívají 

třeba k dobré úrodě i k zachování biodiverzity. Název zmiňuje 
létání, pochopitelně jde o létání duchovní, metaforické a poe-
tické, jehož výtvarné souvislosti snad nemají hranic.

Soutěž probíhá od 1. července do 20. září 2012 a je určena 
dětem od 3 do 15 let ve 3 věkových kategoriích: 3–6 let, 7–10 
let a 11–15 let. Úkolem je vytvořit dílo inspirované včelami a je-
jich životem a působením.

Výtvarné práce (kresby, malby, grafi ky, fotografi e, trojrozměrná 
díla apod.) mohou být zpracovány libovolnou technikou ve for-
mátu A4 nebo A3 (prostorová díla v odpovídajícím formátu).

Více informací lze nalézt na internetu na www.idobnet.cz.
Kristina Millerová a Jiří Matl, Strmá 139, 252 29 Dobřichovice,

tel.: 721 232 633, e-mail: dobrichovice.vcely@centrum.cz

PRAHA PŘIDÁ TRAMVAJE PRO CYKLISTY 
Pokud jste příznivci cyklistiky a potýkáte se s nástrahami 

hlavního města, Dopravní podnik vám vyjde vstříc. 
Hlavní město Praha se stane o něco přístupnější cyklistům. 

Dopravní podnik rozšiřuje počet tramvajových linek a úseků 
metra, kam smějí cyklisté s kolem. Zároveň ve zkušebním pro-
vozu povolí cyklistům použít výtahy ve třech stanicích metra: 
Letňany, Pankrác a Skalka. 

Po několika měsících provoz vyhodnotí a je možné, že pou-
žívání výtahů povolí na všech úsecích. Do autobusů nebudou 
smět cyklisté ani nadále, do vlaků zahrnutých v PID mohou bez 
omezení, kolo jim zde přepraví zdarma. (jm)

ZMĚNA DOPRAVNÍHO REŽIMU V LETECH 
V ulici K Lesíku dojde ke změně dopravního režimu za účelem zvý-

šení bezpečnosti v oblasti ulic K Lesíku, Růžová a Karlštejnská. 
Ulice K Lesíku bude směrem dolů jednosměrná (od křížení 

s ulicí K Libří ke křížení s ulicí Růžová). Pro cyklisty zůsta-
ne provoz zachován obousměrně. Rychlost je omezena na 
30 km/h. Řidiči, věnujte pozornost dopravnímu značení a re-
spektujte je!  starostka obce MUDr. Jaroslava Rezková

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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Ilustrační foto Zdroj: idobnet.cz

Ulice K Lesíku v Letech je nově jednosměrná Zdroj: archiv redakce
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PRAHA CHYSTÁ VELKÝ ZÁPLAVOVÝ TEST 
Přesně deset let po ničivé povodni chystá hlavní město velké 

cvičení. Omezí i dopravu. 
V sobotu 11. srpna od páté hodiny ranní až do třiadvacáté 

večerní proběhne velké cvičení stavby protipovodňových zá-
bran. Akce se dotkne pravého břehu Vltavy. Zábrany se budou 
stavět na Starém a Novém Městě a v Josefově.

 Stavbu mobilního hrazení doprovodí dopravní omezení. Do-
tknou se Masarykova nábřeží, proluky Divadelní, Smetanova ná-
břeží, Karlových lázní, Dvořákova nábřeží a ulice Na Františku.

 Od deseti hodin do šesté hodiny večerní doplní cvičení pro-
gram pro veřejnost na Žofíně. Jednotlivé složky integrovaného 
záchranného systému tu představí svoji činnost.

 Funkce protipovodňových zábran se prověřuje každý rok 

v jiné části města. (jm)

KRAJSKÉ VOLBY BUDOU DRUHÝ VÍKEND V ŘÍJNU 
Volby do krajského zastupitelstva Středočeského kraje pro-

běhnou 12. a 13. října 2012. 
Volební místnosti se otevřou 12. října od 14:00 do 22:00 

a 13. října od 8:00 do 14:00. Hlasovací lístky dostanou voliči 
nejpozději tři dny předem do svých schránek. O voličský prů-
kaz je možné požádat alespoň týden před konáním voleb. Pla-
tit bude na celém území Středočeského kraje. (jm)

HLÁSNÁ TŘEBAŇ VYZÝVÁ ZÁJEMCE O VODOVOD 
V těchto dnech obcházejí zástupci fi rmy MAYO Hlásnou Tře-

baň a zjišťují zájem o vybudování přípojek v okolí vyprojekto-
vaných řadů. 

Mnohdy se stává, že obyvatele nezastihnou a nemohou ani 
nikde zanechat lístek o své návštěvě a kontakty. V případě, 
že chcete mít jistotu, že váš pozemek je zařazen do projektu 
přípojek, postupujte následujícím způsobem: Elektronicky na 
e-mailovou adresu zastupitele@hlasnatreban.cz pošlete kon-
taktní e-mail, který bude obsahovat jméno a příjmení, název 
ulice, v níž se pozemek nachází, parcelní číslo pozemku a tele-
fonní kontakt na vás. Stejné údaje je možné napsat na list pa-
píru A4, který vhodíte do schránky ve vchodu na obecní úřad, 
případně v úředních hodinách předáte paní Gartové. (jm)

STŘEDNÍ ČECHY JSOU NEJZADLUŽENĚJŠÍM 
KRAJEM 

Každý Středočech dluží 4 500 Kč. Utratil je za něj krajský 
úřad. Krajské dluhy budou letos na podzim jedním z volebních 
témat. 

Krajský úřad v tento okamžik dluží dle ofi ciálních čísel celkem 
5,7 miliardy korun. Podle opozice je to ještě o jednu a půl mili-
ardy více ve fakturách splatných až v dalším volebním období. 
Největší položkou na straně dluhů je čtyřmiliardový úvěr, který 
u Komerční banky dojednalo ještě vedení Petra Bendla. Pro-
středky z úvěru čerpalo až vedení Davida Ratha. Pro ČSSD je 
to tak Bendlův dluh, pro ODS peníze, jež utratil David Rath. 

 Příští volební období tak bude o šetření. Shodují se na tom 
kandidáti na hejtmana za ODS, ČSSD i TOP 09. Liší se jen 
v názoru, jak chybějící peníze uspořit. (jm)

TRAŤ PŘES RUDNOU UZAVŘENA 
Dva měsíce nepojedou vlaky po vedlejší trati do Berouna. 

Ve středu se pro ně uzavřela železniční trať do Berouna přes 
Rudnou. Místo vlaků nyní jezdí náhradní autobusová doprava. 
Zastavuje ve všech zastávkách kromě stanic Praha-Hlubočepy 
a Praha-Holyně. Vlaky se tudy znovu rozjedou až na konci září.

Železniční trať prochází komplexní modernizací. V jejím rám-
ci se vyměňuje zabezpečovací zařízení, buduje nová výhybna 
v Hlubočepech, upravují některé úseky s omezenou rychlostí 
a modernizace se dočká nádraží v Rudné.

Tato rekonstrukce je vlastně součástí modernizace trati podél 
Berounky. Její hlavní fáze začne v roce 2013. Nevyhovující stav 
mostu přes Berounku v Mokropsech si v průběhu stavby vyžádá 
jeho úplné uzavření. Rychlíky budou odkloněny právě přes Rud-
nou, a tak je třeba trať připravit na větší nápor dopravy. (jm)

PRVNÍ MÍSTNÍ REFERENDUM V ČERNOŠICÍCH
Zastupitelstvo města Černošice schválilo záměr uspořádat 

místní referendum k otázce nepovolení rozšiřování zastavitelné-
ho území Černošic. Referendum se pravděpodobně uspořádá

společně s volbami do krajských zastupitelstev v říjnu tohoto 
roku, přičemž se bude jednat o první místní referendum v Čer-
nošicích vůbec.

Hlavní smysl konání místního referenda je v možnosti ověření, 
zda černošičtí občané sdílí názor většiny členů rady i zastupi-
telstva města, že Černošice v současnosti nemají vnitřní kapa-
citu na další rozšiřování.

O změnách územního plánu se každé volební období vášnivě 
diskutuje, nejenom v zastupitelstvu.

Pokud občané podpoří názor, že se zastavitelné území rozšiřovat 
nemá, žádné zastupitelstvo nebude moci schválit takový územní 
plán, který by hranice zastavitelného území rozšiřoval, aniž by před 
tím jiným místním referendem byla tato hranice prolomena.

Referendum bude pokrývat v současnosti nezastavitelné plo-
chy za faktickými hranicemi města směrem na Radotín a dále 
směrem na Dobřichovice a Vonoklasy. Referendum se naopak 
nebude dotýkat dnes nezastavitelných ploch uvnitř města. (bt)

V PRAZE VZNIKNE 10 VLAKOVÝCH ZASTÁVEK 
Hlavní město plánuje větší integraci městské a příměstské 

dopravy. Železniční tratě, jež vedou přes metropoli, chce Praha 
více využít pro místní dopravu. Vlaky křižující město jsou totiž 
výrazně rychlejší než ostatní prostředky hromadné dopravy.

 Loni využilo pražské linky 96 tisíc cestujících s kuponem 
MHD, v dalších letech by jejich počty měly růst. Na území Pra-
hy proto v následujících obdobích vznikne až deset nových 
stanic a zastávek. První z nich bude zastávka na Kačerově, jež 
leží na trati do Braníka a Vraného nad Vltavou. V dlouhodoběj-
ších plánech se počítá s jejím využitím i pro novou linku, která 
by měla vést z Radotína přes Kačerov do Hostivaře.

Do šesti let by měla vzniknout nová zastávka na sídlišti v Rado-
tíně. V našem regionu se uvažuje i o zastávce v Letech. (jm)
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Ilustrační foto Zdroj: idobnet.cz

Ilustrační foto Zdroj: idobnet.cz



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

DOBNET zpravodaj číslo 8 I ročník 6

4strana

SPORT

SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
AKTUALITY A DĚNÍ KOLEM NÁS

MEMORIÁL LÍDY G. 
A ŽUPNÍ PLÁŽ

V předvečer XV. všesokol-
ského sletu dne 30. 6. 2012 
se v Dobřichovicích  usku-
tečnily dvě významné akce, 
a to první ročník Memoriálu 
Lídy Gemperlové, dlouholeté 
náčelnice a hráčky TJ. Ten-
to turnaj veteránek v odbí-
jené pořádal na antukových 
hřištích odbor všestrannosti 
a oddíl volejbalu. Druhou akcí 
byl přebor župy SŽJ mixů 
v plážovém volejbalu. 

Zatímco na antuce soutěži-
lo o „přežití“ ve 33stupňovém 
vedru 7 družstev veteránek, 
na plážových kurtech se sešlo 
nevídané množství mladých 
(celkem 12 dvojic), aby od 8:30 
až do 20:15 dokazovali, že 
stejně jako zapálené a rozpále-
né veteránky má i mládí volej-
bal v oblibě, byť na moderním 
a populárním písku. 

Všechny potěšilo, že obě akce 
se vydařily, podpořily oslavy 
150. výročí založení ČOS a zá-
roveň ukázaly, že sokolové 
a sokolky jsou dobře připrave-
ni a stále v nich dřímá zdravý 
duch. Vždyť v sobotním vedru, 
kdy teplota v Dobřichovicích 
opět byla celostátně nejvyšší, 
nikdo nezkolaboval ani se necí-
til špatně. Zúčastnění byli spo-
kojeni a nadšeni atmosférou, 
která na kurtech panovala. 

Výsledky jednotlivých klání 
jsou pro TJ Sokol Dobřichovice 
více než potěšující. Dobřicho-
vické veteránky Antonová, Ata-
nasová, Caldová, Macháčková, 
Stará, Valtrová a Vrabcová se 

umístily na pomyslné „bedně“ 
a skončily na 3. místě. První tři 
místa v beachvolejbalu obsa-
dily též dvojice z Dobřichovic. 
1. Šárka Mesteková a Libor Hr-
doušek, 2. Pavel Jovanovič se 
svou Janou, 3. Jakub Gemper-
le a Lucka Jovanovičová. 

Poděkování patří všem, kteří 
se zasloužili o organizaci, po-
řadatelům, rozhodčím, dobro-
volníkům „kropičům a lajno-
vačům“, sponzorům, ale také 
veteránkám i nadšencům, 
kteří se přišli na volejbal po-
dívat. Sportovcům přejeme, 
aby takových akcí, kdy si pro-
táhnou tělo, dozvědí se, co se 
kde děje, respektive „podrbou 
si“, bylo stále dost. 

 Zápasům přihlížel 93letý 
K. Gemperle, manžel Lídy 
Gemperlové, a přišel se podí-
vat i starosta SŽJ Ing. Cmíral. 

Za TJ Sokol Dobřichovice 

Ivanka Caldová, „jednatelka“, 

a Jana Gemperlová

„zástupkyně náčelnice TJ“

NÁBOR DĚTSKÝCH 
TENISTŮ

V termínu od 20. 8. do 7. 9. 
2012 se uskuteční nábor 
nových dětí pro teniso-
vý trénink oddílu TJ Sokol 
Dobřichovice. Nábor je ur-
čen dětem ve věku 5 až 7 
let. Trénink bude probíhat 
od září ve skupině maximálně 
4 dětí pod dohledem profe-
sionálního trenéra. Bližší in-
formace získáte na tel. čísle 
602 299 926 nebo na e-mai-
lu: renatastefko@quick.cz. 

Renata Štefková

Volejbal pod širým nebem – jak na písku, tak 
i na tvrdší antuce. Mladí i veteráni změřili své síly pod 
náporem 33stupňového vedra.

V minulém čísle jsme si 
představili oblíbenou po-
můcku BOSU a základní 
cviky na core svaly. Dnes 
se podíváme, jak můžeme 
BOSU využít pro trénink 
horní poloviny těla. Poslou-
ží nám k tomu dva klasické 
cviky, které můžeme klidně 
provádět doma. 

Pomáhají zpevnit páteř 
a hluboký stabilizační sva-
lový systém. Přispívají tak 
ke správnému držení těla, 
a tím i k předcházení různým 
zraněním nebo bolestem 
v běžném životě i při spor-
tovních aktivitách. 

Díky svému tvaru je BOSU 
nejen zábavnou tréninkovou 
pomůckou, ale z klasických 
cviků vytvoří daleko nároč-
nější. Pokud některé cviky 
stále opakujete, a už nevi-
díte další výsledky nebo vás 

přestaly bavit, určitě zkuste 
tuto pomůcku.

Kliky na BOSU:
Klasický klik změníme tím, že si dáme nohy na BOSU. Pro-
vádíme opakování a snažíme se udržovat tělo ve správné 
pozici, abychom se příliš nepropadali v bederní části zad 
nebo nevystrkovali zadek moc nahoru. Pokud je tento 
cvik pro někoho náročný, může si dát na BOSU kolena. 
Provedeme 10 až15 opakování.

Přítahy gumových expandérů na BOSU:
Uchopíme gumové expandéry a nohama si rovnoměrně 
stoupneme na BOSU. Snažíme se držet tělo ve správné po-
zici a provádíme opakování. Naším cílem je stát na BOSU co 
nejstabilněji. Provedeme 10 až 15 opakování. Jiří Jelínek

www.jirij.cz/dobnet, heslo: dobnet111

inzerce

ZÁKLADY CVIČENÍ S BOSU
(SVALY HORNÍ ČÁSTI TRUPU)

Beachvolejbal 2012 Autor: Ivanka Caldová
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ROZHOVOR

LESNÍ SLAVNOSTI DIVADLA 2012

Letošní divadelní festival de-
fi nitivně uzavře v rámci LSD 
pro děti v sobotu 1. 9. 2012 
Kašpárek v rohlíku se svým 
představením Kašpárek na-
vždy – Kabaret II. Na veselé 
písničky, scénky, pojančené 
blázniviny a dobře praštěné 
postavičky se můžete těšit 
od 15:00 hodin v Lesním di-
vadle v Řevnicích. Vstupné 
stojí pouze 80 Kč a bejby-
pankáči do výšky 80 cm mají 
vstup zdarma. Na otázky nám 
odpověděl pastelkový ředitel 
Lukáš Botka.

Divadlo Kašpárek v rohlíku 
je v Čechách ojedinělý pro-
jekt, který nabízí divadelně-
hudební zábavu pro diváky 
napříč generacemi, hlavně 
však pro děti. Jak vznikl? In-
spirovali jste se v zahraničí?

Kašpárek se zrodil v Jiho-
českém divadle v Českých 
Budějovicích, kdy Kašpárkův 
vynálezce David Dvořák jako 
režisér Kašpárka „rozchodil“ 
pro soubor loutkohry Jiho-

českého divadla. Jednotlivé 
etudy představení propojují 
písničky, a tak se nabízelo je 
vydat na CD. Zeleno-zelené 
CD Kašpárka mělo úspěch, 
a už to jelo... Přišel Kabaret II 
a s ním i CD Kašpárek navždy 
a od prvního představení ka-
baretu až dodnes natočila 
Kašpárkova banda i se sing-
lem Ježíšku panáčku a nej-
novějším albem Ten Halywůd 
celkem 4 cédéčka. 

Vaše představení mi svou 
strukturou v něčem připomí-
nají televizní sitcomy, které 
jsou postaveny na množství 
vtipných, vypointovaných 
scén. Souhlasili byste s tím-
to srovnáním? 

Asi na tom něco bude. Cha-
raktery postav se nemění, 
Kašpárek je i na koncertech 
prostě praštěnej, nikdo ho 
nikdy neviděl romantického 
nebo brečícího, Olina z kaba-
retu je vždycky zase taková 
hezky „voprsklá“, Soňa ne-
smělá, Broňa je tahoun a tak 

dál... Fórky jsou takové, jaké 

baví tvůrce, který pak věří, 

že baví i diváka. Nevím, jest-

li přirovnávat k sitcomu, ale 

já, i když už vím, co přijde 

za vtip, stejně se na něj tě-

ším, a dokonce se mu znova 

zasměju.

V rámci Lesních slavností 
divadla vystupují divadelní 
soubory, které jsou zvyklé 

hrát spíše na komorních, ka-
menných scénách, což ale 
není případ vašeho souboru. 
Je těžké udržet pozornost 
dětského diváka na větších 
scénách, což bezpochyby 
Lesní divadlo v Řevnicích je?  

Myslím, že jde pouze o to, 

že v lese nejsou zdi. Když 

budeme hrát něco, co divá-

ka nebude bavit, neudržíme 

jeho pozornost ani ve sklepě. 

Kašpárek snad bejbypankáče 

baví, a proto na něj chodí. 

Na Lesních slavnostech 
divadla 2012 v Řevnicích 
budete vystupovat s  Ka-
baretem II s podtitulem 
Kašpárek v rohlíku navždy! 
Můžete našim čtenářům 
a potenciálním divákům 
toto představení přiblížit? 

Velice obecně, abych nepro-

zradil nic důležitého... Můžete 

se těšit na Soňu, Broňu, Olina, 

Olinu, Reného a Reginu, kteří 

vás určitě pobaví právě za-

jímavými etudami, trsnete si 

i na Kašpárkovy songy a zjis-

títe, jak je to s Kašpárkem... 

Hudební doprovod vašich 
představení je označo-
ván jako bejbypank, diváci 
si pak říkají bejbypanká-
či a mnozí z nich mají při 
představení na hlavách 
molitanové „číro“. Jak si ho 
noví diváci mohou opatřit, 
případně vyrobit?

Kdo chce číro, pořídí si ho 
v Kašpárkově krámku na ně-
které z našich akcí nebo 
na webu www.bejbypank.cz, 
kde skočí přes odkaz krámek 
přímo do e-shopu. A kdo si 
ho chce vyrobit, zalepí se 
do lepidla. Fantazie je neko-
nečná, a kdo chce, může si 
dát na hlavu třeba židli a přijít 
na koncert. Židle na hlavě, to 
je totiž taky bejbypank.

Program Lesních slavností 
divadla 2012:
❚ 25. 8.
Divadlo Husa na provázku 
Lásky jedné plavovlásky

❚ 26. 8.
Divadlo Husa na provázku
Romeo, Julie a já

❚ 28. a 29. 8.
Dejvické divadlo
Dealers’s Choice

❚ 30. a 31. 8.
Dejvické divadlo
Ucpanej systém

❚ 1. 9.
Kašpárek v rohlíku navždy
Kabaret II – divadelní předsta-
vení pro děti

Více informací o divadel-
ním festivalu LESNÍ SLAV-
NOSTI DIVADLA se dočte-
te na webových stránkách 
www.divadlovlese.cz. Jste 
srdečně zváni!  Jiří Š. Cieslar

Termín Lesních slavností divadla 2012 se už opravdu 
blíží, a proto vám přinášíme poslední ze série rozho-
vorů, které jsme pro vás připravili do letních vydání 
DOBNET zpravodaje. 

O KAŠPÁRKOVI V ROHLÍKU, BEJBYPANKÁČÍCH, SONĚ, BRONĚ, OLINOVI, 
OLINĚ, RENÉM A REGINĚ…

LESNÍ
Slavnosti
Divadla
2012
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KULTURA

2. PROHLÍDKA ZÁMKU SVINAŘE

Zámek Svinaře, znárodněný 
po roce 1948 původním majite-
lům, sloužil v období socialismu 
jako sídlo státního statku. „Péče“ 
vlastníků v této době ho proměni-
la v ruinu a zdálo se, že jeho osud 
je zpečetěn. Před několika lety jej 
však zakoupil svinařský rodák Jiří 
Nosek a začal jej systematicky 

rekonstruovat. V současné době 
je hlavní objekt staticky zajiš-
těn, má nové střechy, vyměněná 
okna, zrekonstruované interiéry, 
odborně sanován a upraven byl 
park, stejně jako dvůr-nádvoří. 

Bývalá sýpka již slouží k pořá-
dání kulturních akcí.

Do doby, než bude areál defi ni-

tivně rekonstruován a restauro-
ván, však je ještě daleko. V této 
situaci jsme se rozhodli představit 
zámek veřejnosti, umožnit jeho 
prohlídku a zároveň prezento-
vat výrazný posun, který nastal 
v uplynulých letech. S majitelem 
jsme dohodli zpřístupnění par-
ku, dvora a opravených interiérů. 
Sám se také zhostí role průvodce 
výprav, které se budou vydávat 
na obhlídku hlavní zámecké budo-
vy, respektive zámeckého parku. 
K tomu jsme připravili doprovodný 
kulturní program, který je z větší 
části stylizován do 80. let minulé-
ho století, samozřejmě s ironickou 
nadsázkou. Jeho součástí budou 
také výstavy historických automo-
bilů, motocyklů i zemědělské nebo 
hasičské techniky a dožínkový 
„retroprůvod“. Pamatujeme na se-
niory i na program pro děti – pro ty 
připravujeme různé soutěže, ma-
lování, projížďky na koních v zá-
meckém parku atd. Pro návštěvní-
ky ze vzdálenějšího okolí, zejména 
pro ty, kteří nedisponují vlastním 
autem, bychom rádi zajistili dopra-
vu historickým autobusem.

V případě nepřízně počasí se 
program bude odbývat přímo 
v zámku.

Akce se koná pod záštitou mi-
nistra zemědělství ing. Petra 
BENDLA a senátora Jiřího OBER-
FALZERA. (mif)

Nejedná se o klasické představení zařízeného honosného 
sídla šlechty, ale de facto o prohlídku staveniště, respekti-
ve objektu, který je „v polovině cesty“ mezi totálně vybyd-
lenou ruinou a budoucím společensko-kulturním centrem 
severního Podbrdska.

SVINAŘE U BEROUNA, SOBOTA 25. SRPNA 2012

okénko
O OKNECH

-

-
-

-

-

trhu se vyhnout?

s teplými nekovovými me-

zabránit 
rosení -

Swisspacer-V
TGI.

-
-

-

-

trojsklem -
náklady 

-
-

nerosí

-
-

-

domu -

trojskel

-
-

-

-

o k n a ,  k t e r á  n e l ž o u

Ing. Jiří Chomát tel:  773 360 001

Program:

14:00 – Dechová hudba TÝNEČANKA

14:30 – Prohlídka zámku

15:00 – Country skupiny SEDLÁCI

15:30 – Komentovaná prohlídka zámeckého parku

16:00 – Příchod dožínkového průvodu, slavnostní zahájení akce

16:15 – Mažoretky - taneční skupina PROMĚNY

16:30 – Spartakiádní vystoupení

17:10 – TŘEHUSK, staropražská kapela – největší „fl áky“ 80. let

17:30 – Prohlídka zámku

18:00 – Módní retropřehlídka

18:30 – Komentovaná prohlídka zámeckého parku

18:45 – BABI GROUP – hvězdy světových i tuzemských pódií

20:00 – Videodisco s Oldou BURDOU

speciální host: Pavel VÍTEK
22:00 – Ohňová show
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INZERCE

ZA DRAHÉ PLYNOVÉ ČI
ELEKTRICKÉ TOPENÍ?

JESY je
Tepelné

řešením!
čerpadlo

CHCETE PROŽÍT ZIMU 
V POHODĚ A NEPLATIT

ČeskýČeský
výrobcevýrobce

20 let20 let
na trhu!na trhu!

311 684 298 • 602 325 788
e-mail: jesy@jesy.cz

www.tepelnacerpadla.info

»» Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla
»»  Kompletní topenářské práce  Kompletní topenářské práce
»»  Klimatizační jednotky  Klimatizační jednotky

CHCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCEŠ JETEEEEEEEEEEEŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ JJJJJJJJJJEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTT

JJAKO MOTORKA? 

JJJJJJJJAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKOOOOOOOO MMMMMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRRKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAA?????????

KUP SI KKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUPPPPPPPPPP SSSSSSSSSSIIIIIIIIII KKKKKKKKKKKKOLOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLOOOOOOOOOO

OD ŠTORKA!
OOOOOOOODDDDDDDDD ŠŠŠŠŠŠŠŠTTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRRKKKKKKKKKKAAAAAAAAAA!!!!!!!!
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BUDOU OBCE V REGIONU SCHOPNY ZAJI

Zřizovatelé základních spá-
dových škol, a zvláště obce 
neprovozující vlastní školu, 
jsou zcela reálně postaveni 
před situaci, že v průběhu 
školního roku 2013/2014 
(v některých obcích se tak 
stalo již při letošním zápisu) 
nepokryjí existující kapacity 
základních škol hlavně po-
třeby okolních obcí, protože 
základní školy kapacitně ne-
dostačují rostoucímu počtu 
žáků.

Představitelé obcí si však 
již teď uvědomují, že stav je 
opravdu kritický. A navíc ne-
odezní během několika let. 
Nárůst počtu dětí je trvalým 
důsledkem rozsáhlých de-
mografi ckých změn v oblasti 
a tato problematika musí být 
řešena komplexně v rámci ce-
lého regionu. 

Primárním úkolem je najít 
dostupný zdroj fi nancování 
někde již dlouho připravených 
projektů pro přístavbu školy.

DEMOGRAFICKÝ 
VÝVOJ V REGIONU 
VERSUS FINANČNÍ 
MOŽNOSTI OBCÍ

Rok
Praha 

-západ
Dobřichovice Řevnice Všenory Lety Liteň

Hlásná 

Třebaň
Mořina

Zadní 

Třebaň
Svinaře Karlík

1991 74 191 2 675 2 955 1 349 643 960 419 600 531 260 .
1992 74 374 2 522 2 908 1 335 652 974 425 605 556 259 188
1993 74 341 2 536 2 903 1 339 645 982 432 598 554 261 187
1994 74 522 2 570 2 888 1 339 650 972 430 586 538 266 208
1995 74 707 2 602 2 880 1 359 653 987 432 585 552 265 204
1996 74 992 2 633 2 854 1 378 650 976 421 587 551 265 210
1997 75 539 2 676 2 870 1 387 647 956 428 593 554 267 222
1998 76 827 2 697 2 887 1 403 672 956 443 600 547 259 224
1999 78 450 2 724 2 916 1 393 712 964 457 612 563 258 220
2000 80 469 2 768 2 937 1 410 751 959 475 600 566 261 221
2001 83 894 2 830 2 964 1 428 795 948 502 585 570 277 285
2002 86 088 2 872 2 932 1 441 831 943 514 590 591 274 311
2003 88 190 2 874 2 908 1 438 867 961 533 591 607 285 329
2004 91 348 2 986 2 933 1 457 939 972 566 606 627 281 350
2005 95 580 3 028 2 966 1 478 972 999 582 627 624 294 377
2006 100 322 3 047 3 008 1 515 1 000 1 007 622 656 646 345 382
2007 106 048 3 144 3 026 1 542 1 040 1 022 666 693 667 392 415
2008 112 211 3 250 3 041 1 555 1 098 1 020 732 725 681 429 428
2009 116 730 3 298 3 082 1 545 1 195 1 057 768 753 714 470 428
2010 120 990 3 338 3 127 1 563 1 284 1 078 815 773 732 491 437
2011 124 799 3 368 3 185 1 529 1 354 1 090 835 779 760 573 523

Rok
Praha 

-západ
Dobřichovice Řevnice Všenory Lety Liteň

Hlásná 

Třebaň
Mořina

Zadní 

Třebaň
Svinaře Karlík

1991 14 160 524 489 211 121 200 63 129 93 29 .
1992 13 709 502 452 208 113 194 65 134 98 29 20
1993 13 284 492 441 204 103 176 56 135 90 35 20
1994 12 940 485 423 198 95 175 51 124 82 35 29
1995 12 678 490 408 197 86 187 48 129 84 35 26
1996 12 523 502 404 203 82 185 45 125 76 30 30
1997 12 449 512 413 211 78 179 48 121 76 36 30
1998 12 561 511 408 215 77 178 53 121 73 34 33
1999 12 729 514 417 215 78 182 55 123 70 35 31
2000 13 053 512 426 221 86 176 62 112 72 35 36
2001 13 663 516 420 234 110 170 75 105 81 41 56
2002 14 071 528 408 238 125 164 78 103 95 41 59
2003 14 332 522 396 238 137 160 83 99 101 46 64
2004 14 781 519 402 237 154 169 86 97 106 44 74
2005 15 637 541 408 228 169 178 89 102 105 52 87
2006 16 628 535 419 233 176 180 106 110 107 62 84
2007 17 921 555 436 244 185 179 113 119 111 66 90
2008 19 506 589 448 243 206 178 146 125 105 77 90
2009 20 974 594 469 244 229 196 155 143 122 92 88
2010 22 391 610 499 263 260 193 171 150 129 97 85
2011 23 587 608 527 246 299 199 170 153 137 120 87

VÝVOJ POČTU OBYVATEL V OKRESE PRAHA-ZÁPAD A VE VYBRANÝCH OBCÍCH Počet obyv. k 31. 12. 2011

VÝVOJ POČTU DĚTÍ VE VĚKU 0 - 14 LET V OKRESE PRAHA-ZÁPAD A VE VYBRANÝCH OBCÍCH

Dle zdrojů ČSÚ zpracovala

Ing. Barbora Tesařová

Srpnové téma DOBNET 
zpravodaje jsme vybra-
li proto, že otázka růstu 
počtu obyvatel (a školou 
povinných dětí) v regionu 
znamená pro mnohé za-
stupitele obcí, jež jsou od-
povědné za zajištění míst 
pro základní vzdělávání, 
v současné době tvrdý 
oříšek. Přinášíme demo-
grafi cké údaje, které mají 
pomoci v náhledu na cel-
kovou situaci v nejbližších 
obcích. Není totiž možné, 
aby se problematika vzdě-
lávání dětí řešila odděle-
ně. Malé obce nemají pro-
středky na to, aby zřizovaly 
vlastní školu, a velké obce 
fi nanční příspěvky i žáky 
z menších obcí pro provoz 
svých škol potřebují.



Strmý růst počtu obyvatel v posled-
ních deseti letech zejména v obcích 
Lety, Hlásná Třebaň, Svinaře a Karlík 
(v posledně zmiňované obci loňský 
skok představuje nárůst téměř o jednu 
pětinu jejích obyvatel) znamená znač-
né zvýšení potřeb obce z hlediska in-
frastruktury, a tím také míst v okolních 
školách, protože ani jedna z jmenova-
ných obcí školu nezřizuje (což z hledis-
ka velikosti obce Lety může být jeden 
směr úvah, zda se pustit do vybudová-
ní vlastní školy).

Pokud se budeme držet tématu a vy-
jdeme  z demografi ckých dat, lze vyvodit 
následující:

 Skokový nárůst v počtu dětí zazna-
menaly především Lety, Svinaře i Karlík. 
Tedy obce, které se náhle nekontrolo-
vaně rozrostly a zvyšování počtu jejich 
obyvatel lze předpokládat i do budouc-
na, pokud v nových územních plánech 
neuplatní přísné regulační plány, které by 
eliminovaly stejné problémy i v následu-
jících letech.

 Svinaře i Karlík znásobily za posled-
ních 20 let počet svých dětí i více než 
4krát, Hlásná Třebaň 3krát. Podobně 
také Lety, které mají v současné době 
o 50 dětí mladších 14 let více než Všeno-
ry, jež disponují vlastní dvoustupňovou 
školou s kapacitou 200 dětí. Liteň má 
dokonce o 100 dětí méně než Lety, a při-
tom zřizuje vlastní základní školu.

 Obce s vlastní školou nezaznamenaly 
nijak zvlášť dramatický vývoj v počtech 
svých dětí, takže občané při diskusích 
o zvětšení kapacity školy oprávněně kla-
dou otázku: „Zvětšujeme kapacitu školy 

pro děti z okolních obcí. Jak se tedy tyto 
obce budou podílet na nemalých investi-
cích do naší školy?"

 V Karlíku, zdá se, děti ze školních let 
odrůstají, naopak přibývá předškolních 
a školních dětí ve všech ostatních uve-

dených obcích. V Letech budou muset 
počítat i s naplněním téměř dvou tříd 
v jednom ročníku.

 Zřizovatelé škol by jistě měli oče-
kávat narůstající počet žáků minimálně 
v pěti následujících letech.

CO OBCÍM NAŘIZUJE 
ZÁKON?

Zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve svém § 178 jasně uvá-

dí, že obec je povinna zajistit 

podmínky pro plnění povinné 

školní docházky pro děti s mís-

tem trvalého pobytu na jejím 

území, pokud zákonný zástup-

ce nezvolí pro žáka jinou než 

spádovou školu. Pokud obec 

svou školu nemá, je povinna 

zajistit plnění povinné školní 

docházky v základní škole zři-

zované jinou obcí nebo svaz-

kem obcí a uzavřít s touto obcí 

tzv. školský obvod.

Z výše uvedeného vyplývá, že 

v oblasti školství nelze striktně 

oddělit poskytování školských 

služeb pouze do jednotlivých 

obcí a je nutno realizovat 
koncepční řešení regionální-
ho charakteru.

V našem regionu najdeme 
školy velké i malé, které za-
jišťují vzdělání na obou stup-
ních, ale i malotřídní vzdělá-
vání (neuvádíme největší ZŠ 
v Černošicích, jejíž spádovost 
řeší oblast mimo obce v na-
šem tématu uváděné).

Přehled najdete v tabulce:
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ISTIT MÍSTA PRO VZDĚLÁNÍ SVÝCH DĚTÍ?

Škola Kapacita ZŠ Poznámka

ZŠ Dobřichovice 540 žáků
Kapacita naplněna, v současné době je již stavební povolení pro přístavbu školy, která by znamenala zvětšení  

školy o sedm kmenových tříd, zahájení přístavby je otázkou zajištění potřebných fi nancí.

ZŠ Řevnice 380 žáků
Kapacita naplněna, pro své vlastní potřeby město Řevnice hodlá přebudovat prostory nad MěÚ, kde vzniknou 

příští rok, za předpokladu dostatku fi nancí, dvě třídy.

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory 200 žáků Kapacita především na druhém stupni nenaplněna.

ZŠ Fr. J. Řezáče Liteň 230 žáků Pro školní rok 2012/2013 poskytne vzdělávání 185 žákům.

ZŠ a MŠ Mořina 100 žáků Pouze první stupeň, návaznost převážně na druhý stupeň v ZŠ Dobřichovice a ZŠ Řevnice.

ZŠ a MŠ Zadní Třebaň 50 žáků
Malotřídní vzdělávání, spojený 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník, návaznost v ZŠ Řevnice, kde se vzdělává kolem 

30 žáků ze Zadní Třebaně.

Pro letošní rok se ještě řešení našlo 
v ZŠ Řevnice, kam byly zapsány všech-
ny děti, které nenašly místo v ZŠ Dob-
řichovice. Obec Lety poskytla investiční 
příspěvek pět tisíc korun na žáka. Avšak 
s výhledem, že v příštím roce pro malé 
Letovské místo v této škole nebude. 
Podle starosty Řevnic Libora Kvasničky 
je totiž na rok 2013 připraveno pro vstup 
do školy na šedesát řevnických prvňáků. 
Logicky město Řevnice primárně řeší 
umístění svých žáků.

Již teď je ale jisté, že místo pro letovské 
děti nebude příští rok ani v Dobřichovicích.

Dobřichovice totiž, ve snaze zrealizovat 
na jaře 2013 přístavbu školy, budou muset 
na čas přístavby zredukovat další dvě třídy 
a v situaci, kdy odchází jedna devátá třída, 
nelze pro školní rok 2013/2014 přijmout 
prvňáky do třech tříd. Takže i v následují-
cím školním roce budou přednostně přijaty 
děti z Dobřichovic, popřípadě z Karlíka.

V současné době se nově vzniklé letov-
ské zastupitelstvo snaží dohodnout pod-
mínky pro to, aby zajistilo svou zákonnou 
povinnost zabezpečit místo pro vzdělá-
vání svých dětí. V úvahu pro následující 
rok přichází, po nalezení vhodného místa 
v Letech, zřízení detašovaného praco-
viště jedné z okolních škol přímo v obci, 
nebo zajištění školního autobusu, který 
by v případě předpokládané volné kapa-
city vozil prvňáky do všenorské ZŠ.

Pokud by byla uzavřena dohoda s měs-
tem Dobřichovice, o které bude zmínka 
později, pak by smlouva o školské spá-
dovosti mezi Lety a Dobřichovicemi za-
čala platit od školního roku 2014/2015. 
Je také otevřena možnost výstavby 
vlastní školy v případě nalezení vhodné-
ho dotačního titulu. Ale to je otázka bu-
doucích dohod a hledání příležitostí.

NEKONTROLOVANÝ RŮST POČTU OBYVATEL

SITUACE V LETECH
Letos na jaře řešily Lety problém, 

jaký ještě nikdy nezažily: Při zápi-
su do ZŠ Dobřichovice nebyla při-
jata většina z 15 letovských dětí, 
které rodiče chtěli do této školy 
zapsat. Důvod? Její nedostatečná 
kapacita.
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JAK ŘEŠÍ ŠKOLSTVÍ ŘEVNICE A OBCE V JEJICH OKOLÍ
Kapacita řevnické školy 380 

žáků je zcela využita. Od září 
2012 bude navýšena na 430 
žáků tak, jak to odsouhlasila 
29. 8. 2011 rada města na ná-
vrh ředitelky školy. Podruhé 
budou letos otevřeny tři první 
třídy. Otazník zůstává nad ře-
šením kapacity školy na rok 
2013/2014. Rada města za-
dala zpracování studií pro 
dvě možná řešení. Prvním je 
vybudování čtyř tříd v domě 
č. p. 64 (budova staré ško-
ly, kde v současné době sídlí 
fi rma Penco, která má však 
s městem uzavřenou smlouvu 
o dlouhodobém pronájmu). 
Druhá studie řeší vybudová-
ní dvou tříd ve druhém patře 
městského úřadu. Realizace 
těchto možností plně závisí 
na čerpání případných dotací.

Podle informací Martina 
Sudka, publikovaných v řev-
nickém Ruchu č. 7/2012, na-
vštěvuje tamní ZŠ v průměru 
40 % přespolních dětí. Podle 
vývoje počtu obyvatel v blíz-
kých Svinařích, ale i v Zadní 
a Hlásné Třebani (viz grafy) 
v porovnání s možnostmi ZŠ 
v Řevnicích to však vypadá, 
že tyto obce začnou pravdě-
podobně co nejrychleji vy-
jednávat místo pro vzdělání 
svých dětí ještě jinde, např. 
v ZŠ F. J. Řezáče v Litni.

DOBŘICHOVICE
Město Dobřichovice je v otáz-

ce přístavby své školy nejdál. 
Na projekt, který je připraven 
již od počátku roku 2009 a řeší 
navýšení současného počtu 
o sedm velkých učeben a tři 
poloviční třídy, získalo město 
i stavební povolení. Stavba 
může být zahájena, jakmi-
le bude jasné, jaké fi nanční 
prostředky a odkud bude mít 
městský úřad k dispozici.

V současné době probíhá 
výběrové řízení na přístav-

bu školy, výsledek i konečná 
cena realizace by měly být 
známy v druhé polovině září 
2012. Ve snaze stlačit cenu 
co nejníže, zorganizuje město 
Dobřichovice ještě interneto-
vou aukci mezi dodavateli.

Současně probíhají jednání 
ohledně dotací a jiných zdro-
jů k fi nancování celé akce. 
Zastupitelstvo podmínilo rea-
lizaci přístavby fi nanční spo-
luúčastí obcí Lety a Karlík. 
Navrhovaný příspěvek obou 
obcí bude pravděpodob-
ně určen na základě podílu 
na celkovém počtu dětí v ZŠ 
Dobřichovice.

Finanční spoluúčastí si okol-
ní obce mohou zajistit rozšíře-
ní školské spádovosti dobři-
chovické školy o svá území.

Předpokládané započetí vý-
stavby je stanoveno na začá-
tek roku 2013.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JSOU 
FINANCE

Na  závěr je nutné podo-

tknout, že stejnou situaci 
ve školství jako obce v našem 
nejbližším okolí řeší všechny 
obecní úřady kolem Prahy, ale 
i okolo dalších krajských měst 
v ČR. Společným problémem 
je nedostatek dotačních titulů, 
které by byly zaměřeny na in-
vestiční projekty škol a škol-
ských zařízení a umožňovaly 
tyto projekty realizovat. Proto 
byl podpořen vznik pracovní 
skupiny v čele s obcemi Mni-
chovice a Dolní Břežany, jejichž 
starostové vedou za všechny 
ostatní obce jednání s vládou 
a ministerstvy o realokování fi -
nančních prostředků ve struk-
turálních fondech EU s určením 
na stavby a přístavby škol.

O tom, zda se to podaří 
a jak se dál situace ve škol-
ství u nás bude vyvíjet, se do-
čtete v pokračování v jednom 
z následujících čísel DOBNET 
zpravodaje.

(zdroj informací: portál ČSÚ, 

rejstřík škol, www.mnichovice.info) 

Zpracovala Ing. Barbora Tesařová

Výběrové řízení na místo učitele kytary,

ZUŠ Řevnice, pobočka Mníšek pod Brdy
Škola vypisuje výběrové řízení na místo učitele kytary. Jde o snížený úvazek 

0,478, což odpovídá 11 výukovým hodinám týdně přímé pedagogické činnos-

ti. Požadované vzdělání středoškolské (šestileté), nebo vysokoškolské v oboru, 

včetně pedagogického minima (pedagogické studium je možné doplnit během 

výkonu zaměstnání do roku 2014). 

Součástí řízení je profesní životopis a textové shrnutí koncepce výuky. 

Do 6. 8. 2012 prosím zasílejte na e-mail zus.rev@seznam.cz. 

Setkání s uchazeči, konkurz, na základě výzvy, proběhne 28. 8. 2012 od 9 hodin 

v Řevnicích v budově školy.

Těšíme se na vás. Ivana Junková
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JOG-IN.CZ
SLUŠIVÝ OUTFIT PRO POHODLNÉ CVIČENÍ 

ZNAČKA JOG-IN = JÓGA VE SPOJENÍ S -INKOU A -NIKOU

Inka s Veronikou společně 
vymyslely funkční, kvalitní 
a samozřejmě slušivou kolek-
ci oblečení pro cvičení jógy, 
ale i pro tanec, balet, pilates 
a další aktivity, při nichž si 
přejete vypadat žensky a zá-
roveň nebýt omezovány v po-
hybu a dechu.

KOLEKCE
Základem kolekce je overal, 

který dokonale splyne s tělem, 
a navíc chrání bedra. Jógu ně-
kteří cvičí nazí, takže pokud 
už se musí obléknout, overal 
dokonale vytvoří jejich „dru-
hou kůži“. Může být doplněn 
sukní nebo kraťasy. Kolekce je 
nově rozšířena i o body.

MATERIÁL
Najít nejvhodnější materiál 

byl sice trochu oříšek, ale au-
torky to dokázaly. Modely jsou 
z materiálu složeného z 92 % 
z bavlny a z 8 % z lycry v gra-
máži 240 g. Proto je velice 
pružný jak příčně, tak podélně, 
a navíc svou gramáží zajišťuje 
i to, že neprosvítá. 

OVERAL
Tvar overalu je slušivý. Šije se 

ve 3 délkách: 3/4 pod kolena, 
7/8 do půli lýtek a dlouhý s prů-

vlekem na patu. Je tedy zajiš-
těno, že v pozicích se nohavice 
nevyhrne a zároveň noha zůstá-
vá v kontaktu s podložkou.

SUKNĚ, KRAŤASY I TOP
Overaly jsou doplněny 

o multifunkční sukýnky, jež 
jsou oboustranné a mohou být 
zároveň kraťasy a topem. Při 
klidových pozicích stačí suk-
ni jen „navléknout" na ruce 
a stane se z ní top, díky které-
mu tělo rychle nevychladne.

BODY A KALHOTY
Kolekci její autorky rozšíři-

ly i o body, opět kvůli dobré 
ochraně beder, a o kalhoty, 
které jsou také multifunkční 
a dají se přes overal oblék-
nout jako triko.

E-SHOP JOG-IN.CZ
Oblečení lze zakoupit 

na internetových stránkách 
Jog-in.cz, dále v pražském 
studiu Om Yoga Andrey Smé-
kalové, ve všenorské Olympii 
a v řevnickém Ateliéru Vales. 

KONTAKT:

Veronika, tel.: 602 333 417
Inka, tel.: 604 286 692
Více na http://www.jog-in.cz

Veronika Zimová je lektorka jógy známá v Řevni-
cích, v Mníšku pod Brdy, v Holmes Place v Praze, 
v dobřichovickém stacionáři i jinde. Stojí nejméně 
4 hodiny denně před lidmi, ohýbá se, zaklání... a při 
tom nemá čas se upravovat a zastrkávat neposlušná 
trička do kalhot.

Inka Valešová z řevnického salonu Vales je módní 
návrhářka s vtipnými nápady, a hlavně se zručností 
a schopností ušít prakticky cokoli.



Vyjeďte si třeba od Řevnic 
přes hradiště dlouhého kop-
ce Housiny k obci Lážovice 
s podivuhodnou kapličkou 
na kamenném suku, pokra-
čujte k tajemnému Šemíkovu 
kameni a mohyle v Neuměte-
lích, navštivte pravděpodob-
ně nejvyšší sypanou mohylu 
u nás, v Libomyšli. Při výstu-
pu na vrchol objevíte také sta-
letou památnou lípu. 

Od ní se při pohledu k jihozá-
padu vyloupne na obzoru jedi-
nečná kaštanová alej z Osova 
k obci Skřipel a na jejím konci 
objevíte i zvláštní, obrovský, 
stromy obrostlý čtverec, ja-
koby pozůstatek opevnění. 
Dojedete-li až k obci Skřipel, 
nevynechejte ani upravenou 
náves, kterou kolem krásně 

opraveného kostelíka teče 
Chlumecký potok.

KUDY JÍT
Když půjdete jihovýchodním 

směrem po proudu tohoto 
potoka, jenž protéká skřipel-
ským rybníčkem, dorazíte 
asi po jednom kilometru (ne-
daleko skřipelské železniční 
zastávky) k listnatému hájku 
uprostřed polí. Není to však 
ledajaký lesíček, ale nejza-
chovalejší objekt čtyřúhelní-
kových valů v Čechách! Až 
tři metry vysoké, mohutnými 
stromy porostlé náspy uzaví-
rají obdélník o rozměrech 125 
na 100 metrů. To je klasická 
míra, stejná jako u nově ob-
jevených podobných objektů 
tajemného pohoří Housiny. 

Valy jsou hliněné, nezdají se 
něčím zpevněné, ale místy 
se z nich vydroluje kamení. 
Na jejich vnější straně za-
hlédneme zbytky zaneseného 
příkopu. Po vrcholu valů vede 
vyšlapaná pěšinka, takže celý 
útvar se dá obejít po obvo-
du. Připadá vám, jako byste 
kráčeli alejí po rybniční hrázi. 
Jenže místo vodní hladiny se 
uvnitř plochy zelená travnatá 
louka, která ze všeho nejvíc 
připomíná fotbalové hřiště. 

Je zajímavé, že celá vnitřní 
plocha se nachází o metr výš 
než okolí. Blíže k severní stěně 
byla zaznamenána prohlubeň, 
snad zbytek zasypané šachty, 
možná obětního místa nebo 
posvátné studny. Archeolo-
gickým průzkumem, který tu 
proběhl koncem 19. století, se 
nepodařilo získat žádné nále-
zy. Ani nedávné letecké sním-
kování, kromě důkazu o fas-
cinující pravidelnosti útvaru, 
nepřineslo nové poznatky. 
Skřipelské valy nadále zůstá-
vají záhadným otazníkem.

ZASTŘENÁ HISTORIE
Ohrazení je známé jako Šance 

nebo Švédské šance, a někteří 
historikové dokonce věří, že jde 
o pozůstatek opevněného tá-
bořiště Švédů z třicetileté války. 
Připadá mi ovšem nesmyslné, 
aby vojáci budovali tak náklad-
nou stavbu pro ochranu do-
časného tábořiště. Přemístění 
potřebného množství zeminy 
by vyžadovalo usilovnou práci 
po dobu několika týdnů, ne-li 
měsíců, dodržení správného 
tvaru předpokládá dokonalé 
vyměření v terénu, nemluvě 
o orientaci vůči světovým stra-
nám, která je z hlediska vojen-
ského tábora zcela zbytečná. 
Tím ovšem nepopírám, že se 
tady Švédové na nějaký čas 
usadili, když drancovali okol-
ní kraj. Proč by nevyužili valů, 
jež se samy nabízely? Ve skři-
pelských šancích mohli tábořit 
i husité během svého tažení 
do západních Čech. 

Původ této stavby je však nej-
spíš starověký a může souviset 
i s dávnými hradišti a pohřebišti 
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TIP NA VÝLET

Pro letní toulání vám nabízíme několik tajemných 
objektů –  největších v České republice. Nejsou dale-
ko od údolí dolní Berounky.

TAJEMNÉ OBJEKTY
ZÁHADA KELTSKÉ SVATYN

Kostelík ve Skřipli

Pohled na skřipelské záhadné „šance“

Pohled na nejvyšší sypanou mohylu u nás – 

kmene i se svým koněm



v okolí. Soudí se, že by mohlo 
jít o keltskou svatyni, takzva-
ný „nemeton“, posvátné pole, 
na němž byly slaveny návraty 
životodárného slunce. Ama-
térští badatelé trpělivým pozo-
rováním zjistili, že v době mezi 
26. říjnem a 2. listopadem, kdy 
Keltové slavili svátky zemře-
lých předků a také smrt starého 
a zrození nového roku, zapadá 
slunce při sledování západním 
vchodem ohrady přímo za vr-
cholem posvátné brdské hory 
Plešivce. Tento stav mohl být 
kalendářním znamením, určují-
cím počátek obřadů.

Další varianta zahraničních 
výzkumů nabízí velmi podi-
vuhodné řešení této hádanky. 
V Německu nalezli podobných 
objektů několik tisíc (mimocho-
dem i u nás se našly desítky 
„šancí“, především v západ-

ní části Středočeského kraje) 
a posunují jejich stáří až do 
neolitu. Dlouhodobým zkou-
máním došli badatelé k závěru, 
že tyto objekty, jejichž budo-
vání bezpochyby vyžadovalo 
hodně času a velké úsilí, mohly, 
pokud byly správně nastaveny, 
měnit nebo alespoň ovlivňovat 
počasí! Jejich stavby proto na-
lézáme v místech převládající-
ho proudění. Nezbytné studny 
a zdroje vody v nich umístěné 
zásobovaly vysoký a hustý 
špalír stromů na vysokých 
valech: proudění v kmenech 
vytvářelo jakousi vodní „Fara-
dayovu klec“ a pohyb vlhkos-
ti nad obrovským čtvercem 
prý mohl „rozpouštět“ hrozící 
mračna. Skutečně, statistické 
údaje v některých německých 
krajích, kde bylo měření pro-
váděno v okolí těchto „šancí“, 

prokazatelně svědčí o malém 
procentu krupobití, větrných 
smrští a dalších katastrofál-
ních atmosférických jevů. Ale 
kdo ví, co bylo skutečným 
smyslem těchto dosud záhad-
ných staveb. Jistě stojí za to, 
zamyslet se v těchto místech 
nad schopnostmi našich před-
ků, kteří možná dokázali snad 
jinými cestami a myšlenko-
vými přístupy „poručit větru 
a dešti“…
Podle knihy Otomara Dvořáka Li-

tavka, řeka skrytých pokladů volně 

zpracovala a pro Dobnet i exklu-

zivně nafotografovala Marie Ho-

lečková. Knihu můžete zakoupit 

v prodejně Dobnet v Dobřichovi-

cích. Zároveň se omlouváme, že 

došlo ke zpoždění vydání novinky 

Otomara Dvořáka Tajemná místa 

Podbrdska, k dispozici bude po-

čátkem září.
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TIP NA VÝLET

NĚ U SKŘIPLE

Nově opravená kaplička v Lážovicích

v Libomyšli, kde byl údajně pohřben vůdce 
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 OSUDÍ
V osudí je 120 různobarevných kuliček: 32 modrých, 26 červe-
ných, 14 zelených, 28 bílých a zbytek 20 žlutých, černých nebo 
šedých. Přesný počet kuliček těchto posledních tří barev nezná-
me. Kolik nejméně kuliček musíme vybrat z osudí, abychom 
měli jistotu, že mezi nimi bude 20 kuliček stejné barvy? 

 VRABCI
Přiletěli vrabci a sedli si na tyče. Jestliže si na každou tyč sedne je-
den vrabec, bude jedna tyč chybět. Sednou-li si na každou tyč dva 
vrabci, jedna tyč bude přebývat. Kolik bylo tyčí a kolik vrabců? 

 ČÍSLO
Při dělení čísla 798 jiným číslem dostaneme podíl 66 a zbytek 6. 
Zjistěte, jakým číslem bylo původní číslo děleno.

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Jízda: Tachometr měl 25 052, rychlost 55 km/h, 110 km. 
Kuličky: 25 kuliček. Čísla: Číslo je 44, celkem tedy 4356.

ČESKÝ ROZHLAS VYSÍLÁ OD ZÁŘÍ PRO DĚTI NOVĚ

PRO CHYTRÉ HLAVY TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Putujte s námi kolem Berounky.

Vylosovaní luštitelé: 
Zdenka Vaníčková, Zadní Třebaň • Jan Balý, Všenory

Gratulujeme. Výhru si vyzvedněte do 31. 8. 2012 v kanceláři 
Dobnet.

PRO ZASMÁNÍ

 Mladík se byl seznámit s rodiči své nevěsty. Po návratu 
domů se ho matka ptá: „Tak co, Jiříčku, jaké to bylo?“ „Víš, 
podle mého názoru jsem se jim moc líbil. Její otec se mi třikrát 
nabídl, že mě velmi rád a rychle odveze domů.“

 Chlapík v restauraci: „Pane vrchní, ještě prosím jednu kostku 
cukru.“ „Vždyť už jsem vám jich přinesl aspoň šest.“
„No jo, jenže všechny se mi už rozpustily!“

www.radiojunior.czwww.radiojunior.cz
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INZERCE

n novostavby, rekonstrukce
 a opravy objektů

n kompletní práce vč. projektů
 a revizí

n domácí PC sítě 

n vnitřní a venkovní práce
 i jednotlivě

Přemysl F I X A
K Vodárnám 1025
252 29 Karlík
mobil: 603 427 491
info@firmafixa.cz    www.firmafixa.cz

STAVEBNÍ ŘEMESLA,

ZEDNICKÉ PRÁCE

dlaždičské, pokrývačské, zámečnické, 
truhlářské, elektropráce, ... a ostatní 
řemesla 

VODA, TOPENÍ, 

KANALIZACE, PLYN

domácí PC sítě 

SÁDROKARTONY,

BAZÉNY A JEJICH 

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA,

SOLÁRNÍ OHŘEV

Oživení Historie  
na hradě

Na co se těšit?
vystoupení skupin historického šermu • kejklíře a žongléry  
• tanečnice • středověká mučírna • střelnice • ukázky 
řemesel  • občerstvení v dobové taverně • Sokolník

18.srpna 2012 10:00-18:00

PALIVOVÉ DŘEVO
PALIVOVÉ DŘEVO

DŘEVĚNÉ BRIKETY
DŘEVĚNÉ BRIKETY

www.prodejpalivovehodreva.eu
www.prodejpalivovehodreva.eu

Podbrdy 68
mobil: 777 264 266
e-mail: pavel.kisling@centrum.cz
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INZERCE

DOBNET: Nejvýhodnější  
internet a volání

www.dobnet.cz

Nabízíme Vám 
nejvýhodnější připojení 
k internetu a hlasové 
volání ze všech 
operátorů v našem 
regionu

 připojovací poplatek jen 1490,- Kč

 v ceně kompletní přípojka  

s doživotní zárukou a servisem 

zdarma

 trvalá cena, žádná omezená akční 

nabídka

 žádný úvazek na roky dopředu

 připojení pro nenáročné už  

za 190,- Kč měsíčně

 vysokorychlostní internet už za 330,- Kč 

měsíčně

 možnost zřízení „pevné linky“  

se standardním číslem 

 měsíčním paušál za telefon i volání 

do vlastní sítě zdarma

 volání po celé republice za 0,94 Kč za minutu

PŘIPOJTE SE K NÁM. Navštivte naši informační kancelář v Dobřichovicích, 

Palackého 27. Pište na info@dobnet.cz a volejte 277 001 111.


