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Pečlivé plánování prázdninových dnů 
s kombinací táborů, rodinných dovole-
ných, krátkodobých výletů nebo pobytů 
u babičky a dědy se vyplatilo a zúročilo 
do skvělých zážitků i nabytých zkuše-
ností nejen dětí, ale i nás dospělých.

Od září odpadne nutnost dětem organi-
zovat všední dopoledne, nicméně odpo-
ledne a prázdniny v průběhu roku jsou ve 
většině případů zatím volné a řada z nás 
se jistě nechá inspirovat nabídkou kur-
zů, kroužků nebo sportovními aktivitami, 
které organizují školy, zájmová sdružení 
či sportovní kluby.

A tak nastává další pečlivé vybírání, 
jak naložit s volným časem našich dětí 

tak, aby nekonkuroval povinnostem, 
tedy škole, ale vyšel vstříc rýsujícím se 
zájmům školáků. Správně vybalancovat 
tuto úměru, tedy nepřetěžovat, ale zá-
roveň nenechat je „fl ákat se“ a mnohdy 
potlačit i své nenaplněné zájmy, které 
mohou tlačit naše mladé človíčky do ně-
čeho, co vlastně nechtějí, patří k základ-
nímu umění rodičovství. Je to umění, či 
věda?

K tomu, abyste si mohli udělat přehled 
o tom, jaké volnočasové aktivity nabízejí 
různé instituce v našem nejbližším okolí 
pro malé i starší děti, by mělo sloužit toto 
vydání DOBNET zpravodaje.

Nechte se inspirovat! Barbora Tesařová

„Sláva! Prázdniny jsou za námi,“ myslí si s patřičnou úlevou rodiče těch 
dětí, které mají zaměstnané babičky či postrádají jiné příbuzné a známé 
ochotné převzít nezbytný dohled hlavně nad mladšími školáky v době, 
kdy mamka s tátou museli do práce. Samozřejmě nahlas to říct nesmějí, 
protože by tento názor vyvolal u potomků nelibost vyjadřovanou slov-
níkem podle jejich stáří a často doplněným (nebo infi kovaným?) slovní 
zásobou kolektivu „zkušenějších“ dětí z táborů.

více na str.        až         8 10VEDLE POVINNOSTÍ JE I ZÁBAVA

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

TRADIČNÍ VINOBRANÍ
Pro milovníky vína 

ožije o víkendu 26. - 
27. 9. hrad Karlštejn 
a podhradí. Císař a 
český král Karel IV. 
přijede vzdát hold 
svým vinařům a ce-
lému kraji. Sjede se 
také mnoho kejklířů, fakírů, tanečních 
souborů z Čech i Moravy, muzikantů 
a rytířů. Pro malé i velké diváky je při-
chystán bohatý program.

JAN ROSÁK
Jana Rosáka není tře-
ba dlouze představo-
vat. Každou sobotu si 
můžeme naladit Čes-
ký rozhlas 2 Praha, 
kde právě on roztáčí 
pomyslný kolotoč 
zajímavostí a kuriozit 

z domova i ze světa. Pamatujete ho 
jistě také jako skvělého moderátora 
mnoha televizních pořadů.  

ZE SÍTĚ DOBNET
Prázdniny skončily, 

děti mají za sebou 
první čtyři dny školy. 
Ve sdružení DOBNET, 
o.s., se o prázdninách 
mnohé událo. Něco 
pozitivního i něco, na 
čem bude třeba ještě 
hodně pracovat. Tentokrát jsme na 
této straně připravili krátké shrnutí 
informací z léta a výhled do nejbliž-
ších dalších měsíců.

BRDY - HŘEBENY
Je září, srpnové hor-

ké letní teploty nás 
opouštějí a zcela jis-
tě přijde krásné babí 
léto. Ideální počasí na 
to vyrazit si do příro-
dy. Ti, kdo bydlí podél 
řeky Berounky, mají 

hned na dosah krásné brdské lesy. 
Jedná se o široký pás lesů, které se 
táhnou téměř až k Plzni. Pojďme se 
v dnešním díle podívat na zajímavá 
místa a pěší trasy, které můžeme 
v Brdech potkat.
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

DĚTSKÝ DOMOV LETY
Už druhým rokem realizuje Dětský domov Lety projekt, kte-

rý zdejším dětem pomáhá vyrovnávat se s následky prožitých 
traumat. Z výsledků za první pololetí vyplývá, že projekt v prv-
ních šesti měsících roku pomohl už 32 dětem a 9 rodinám.

Hlavní váha projektu spočívá v terapiích, které dětem posky-
tuje psycholožka. Na tu totiž domovy nemají nárok ze státní 
dotace. Nebýt programu Nadace Táta a Máma, nemohl by si ji 
domov dovolit zaměstnat. Celý program doplňují dva terapeuti 
vyhrazení pro práci s některými rodinami dětí, a to jak biologic-
kými, tak náhradními, včetně hostitelských. Ve dvou případech 
se letos již zdařil pozvolný přechod dítěte z ústavu do rodiny.

„Děti v ústavní péči s citovou deprivací trpí nedostatkem indi-
viduální pozornosti. Projektem jsme chtěli nabídnout dítěti indi-
viduální prostor,“ komentuje situaci psycholožka Mgr. Markéta 
Šulcová.

V dětském domově v Letech žije 32 dětí od 3 do 18 let. Každá 
rodinná skupina osmi dětí obývá se svými vychovateli jeden 
ze čtyř domečků. Cílem je přiblížit život v domově co nejvíce 
rodinnému stylu. Domov byl otevřen v roce 2006 a už po prv-
ním roce provozu bylo rozhodnuto o hostitelské péči jakožto 
málo využívané formě pomoci dětem, které mají mizivý kontakt 
s vlastní rodinou. Pracovníci domova chtějí krátit dětem pobyt 
v ústavní výchově na nezbytně nutnou dobu, proto pracují také 
s biologickými a náhradními rodinami dětí.

Více informací lze nalézt na portále domova na adrese 
http://dd-lety.wz.cz. (mn, dle tiskové zprávy DD Lety)

AKTUÁLNĚ V MODRÉM DOMEČKU
Pro velký úspěch je do konce září v Modrém domečku v Řev-

nicích prodloužena výstava cestovatelských fotografi í z jižní 
Austrálie Kateřiny a Petra Hosnedlových.

Od 1. října 2009 bude v prostorách kavárny uspořádána vý-
stava fotografi í ze života občanského sdružení Náruč a z akcí 
Modrého domečku, nazvaná „Už 2 roky!“

Až do 27. září 2009 probíhá v galerii Modrého domečku vý-
stava sochaře, kreslíře, medailéra a portrétisty docenta Jindři-
cha Severy.

Od 1. října do 29. října 2009 bude možné v galerii shlédnout 
výstavu akvarelových obrazů na hedvábí od výtvarnice a psy-
choterapeutky Alice Végrové, držitelky ceny Franze Kafky za 
uměleckou činnost a přínos evropské kultuře. Vernisáž určená 
pro širokou veřejnost proběhne 1. října 2009 od 19 hodin.

Otevírací doba galerie i kavárny Modrého domečku je pon-
dělí 12:00 až 19:00 hod., úterý až pátek 9:00 až 19:00 hod., 
a v sobotu a neděli 10:00 až 17:00 hod. (sh, mn)

ÚŘEDNÍ HODINY V PODSKALSKÉ PRODLOUŽENY

Městský úřad Černošice prodloužil na základě připomínek 
občanů úřední hodiny pro veřejnost na svém detašovaném 
pracovišti v Praze 2. Jedná se v tuto chvíli o tříměsíční zku-
šební provoz, po jehož uplynutí bude celá úprava vyhodno-
cena a následně ponechána, upravena, nebo vrácena zpět do 
původních časů. Úřední hodiny jednotlivých odborů se mohou 
nyní nepatrně lišit. Nově lze tedy úřad v Podsklalské navštívit 
v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. a v úterý, ve čtvrtek 
a v pátek od 8:00 do 12:00 hod.

Pracoviště odboru dopravy a pracoviště správního odboru 
mají mimo výše uvedené základní úřední hodiny navíc ote-
vřeno pro veřejnost v pondělí až do 18:00 hod. a v pátek 
naopak ráno už od 7:00 hod. Tato pracoviště, kde se vyřizují 
řidičské průkazy a přihlašují, převádějí či odhlašují z evidence 
motorová vozidla, navštěvují pravděpodobně občané nejčas-
těji. Dále se zde na správním odboru řeší občanské průkazy 
a cestovní pasy.

Jak už jsme na tomto místě informovali v předchozích číslech, 
je možné objednat si pořadové číslo prostřednictvím Internetu. 
Objednávka pořadového čísla musí být provedena na konkrét-
ní hodinu a na konkrétní pracoviště úřadu. Výsledkem je poté 
rychlé vyřízení požadavku bez čekání v dlouhé frontě. Bližší 
informace a realizaci objednávky je možné vyřídit na portále 
městského úřadu na adrese www.mestocernosice.cz kliknutím 
na odkaz Objednávání klientů a informace o hotových dokla-
dech v hlavním menu vlevo nahoře. (mn)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU

Výtvarnice a psychoterapeutka Alice Végrová Zdroj: o.s. Náruč

Městský úřad Černošice, pracoviště Podskalská Autor: Michal Nešpor
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ADOPCE SEDAČKY V ŘEVNICKÉM KINĚ
Již bezmála osmdesát 

let tvoří prostory Kina Řev-
nice zázemí pro kulturní 
a společenský život obča-
nů Řevnic a blízkého oko-
lí. Kino, které je součástí 
sokolovny, bylo postave-
no dle návrhu mistra sta-
vitelského Karla Černého 
v místě, kde se dříve na-
cházela velkorestaura-
ce a hotel Na Kopečku. 
Sál kina byl projektován 
jako víceúčelový, původ-
ně s kapacitou 540 míst 
k sezení. Začátkem sedm-
desátých let prošlo kino 

rekonstrukcí, v rámci které se přistoupilo k dobudování akus-
tického obložení sálu, sklonění hlediště s následným snížením 
kapacity na stávajících 240 míst k sezení a k modernizaci pro-
mítací techniky včetně instalace nového promítacího plátna.

Provoz kina od jeho vzniku zajišťovala řada spolků, ať už to byl 
vlastník kina TJ Sokol Řevnice v období první republiky, nebo 
Správa československých kin v éře socialismu, či soukromé 
subjekty po roce 1989. V současné době je chod kina již dru-
hým rokem zajištěn okruhem lidí z občanského sdružení Gong.

Adopce sedaček představuje fi nanční podporu, která je urče-
ná na kulturní rozvoj Kina Řevnice. Adopce sedaček je rozdě-
lena do dvou kategorií: soukromá a fi remní. Soukromou adopci 
sedačky lze provést jednotlivcem nebo skupinou, nejčastěji 
rodinou. Finanční dar na adopci jedné sedačky je odstupňován 
s ohledem na fi nanční možnosti a ochotu dárců v částkách 400 
Kč, 700 Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč a více. Finanční dar v přípa-
dě fi remní adopce sedačky je v částkách 1 000 Kč, 2 000 Kč, 
5 000 Kč, 10 000 Kč a více.

Adopcí sedačky v obou kategoriích lze získat po dobu 12 mě-
síců uvedení svého jména na speciálním panelu umístěném ve 
foyer kina a na portále kina www.kinorevnice.cz. Při výši daru 
2 000 Kč v kategorii soukromá adopce a 10 000 Kč v kategorii 
fi remní adopce je dárce uveden jako „Partner kina Řevnice“. 
Mezi jednu z dalších výhod patří možnost přednostní rezerva-
ce před projekcí. Firma si může na základě Smlouvy o adopci 
darovanou částku odečíst od základu daně z příjmů.

Pro případnou adopci sedačky je nejlepší navštívit pokladnu 
kina, kde bude Smlouva o adopci sepsána.

(mn, dle informací na www.kinorevnice.cz)

DATOVÉ SCHRÁNKY PODRUHÉ
Jak jsme informovali v červencovém čísle DOBNET zpravoda-

je, od 1. července 2009 začaly být na základě účinnosti zákona 
300/2008 Sb. zřizovány tzv. datové schránky. Přístupové údaje 
do zřizovaných datových schránek byly zaslány všem statu-
tárním zástupcům právnických osob zapsaných v obchodním 
rejstříku již začátkem července 2009. Do konce října si mohou 
tyto osoby své datové schránky aktivovat, dnem 1. 11. 2009 
budou zbylé neaktivované schránky aktivovány automaticky. 
Do aktivované datové schránky již mohou být zasílány úřady 
jednotlivé dokumenty.

Datovou schránku si může na požádání aktivovat i jakýkoli jiný 
podnikatelský subjekt nebo občané. Poté již není nutné vyzve-
dávat dopisy z úřadů na poště, ale přímo v datové schránce. 
Velkou změnou datové schránky oproti papírovým dopisům je 

skutečnost, že dokument doručený do datové schránky je pova-
žován automaticky za doručený 10 dní po uložení do schránky.

V této souvislosti dochází také ke změně u dokumentů ur-
čených do vlastních rukou příjemce, které v papírové formě 
nemohl na poště vyzvednout jiný náhradní příjemce. V případě 
datové schránky je tomu jinak – vlastník datové schránky může 
určit administrátora schránky nebo jinou důvěryhodnou osobu, 
která bude moci převzít dokument určený do vlastních rukou 
vlastníka schránky. Pokud takový krok vlastník schránky učiní, 
úřad má za to, že dokument přečetl příjemce sdělení.

Další informace lze získat na adrese www.datoveschranky.info 
nebo na telefonním čísle 270 005 200. (mn)

STŘEŽENÍ OBJEKTŮ MĚSTKOU POLICIÍ
Městská policie Černošice nově nabízí možnost elektronického 

střežení objektů. Elektronické střežení je možné provádět v ob-
jektech občanů nebo podnikatelů na základě uzavřené smlouvy 
na dobu jednoho roku. Ve střeženém objektu musí být insta-
lováno elektronické zabezpečovací zařízení, které je schopné 
v případě napadení objektu prostřednictvím pevné nebo mobil-
ní telefonní sítě automaticky zavolat na telefonní číslo městské 
policie a přehrát srozumitelnou hlasovou zprávu o napadení, 
anebo je schopné odeslat předdefi novanou SMS zprávu.

Střežení je možné provádět na území měst a obcí, se kte-
rými má Městská policie Černošice uzavřenu veřejnoprávní 
smlouvu. Na místo napadeného objektu jsou strážníci schopni 
přijet v dojezdovém čase přibližně 10 minut. V případě, že by 
se v naléhavém případě nemohli na místo střeženého objektu 
dostavit, předávají obratem informaci další vzdálenější hlídce, 
případně Policii ČR.

Roční cena za střežení objektu výše uvedeným způsobem je 
stanovena paušální částkou 10 000 korun. V této ceně jsou již 
zahrnuty veškeré služby a cena je konečná. Neplatí se ani pla-
né výjezdy, ani další jiné poplatky za přenos informace ze stře-
ženého objektu. Strážníci mají dle uzavřené smlouvy o střežení 
objektu pouze klíče od zahrady objektu, do vlastního domu by 
vstupovali pouze za účelem zajištění případného pachatele.

Další upřesňující informace lze získat na telefonním čísle 
605 255 450. (mn)

Ilustrační foto

SOKOL DOBŘICHOVICE SLAVÍ 110 LET
TJ SOKOL Dobřichovice si letos připomíná již 110 let od 

svého založení. K tomuto významnému výročí připravuje dle 
dostupných informací Výbor Sokola mimořádnou informační 
brožurku, kde budou představeny jednotlivé oddíly Sokola a 
jejich aktivity.

Historie Sokola v Dobřichovicích byla podrobně popsána 
v dobřichovickém Kukátku v čísle 2/2009. Kukátko je dis-
tribuováno zdarma do všech dobřichovických poštovních 
schránek a je možné ho také stáhnout na Internetu na www.
dobrichovice.cz, odkaz Kultura a Časopis Kukátko.

Mnoho zajímavého jak o historii, tak o současnosti Sokola 
lze také získat na portále www.dobrichovice.cz/sokol.



Pátek 11. 9.
Černošice Taneční 
párty pod taktovkou 
DJ Bundy a Vódi, sexy 

hostesky a sexy drinky, Club 
Kino, od 20:00 hod.

Víkend 12. - 13. 9.
Dobřichovice Vystou-
pí východočeská fol-
krocková skupina OBO-

ROH - Slávek Klecandr, Roman 
Dostál, Jarda Jetenský a Libor 
Ježek, Fürstův sál ve 20:00 

Beroun Tradiční hrn-
čířské trhy, přehlídka 
25 nejlepších hrnčířů 

z celé republiky, bohatý pro-
gram, vinařský koutek a stylové 
občerstvení, Husovo náměstí, 
www.hrncirsketrhy.cz

Beroun Dny evropské-
ho dědictví, zpřístup-
něny vybrané historické 

památky, www.mesto-beroun.cz

Srbsko Po celý víkend 
můžete navštívit Za-
hrádkářskou výstavu, 

Kulturní dům

Areál Skalka V rámci 
Dnů evropského dědic-
tví zahraje Musica Dolce 

Vita skladby českých skladatelů 
18. až 20. století, sál kláštera, od 
15:00 hod. Po koncertě vernisáž 
výstavy grafi ka J. Altmana a so-
chaře M. Váchy, od 16:30 hod. 
Pro seniory a pohybově omezené 
občany bude na Skalku v sobotu 

12. září vypraven autobus s od-
jezdem ve 14:30 hod. z náměstí v 
Mníšku p. B. Dobrovolné vstupné 
bude věnováno na opravy v ba-
rokním areálu Skalka. Dny Evrop-
ského dědictví pokračují v neděli 
prohlídkou kláštera a kostelíka sv. 
Maří Magdalény včetně výstav-
ních expozic, 10:00 - 17:00 hod.

Středa 16. 9.
Zámeček Řevnice „To 
všechno odnes čas“, 
hudebně-zábavný po-

řad. Vyprávění o životě Wal-
demara Matušky střídané jeho 
nejznámější hity, které se staly 
neodmyslitelnou součástí živo-
ta nás všech, 19:00 hod.

Pátek 18. 9.
Černošice Zazní rock 
v podání skupiny The 
Velvet Revolver Revi-

val, jako host Mule z Německa, 
Club Kino, od 20:30 hod.

Sobota 19. 9.
Černošice Aero Car 
Club Praha předvede 
své veterány, Club Kino, 

9:00 - 18:00 hod.

Černošice Koncert 
skupin Vosí hnízdo 
a Totální nasazení, Club 

Kino, od 20:30 hod.

Dobřichovice Slav-
nostní otevření RC 
Fabiánek, ZUŠ Dobři-

chovice, od 15 hod.

Všeradice Úspěšná ku-
chařská soutěž o pohár 
M. D. Rettigové bude 

i letos probíhat na zámečku

Mníšek pod Brdy Běh 
naděje, humanitární 
akce na podporu vý-

zkumu rakoviny, Městské kultur-
ní středisko, od 10:00 hod.

Neděle 20. 9.
Lety Leťánkova olympi-
áda - otevření RC Leťá-
nek, Sál u Kafků, hřiště 

sokola Lety, 9:00 - 21:00 hod.

Dobřichovice Pohádky 
pro nejmenší, I. Duško-
vá s maňáskovým diva-

délkem a pohádkou Dva  kama-
rádi, aula ZŠ od 15:00 hod.

Středa 23. 9.
Beroun Vystoupení 
bratrů Ebenových, SD 
Plzeňka, od 20:00 hod.

Pátek 25. 9.
Černošice Koncert sku-
piny Bílá nemoc, Club 
Kino, od 20:30 hod.

Řevnice Prantlovo 
kvarteto, mladí umělci, 
19:00 hod.

Víkend 26. 9. - 27. 9.
Karlík Koncert písní a 
oratorních árií J. S. Ba-
cha, G. F. Handla, Bern-

steina, M. P. Musorgského a R. 

Strausse přednese sopranist-
ka O. Jelínková za doprovodu 
J. Šarouna,v kostele od 18:00 

Karlštejn Karlštejnské 
vinobraní, v obci a na 
hradě

Srbsko Svatováclav-
ské posvícení – nejdří-
ve bylo medové, pak 

jablečné a letos přijde na řadu 
makové, www.obecsrbsko.cz

Svinaře Po celý den 
Svatováclavské posví-
cení a nohejbalový tur-

naj, večer zábava u Lípy

Pondělí 28. 9.
Černošice Svatovác-
lavské setkání členů 
černošických spolků, 

Club Kino, od 18:00 hod.

Svatý Jan pod Skalou 
Spirituál Kvintet zazní 
v amfi teátru pod Svato-

jánskou skalou, od 15:00 hod.

Výstavy do 30. 9.
Dobřichovice Výstava fotografi í 
Petra Musila, zámek

Říjen 2009

Neděle 4. 10.
Černošice Nenechte 
si ujít koncert americ-
ké zpěvačky Elizabeth 

Lohninger (USA), Club Kino, od 
20:30 hod. (iu)
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Z KULTURY 

O víkendu 26. - 27. 9. ožije hrad Karlštejn a celé pod-
hradí. Císař a český král Karel IV. přijede vzdát hold 
svým vinařům a celému kraji.

ZA KULTUROU V ZÁŘÍ 

I letos se na oslavu vína 
sjede mnoho kejklířů, fakírů, 
tanečních souborů z celých 
Čech i Moravy, středověkých 
muzikantů a rytířů. Pro malé 
i velké diváky je přichystán 
bohatý program na nádvoří, 
na náměstí pod hradem, na 
dětském hřišti i na břehu Be-

rounky. Karlštejnské sklepy 
se otevřou milovníkům vína 
a středověký jarmark vás pře-
nese do doby dávno minulé.

Po oba dny se český král 
Karel IV. vydá od vinice vzhůru 
k hradu, aby ve 14:00 hod. 
promluvil na náměstí pod 
hradem ke karlštejnským vi-

nařům. Po příchodu na ná-
dvoří hradu Karel pokyne šer-
mířům, kejklířům, tanečnicím 
a muzikantům. Nejenom král, 
ale i vy se máte na co těšit. 
Kdo již nenajde místečko na 
nádvoří, netruchlete, sejděte 
do podhradí. I zde je pro vás 
připraven pestrý program. 
Nebo zajděte na ochutnávku 
středověkých vín a kulinář-
ských specialit. V podvečer 
sejde slavnostní průvod z ná-
dvoří hradu na náměstí, kde 
se uskuteční ohnivá show.

NÁDVOŘÍ HRADU
Od 10:00 hod. hudební 

a taneční vystoupení, umě-
ní fakírů, kejklířů a žonglérů. 
Od 14:30 hod. příchod císaře 
a program pro jeho družinu. 
Od 15:30 hod. zazní středově-
ká hudba a závan Orientu při-
nesou břišní tanečnice. V so-
botu program skončí v 19:45 
hod., kdy se odebere loučový 
průvod od hradní brány na 
náměstí. V neděli v 19:45 hod. 
program vyvrcholí společným 
vystoupením všech umělců.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U ŠKOLY
Po oba dny jsou pro malé 

i velké připraveny divadel-
ní představení a soutěže, od 
11:00 hod.

NÁMĚSTÍ POD HRADEM
Po oba dny si již od 10:00 

hod. můžete vybrat z bohaté 
nabídky. Své umění předve-
dou bubeníci, šermíři, tanečníci 
s meči, bude hrát dechovka. 
Ve 14:00 hod. promluví Karel IV. 
ke svým vinařům. V sobotu pro-
gram vyvrcholí ve 20:00 hod. 
představením s ohněm.

NA BŘEHU BEROUNKY
Po oba dny v 11:00 a v 16:00 

hod. zde budou řinčet zbraně. 
Rytíři se utkají v královském 
turnaji.

Při procházce mezi stánky 
středověkých trhovců vám 
bude hrát skupina Třehusk, 
a tak neváhejte, zapomeňte 
na 20. století a přijďte zakusit 
pravou středověkou atmosfé-
ru. Účastníci v dobových kos-
týmech mají vstup zdarma.

(iu)Je libo červené, nebo bílé?

TRADIČNÍ KARLŠTEJNSKÉ VINOBRANÍ
PRO MILOVNÍKY DOBRÉHO VÍNA
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ROZHOVOR

Máte za sebou prázdni-
ny a řekla bych, že jste byl 
a stále jste v jednom kole – 
kromě moderování v rádiu 
a spolupráce 

s TV Paprika vystupujete 
spolu s místními ochotníky 
v několika divadelních kous-
cích – v Noci na Karlštejně 
a v Postřižinách. Jak se cí-
títe v rolích vévody Bavor-

ského a doktora Grun-
toráda? Je vám některá 
z těchto rolí bližší?

V obou rolích se cítím 
skvěle, hlavně proto, že je 

zřejmé, jak veliký je zájem 
publika. Teď nemyslím, že by 

diváci chodili na mě, ale oba 
ty kusy jsou tak slavné a tak 
diváky milované, že máme po-
každé úplně vyprodáno. A tím 
se zase každé divadlo pochlu-
bit nemůže. A pokud bych měl 
obě role srovnat, tak doktor 
Gruntorád je mi trošku bližší.

Jak jste se vlastně dostal 
mezi zdejší ochotníky?

„Lano“ mi hodil iniciátor vět-
šiny kulturních akcí poberoun-
ska Míla Frýdl. Jednak se jeho 

naléhání nedá odolat, ale 
hlavně jeho nápady jsou 
výborné, velmi přitažlivé a 
má taky za sebou spoustu 

skvělých úspěšných pro-
jektů. A úroveň ochot-

nického souboru je 
vynikající. Mnozí 

jeho členové by 
se s úspěchem 

uplatnili i mezi 
profíky.

Můžeme 
vás sly-
šet v Tan-
demu či 
v Kolotoči 
ve vysílání 
Č e s k é h o 
r o z h l a s u 
Region a 
Praha. Vět-

šina z nás si vás ale pama-
tuje už z Magionu, Studia 
Rosa, legendárního Video-
stopu a později z Binga nebo 
z Riskuj. Plánujete modero-
vání podobných soutěží či 
pořadů pro některou z tele-
vizí i do budoucna?

Takové plánování je vždyc-
ky podmíněno nabídkou ze 
strany televizí. A domnívám 
se, že pro většinu z nich jsem 
už moc starý. Takový je dnes 
prostě trend. Nás, „staré par-
dály“, nahradili mladí jako 
Leoš Mareš a podobně. Ale 
zrovna včera jsem na prv-
ní stránce nějakého bulváru 
zahlédl titulek „Najde se už 
někdo mladší a vtipnější než 
Leoš Mareš?“ Takže je jasné, 
že když chtějí vyměnit Mare-
še, tak s námi „dinosaury“ už 
vůbec nikdo nepočítá…

Jste větší příznivec vína, 
či piva? Jak jste prožíval 
své výlety za dobrým pivem 
a kde se podle vás vaří pivo 
nejlepší? Co říkáte na za-
vedení evropské ochranné 
známky „České pivo“?

I když jsem pro diváky TV Pa-
prika objevoval malé pivovary 
v ČR, tak mnohem víc horu-
ji pro víno. Ale ty mini-varny 

piva a s nimi spojené hospody 
jsou moc pěkné a pivo, které 
v nich vždycky s láskou vaří 
nadšení sládci, je vážně skvě-
lé. Má to většinou takovou 
atmosféru rodinných podniků 
a host v nich cítí, že je opravdu 
vítán a bude o něj skvěle po-
staráno. A co se týká „České-
ho piva“, jestli máte na mysli 
evropskou ochrannou znám-
ku, která tuzemským pivova-
rům povoluje ředit pivo vo-
dou, tak se mi to moc nezdá. 
U tradičních českých receptur 
se pivo vždy vařilo bez přidá-
vání vody a takové pivo čepují 
právě v těch malých pivova-
rech, o kterých je náš seriál.

Můžete prozradit své plá-
ny na poslední čtvrtletí to-
hoto roku či nějaké na rok 
následující?

S TV Paprika teď připra-
vujeme nový seriál, bude to 
volné pokračování „Dvou 
v kravatě“. Točit bychom měli 
začít asi v lednu. A do té doby 
mě čeká kromě mých rozsáh-
lých rozhlasových aktivit také 
zkoušení divadelní hry Alana 
Ayckbourna „Aby bylo jasno“, 
jejíž premiéra by měla být na 
podzim v Divadle U Hasičů.

Děkuji za rozhovor! (bt)

LETNÍ KOLOTOČ JANA ROSÁKA

Jana Rosáka není třeba dlouze představovat. Kaž-
dou sobotu dopoledne krátce po deváté hodině si mů-
žeme naladit Český rozhlas 2 Praha, kde právě on roz-
táčí pomyslný kolotoč zajímavostí a kuriozit z domova 
i ze světa. V pořadu Tandem na Regionu diskutuje se 
zajímavou osobností každou neděli ráno. S rozhlasem 
spolupracuje bez dvou už třicet let. Jana Rosáka jis-
tě pamatujete také jako skvělého moderátora mnoha 
televizních pořadů, jak dětských, tak i pro dospělé. 
O nich bude v našem rozhovoru také zmínka. V po-
sledních letech jste jej mohli spatřit též v letních skvě-
lých představeních Postřižiny a Noc na Karlštejně, 
kde vystupuje společně s místními ochotníky. Jaké 
má plány do budoucna a co nového připravuje? To se 
dozvíte v našem rozhovoru.

V RÁDIU, V TELEVIZI A V DIVADLE

Jan Rosák jako Štěpán 
- vévoda bavorský 
v Noci na Karlštejně
Autor: M. Frýdl

Jan Rosák jako doktor Gruntorád s Pavlou Švédovou v Postřižinách 
Autor: M. Frýdl
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AKTUÁLNĚ ZE SÍTĚ DOBNET

INFORMACE O NOVINKÁCH, ZMĚNÁCH A ZAJÍMAVOSTECH

DOBNET PO LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Prázdniny skončily, děti mají za sebou první čtyři dny v novém školním 
roce. Ve sdružení DOBNET, o.s., se o prázdninách událo mnohé: něco po-
zitivního i jiné, na kterém bude třeba ještě hodně pracovat. Tentokrát jsme 
na této straně připravili pro uživatele sítě DOBNET i pro členy sdružení 
krátké shrnutí informací z léta a výhled do nejbližších dalších měsíců.

NOVÝ TECHNIK
O letních prázdninách jsme ukončili 

spolupráci s Pavlem Kučerou, který 
pracoval ve sdružení jako technik 
od letošního února. Na pozici tech-
nika nastupoval po Martinovi Šrám-
kovi, který byl nucen spolupráci ze 
zdravotních důvodů výrazně ome-
zit. S panem Kučerou se zpočátku 
spolupráce vyvíjela velmi slibně, je 
třeba ocenit hlavně jeho loajálnost 
a fl exibilnost. Velmi často vyjížděl 
do terénu mimo standardní pracov-
ní dobu řešit havarijní situace na síti, 
a to i za silných dešťů a jiných roz-
marů počasí. V poslední době jsme 
ale bohužel nebyli schopni vzájemně 
vyřešit problémy týkající se nového 
systému práce, který byl zaveden 
hlavně z důvodu poskytování kvalit-
nějších servisních služeb uživatelům 
sítě.

Na pozici Pavla Kučery se tedy po-
stupně zapracovává Martin Jindáček. 
S tímto technikem se bude možné 
setkávat nejen při řešení technic-
kých problémů u uživatelů nebo na 
síti, ale předběžně máme slíbenou 
spolupráci i v jiných oblastech prá-
ce sdružení. Panu Jindáčkovi pře-
jeme hodně úspěchů v nové pozici 
a věříme, že bude pro sdružení v tech-
nické oblasti velkým přínosem.

Mimo Martina Jindáčka se může-
te při řešení technických problémů 
v terénu setkat ještě s Martinem Šrám-
kem, Petrem Velebilem a Františkem 
Šimonovským.

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ NOVĚ
Jak už jsme informovali podrobně v 

minulém čísle DOBNET zpravodaje, 

vytvořili jsme novou pracovní pozici 

tajemníka sdružení, na kterou jsme 

obsadili paní Pavlu Svitákovou. Do-

časně jsme se ní dohodli, že bude 

suplovat Radku Beránkovou, která 

je v současné době v pracovní ne-

schopnosti a následně nastoupí na 

mateřskou dovolenou. V informační 

kanceláři se návštěvníci mohou nyní 

potkávat jak s paní Svitákovou, tak 

s Jitkou Peknou, která pracuje na 

poloviční úvazek. Do budoucna by 

se měla tajemnice sdružení věnovat 

více řízení sdružení a na pozici dru-

hého pracovníka informační kance-

láře vyhlásíme výběrové řízení.

V souvislosti s novým vedením kance-

láře bylo rozhodnuto o úpravě úředních 

hodin pro veřejnost. Snahou úpravy 

úředních hodin bylo hlavně zjednodušit 

systém, a to jak pro návštěvníky kan-

celáře, tak pro zaměstnance sdružení. 

Od 1. září 2009 bude tedy otevřeno 

takto: PONDĚLÍ, STŘEDA – 8 až 18 

hodin, ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK – 

8 až 12 hodin. Mimo tyto ofi ciální úřední 

hodiny je možné dohodnout návštěvu 

individuálně. Navíc pokud bude jakýkoli 

odpovědný pracovník v kanceláři příto-

men mimo výše uvedené hodiny, bude 

zákazník obsloužen stejně jako v úřed-

ních hodinách.

LETNÍ BOUŘKY
V letošním roce nás všechny velmi 

trápí silné bouřky a přívalové deště. Ve 

srovnání s vodou zatopenými celými 

domy je pár desítek minut nefunkční 

přístup do sítě Internet maličkostí. To 

ale neznamená, že tyto výpadky be-

reme na lehkou váhu. Snažíme se jim 

co nejvíce předcházet, velmi často je 

to ale velmi obtížné. Příčin omezené 

funkčnosti sítě může být několik. Nej-

častějším problémem je výpadek na-

pájení přístupového bodu, a to na tak 

dlouhou dobu, že záložní zdroj již není 

schopen zařízení napájet z akumuláto-

rů. V současné době máme v síti více 

než 30 přístupových bodů a nelze je 

všechny zálohovat z mobilních generá-

torů. Pokud výpadek elektřiny pokrývá 

celou vesnici nebo město, potom pro-

blémy asi uživatelé ani nepocítí, proto-

že jsou také bez energie. Pokud ovšem 

výpadek pokrývá pouze část obce, lo-

gicky se množí telefonáty na HelpDesk. 

Druhým, větším problémem je výpadek 

energie na páteřních uzlech sítě. Tyto 

uzly se samozřejmě snažíme zálohovat 

generátory, ale letní bouřky s územ-

ními dlouhodobými výpadky energie 

jsou téměř neřešitelným problémem. 

Vzhledem k tomu, že používáme téměř 

výhradně bezdrátové technologie, ob-

čas bouřky poškodí zařízení natolik, že 

je nutná jeho oprava nebo výměna. To 

opět zabere nějaký čas.

Méně častými problémy jsou větrem 

ohnuté stožáry, polámané a vodou po-

škozené antény. Zřídka se vyskytne zá-

vada v centrální serverovně, jak na straně 

hardware, tak na straně software. Vzhle-

dem k tomu, že hlavní páteřní linka do 

sítě Internet je také řešena bezdrátovým 

spojem, zaznamenali jsme od začátku 

roku asi tři krátké výpadky v souvislosti 

s velmi intenzivní bouřkou. (mn)Instalace antén sítě DOBNET Autor: R. Feglar



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

DOBNET zpravodajčíslo 9 I ročník 3

7 strana

TIP NA VÝLET

PROČ: Sportovní vyžití KAM:      Hřebeny Brd

JAK TAM: Pěšky

NA JAK DLOUHO: Půl nebo celodenní výlet

KDY:        Kdykoli   

INFO: www.brdy.org

BRDY – HŘEBENY

CO NABÍZEJÍ BRDY?
Brdy nabízejí především mož-

nost nekonečně dlouhých pro-
cházek hlubokými lesy. Ty jsou 
na odlehlých místech lidskou 
rukou téměř nedotčeny, les se 
zde vyvíjí podle vlastních záko-
nů. Flóra je složena ze starých 

smrků a borovic, které jsou 
protkány listnatými stromy, 
duby a břízami. Pokud se 
dostanete do centra lesa, 
může se stát, že dlouhé 
hodiny nepotkáte jedi-
ného člověka. Zaslech-
nout ale můžete tetřeva, 
který sem byl znovu vy-
sazen. Tento pták je vel-
mi vzácný a přísně 
chráněný. Co je na 
Brdech zajímavé, 
je častý výskyt 

skal a kamenných moří. Ty 
jsou pozůstatkem moře, které 
k nám zasahovalo, a dalších 
geologických pochodů. Nej-
větší kamenná moře se na-
cházejí na Plešivci poblíž Hos-
tomic. Ze Všenor jsou velmi 
dobře dostupné Černolické 

skály. Masiv tvoří dvě hlavní 
skály, na které se dá 

s velkou opatrností vy-
lézt, shora je krásný vý-
hled na okolní krajinu. 
Skály jsou také čas-

tým cílem „skálolezců“. 
Nad Řevnicemi, na vrchu 
Kamenná, zurčí voda 
z dva metry vysokého 

vodopádu. A Brdy 
samozřejmě na-
bízejí ještě mno-

hem více.

ČLENĚNÍ BRD
Brdy jsou členěny na Hřebe-

ny, Střední a Jižní Brdy a Ra-
deč. Z Dobřichovic jsou nej-
dostupnější Hřebeny. Ty jsou 
asi nejznámější a relativně 
nejvíce navštěvované. Hře-
beny tvoří pás lesa, který se 
táhne od jižního okraje Pra-
hy – Zbraslavi až po Příbram. 
První vrch, který potkáme, 
pokud se vydáme od Prahy, 
je vrch Cukrák. Na něm se 
tyčí televizní vysílač. Po Hře-
benech se můžeme dostat až 
na Skalku, která se nachází 
nad Mníškem pod Brdy. Zde 
je k vidění krásný klášter. Za 
Skalkou musíme překonat vr-
chy Hvíždinec, Pišťák a Bab-
ka. Na jihozápad odtud se 
nachází vrch Hradec, který 
vyniká původním buko-dubo-
vým porostem. Do Příbrami 
ještě musíme překonat ně-
kolik dalších vrchů, jako jsou 
např. Kuchyňka, Malá a Velká 
Baba a také Plešivec.

HRADIŠTĚ NA PLEŠIVCI
Za návštěvu určitě stojí také 

Plešivec, vrchol vysoký 654 m. 
Tento vrch stojí jakoby samo-

statně, odstrčený do hostomic-
ké kotliny. Na mnoho lidí půso-
bí Plešivec magicky díky svým 
kamenným mořím, skalám 
a starým mohutným stromům. 
Na temeni Plešivce se rozklá-
dá staré hradiště, obehnané 
ochranným valem. Ten je dnes 
už téměř rozpadlý, ale ve svých 
dobách byl až 4 m vysoký. Sa-
motné hradiště je více než 1 km 
dlouhé. V hradišti bylo prove-
deno mnoho archeologických 
průzkumů. Byly zde nalezeny 
předměty z doby kamenné, 
bronzové i železné. Kdo se sem 
vydá, může s trochou štěstí na-
jít zajímavý suvenýr. (lk)

Je září, srpnové horké letní teploty nás opouštějí 
a zcela jistě přijde krásné babí léto. Ideální počasí na 
to vyrazit si do přírody. Ti, kdo bydlí podél řeky Be-
rounky, mají hned na dosah krásné brdské lesy. Jedná 
se o široký pás lesů, které se táhnou téměř až k Plzni. 
Pojďme se v dnešním díle podívat na zajímavá místa 
a pěší trasy, které můžeme v Brdech potkat.

VÍKENDOVÝ VÝLET NA KOPEČCÍCH

Na romantická zákoutí je lépe si přivstat Autor: I. Šlégr

Kamenné útvary jsou pozůstatkem dřívějších moří a následných geolo-
gických pochodů Autor: I. Šlégr

Podzimní Brdy nabízejí také množ-
ství hub   Autor: I. Šlégr
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JAK NALOŽIT S VOLNÝM ČASEM DĚTÍ

V posledním srpnovém týd-
nu školy, školky, rodinná centra 
a občanská sdružení věnující se 
dětem dolaďovaly poslední detaily 
u mimoškolních aktivit mladších 
i starších školáků, ale i programů 
pro děti nejmladšího věku. Kurzů 
i kroužků v nabídce na letošní rok 
jsem napočítala v okolí přes osm-
desát! Najdete mezi nimi kroužky 
pohybové a sportovní, umělecké, 
mezi nimiž jsou hudební obory, 
dramaťáček, výtvarka a keramika, 
ale též kroužky vzdělávací (jazy-
ky, matematika i šachy). Dokonce 
také čarodějovu dílnu!

Děti i rodiče dostanou začátkem září 
možnost vybírat si kroužky a kurzy, jimiž 
zaplní volná odpoledne. A opravdu je 
z čeho vybírat! Záleží tedy na vlastním zá-
jmu dětí (v případě mnoha vypisovaných 
kurzů i zájmu rodičů), na návaznosti na 
školní výuku a na dojezdové vzdálenosti. 
V neposlední řadě též na ceně. V přípa-
dě několika sourozenců se jedná v září 
o značnou investici – avšak o investi-
ci velmi racionální. O dítě je postaráno 
v době, kdy se mu nemohou z různého 
důvodu věnovat rodiče, má zajištěnu zá-
bavu, u které se uvolní a stimuluje kon-
krétním zájmem, a při správném výběru 
kroužku se rozvíjí jeho talent nebo vroze-
ná dispozice pod dohledem odborníků.

KDO ZÁJMOVOU ČINNOST
POSKYTUJE

Na následujících stránkách nabízíme bliž-
ší informace o většině subjektů v oblasti od 
Všenor po Všeradice a o jejich nabídce zá-
jmových aktivit pro letošní školní rok. Jde 
o rodinná centra, školky a základní školy, 
školy umělecké, hudební a taneční soubo-
ry (Notičky, Klíček, Chorus Angelus), spor-
tovní oddíly, Kámoclub, s. r. o., Středisko 
pro volný čas dětí a mládeže Všenory (svc.
skolavsenory.cz) či Olympia Wellness Vše-
nory (www.olympwel.cz).

JAK SE DO KROUŽKŮ HLÁSIT
 Kroužky v základních a 
mateřských školách

V základních školách 
dostanou děti písem-
nou nabídku zájmových 

kroužků hned v prv-
ních dnech školy. U 
jednotlivých kroužků 

je uvedeno, ve kte-
ré dny a časy 

p ro-
b í -
ha-
j í , 

kdo je vede a s jakou částkou mají ro-
diče počítat v případě, že jejich dítě 
bude daný kurz navštěvovat. Ceny jsou 
zpravidla na pololetí, v některých přípa-
dech na celý rok. Bude uveden i termín 
odevzdávání přihlášek a plateb a také 
datum, od kterého se kroužky roze-
běhnou. Činnost kroužků organizova-
ných školou bude zahájena nejčastěji 
v týdnu od 28. září 2009.

Nabídka kroužků je široká, ale bude 
samozřejmě záležet na zájmu dětí. Ředi-
telka liteňské základní školy Věra Horká 
k tomu říká: „Nabízené kroužky se roz-
běhnou počátkem října, a to pouze v tom 
případě, že v daném kroužku bude za-
psáno sedm a více dětí.“ Stejné kritérium 
platí též v Řevnicích a ve Všenorech.

V mateřských školách lze zájmovou 
činnost pro nejmenší děti domlouvat 
podle konkrétní nabídky školky na infor-
mačních schůzkách. Lumek v Dobřicho-
vicích (www.ilumen.cz, tel. 734 483 188) 
i Bambinárium v Řevnicích (www.bambi-
narium.eu) nabízejí kurzy již od srpna na 
svých webových stránkách.

 Nabídka základních uměleckých 
škol (ZUŠ)

V uměleckých školách v Dobřicho-
vicích a Řevnicích probíhaly talentové 
zkoušky a nábory do otevíraných oborů 
už v červnu. Ale i teď v září je možnost 
se do školy zapsat – v případě, že někte-
rý přihlášený žáček nezahájí školní rok a 
jeho místo se uvolní.

Paní ředitelka Junková z řevnické ZUŠ 
upřesňuje, jak postupovat: „Nový školní 
rok zahajujeme k 1. září. První týden je 

seznamovací, probíhají schůzky s dětmi 
a jejich rodiči, sestavují se rozvrhy.

Hned po prvním týdnu v září je na 
www.zus-revnice.cz zveřejněna nabíd-
ka a informace o počtu neobsazených 
míst v jednotlivých oborech (hudební, 
výtvarný, taneční, literárně-dramatic-
ký). Hlásit se je možné osobně, mailem 
 zus.rev@seznam.cz nebo na telefonním 
čísle 257 720 922.“

Informace o dobřichovické ZUŠ najde-
te na www.dobrichovice.cz/zus/.

 Sportovní kluby
Sportovní aktivity v sokolovnách nebo 

sportovních klubech začínají též ve vět-
šině případů začátkem září. Obzvláště 
tady platí pravidlo: kdo se dříve dostaví 
na zahajovací hodinu, ten si může i vy-
brat z nabídky, ale hlavně bude ke spor-
tovní aktivitě přijat. Tedy pozor – dětí je 
moc a nabídka míst je omezená!

VÝDAJE, S NIMIŽ JE NUTNÉ POČÍTAT
Ceny kroužků se odvíjejí od časové a or-

ganizační náročnosti kroužku, ale i od od-
bornosti vedoucího lektora. V kroužcích, 
jako je keramika, výtvarná výchova atd., se 
cena kroužku navyšuje o cenu pomůcek 
a služeb - např. vypalování výrobků v peci. 
Proto je cena za keramické kroužky nej-
vyšší a pohybuje se řádově v tisících koru-
nách za roční kurz. Ještě dražší mohou být 
jazykové kurzy s rodilým mluvčím. Existuje 
ovšem i možnost slev. Hlavně u kurzů, kte-
ré mohou být hrazeny za každou lekci. Zde 
se jedná o ceny množstevní – dá se ušetřit 
v případě předplatného na pololetí či celý rok. 
Rodinná centra nabízejí procentuální slevy 
v případě, že se stanete jejich členem či čle-
nem klubů jimi zřizovaných.

Dopravní výchova v podání Policie Černošice Autor: J. Tesař

MNOHO INFORMACÍ NAJDETE NA WEBU
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KLUBY A RODINNÁ CENTRA V OKOLÍ
Nabídku kroužků a kurzů v okolí neza-

jišťují jen školské subjekty nebo tělový-
chovné jednoty či Sokol, ale i občanská 
sdružení nebo privátní fi rmy. V případě 
občanských sdružení lze hovořit v okolí 
Dobřichovic a Řevnic hned o několika 
uskupeních – jsou to pěvecké soubory, 
Lumen, o. s., provozující nejenom Klub 
malých dětí Lumek, a nově se formující 
rodinná centra (RC) Leťánek v Letech 
a Fabiánek v Dobřichovicích, startující 
svou činnost právě letos v září.

KLUB LUMEK
Klub malých dětí 

Lumek, zřizovaný ob-

čanským sdružením 

Lumen, o. s., zahájí 

svůj školní rok v pon-

dělí 7. září. Kromě 

denní školky, jejíž část 

od letošního roku bude anglická, orga-

nizuje sdružení Lumen řadu aktivit pro 

předškolní i školní děti, ale i přednášky 

na různá témata pro dospělé.

Novinkou je letos Kurz pro děti s od-

kladem školní docházky, který bude 

probíhat v úterý od 15:00 hod. do 

16:00 hod. pod vedením psycholož-

ky Mgr. Jany Doksanské. Sdružení na 

kurz dostalo grant od Městského úřa-

du Dobřichovice, takže cena kurzu je 

příznivá.

Loni se úspěšně rozeběhly výtvarné 

kroužky a keramika pro předškoláky 

s výtvarnicí Radkou Charapovovou, kte-

ré budou pokračovat i letos s rozšířením 

na menší školáky. Pro starší děti se zá-

jmem o studium na uměleckých školách 

povede Radka kurz s názvem Příprava 
dětí na talentové zkoušky.

Velkou oblibu si loni získala Herna pro 
maminky s nejmenšími dětmi, která za-
hrnovala pohybové, hudební i výtvarné 
aktivity. Z kapacitních důvodů je omeze-
na na 8 – 10 dětí. I letos poběží v úterý 
od 10:30 hod.

V průběhu podzimu je plánována série 
přednášek pro dospělé na téma psycho-
logie, děti, zdraví apod.

Renáta Bartoníčková, duše OS Lumen, 
ještě k nabídce dodává: „Výraznou po-
mocí zaměstnaným rodičům mohou být 
AKTIVITY pro mladší i starší školáky 
na prázdniny v průběhu školního roku. 
Jsou organizovány formou příměstské-
ho i výjezdního tábora. Děti se rozhodně 

nenudí, program je bohatý, 
převažují osobnostní a so-
ciální témata, komunikace 
a pohoda.“

Aktuální nabídku a infor-
mace o činnosti Lumenu 
získáte na www.ilumen.cz, 
 in fo. lumek@seznam.cz, 
734 483 188.

BAMBINÁRIUM
V nabídce 

kroužků řev-
nické sou-

kromé školky Bambinárium 
zaujal dramatický kroužek, 
který kromě vlastního hra-
ní nabízí též výtvarnou část 
– tvoření kulis a dekorací, 
případně masek a kostýmů. 
Děti se mohou mimo jiné 
zabavit i v kroužku Staveb-
ňáček, Vařeníčku a ve spo-
lupráci s Národní operou 
mohou ambiciózní holčičky 
navštěvovat balet.

www.bambinarium.eu,
e-mail:  dhrabova@volny.cz, 
tel. 775 665 090

RC LEŤÁNEK
20. září od 9:00 

hod. startuje svoji 
činnost rodinné 
centrum Leťánek. 
Rodinné proto, že 
leťánské aktivity 

jsou určené celé široké rodině. Nezáleží 
tedy na věku, ale na ochotě něco se do-
zvědět či pro sebe něco vykonat!

První Leťánkův den bude zasvěcen 
Olympiádě – kromě sportovních sou-
těží v areálu Sokola Lety se můžete re-
alizovat v tvořivých dílnách v domě U 
Kafků nebo si nechat pomalovat obličej. 
A nebo si přijďte pro nabití energie za-
tančit břišní tance! Těšit se můžete i na 
dospěláckou pohádku v podání Ivana 
Mládka. Celý den je organizován tak, 
abyste si mohli vyzkoušet doslova na 
vlastní kůži, jaké kurzy, zájmové kroužky 
či cvičení najdete v náplni centra, a se-
známit se s lektory, kteří jednotlivé aktivi-
ty zastřešují. A opravdu je na co se těšit!

Pravidelně každý den jsou na programu 
kurzy jak pro děti, tak dospělé. Centrum 
se navíc zaměřuje na osvětovou činnost. 
Nejen příprava na porod, ale také masá-
že dětí a kojenců, kojení či aromaterapie 
jsou lákavými tématy. Zajímavostí je také 
poradna pro zdravou výživu dětí, rodi-
čů i seniorů, individuální refl exní terapie 
a reiki terapie. Kromě pravidelných kurzů 
a přednášek sledujte i nabídku jednorá-
zových akcí. Hned 24. září přijďte s dět-
mi na obtiskávání ručiček a nožiček na 
kachličky a vytvořte tak originální dárek 
svým nejbližším!

Z cyklu seminářů už teď může Leťánek 
nabídnout téma Dětský vzdor aneb kdo 
z koho, plánované na listopad, nebo 
cyklus seminářů Respektovat a být re-
spektován, který je připravený na únor 
2010. Jelikož jsou kapacity omezené, re-
zervujte si místo už nyní na  info@letanek.
cz. Více informací a úplný program cent-
ra naleznete na www.letanek.cz.

Naše ratolesti v herně Autor: Hanka Fišáková

Jak se zdobí Indiáni Autor: Hanka Fišáková
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JAK NALOŽIT S VOLNÝM ČASEM DĚTÍ
RC FABIÁNEK
Dalším rodinným centrem, 

které v těchto dnech fi nalizuje 
přípravy na slavnostní otevření, je 

RC Fabiánek v Dobřichovi-
cích.

S iniciátorkami 
vzniku tohoto 
centra, Libu-
ší Stupavskou 

a Zdeňkou Klimkovou, 
jsem měla příležitost 

hovořit už o prázdninách. „V posledních 
letech v Dobřichovicích přibyly desítky 
maminek s malými dětmi a objevila se 
tak potřeba zázemí pro aktivity, které  
v danou chvíli ve městě chyběly.

Rozhodly jsme se proto založit nové 
rodinné centrum. V něm bychom chtě-
ly organizovat setkávání rodin s dětmi 
s nejrůznější programovou náplní,“ uved-
ly zakladatelky centra.

Místem pro dopolední program ma-
lých dětí a jejich rodičů je stejně jako 
tomu bylo u dřívějšího mateřského cen-
tra Jablíčko základní umělecká škola 
Dobřichovice, umístěná v klidném koutě 
města s „vlastním“ hřištěm na zahradě. 
V těchto prostorách bude pro rodiny 
s dětmi k dispozici volná herna. Rodin-
né centrum bude zajišťovat i tematické 
kurzy pro děti s maminkami plné her, 
cvičení, čtení a muzicírování, též jedno-
rázové rodinné akce, jako je drakiáda či 
lampionový průvod. Kromě jiného je cí-
lem Fabiánku pořádat semináře na různá 
témata - například používání látkových 
plen či šátkování.

Slavnostní otevření centra Fabiánek se 
uskuteční v sobotu 19. září od 15:00 hod.  
Rodiny s dětmi se mohou těšit na odpo-

ledne plné her a kouzlení. Od 21. září se 
naplno rozjede program zaměřený pře-
vážně na děti do 5 let a jejich rodiče. Více 
informací najdete na webových stránkách 
centra rcfabianek.estranky.cz, nebo si 
o odpověď na své otázky napište na ad-
resu  rcfabianek@seznam.cz.

KÁMO CLUB, S. R. O.
Dalším novým sub-

jektem, který od září 
rozšíří řady těch, kdo 
se starají o volný čas 
mladších školáčků, je 
sportovně-jazykový 
klub s názvem Kámo 
club, s. r. o.

Kámo club vznikl z iniciativy Moniky 
Veselé a Karoliny Scalabroni. Monika Ve-
selá vysvětluje fi lozofi i klubu takto: „Pra-
videlně každé pondělí a středu odpoled-
ne od 13:30 hod. do 17:00 hod. budeme 
v sokolovně Dobřichovice ve třech nava-
zujících blocích nabízet hodinu angličti-
ny, uvolňovacích cviků a hodinu sportov-
ní přípravky. Při sportu vzniká přirozená 
příležitost procvičovat probranou látku 
v angličtině, kdy například budou soutě-
žit družstva RED a WHITE apod. Z hle-
diska polohy jde o ideální místo, protože 
školáčci mohou z družiny sejít rovnou do 
tělocvičny a účastnit se podle vlastního 
výběru všech nabízených aktivit, nebo 
pouze některých z nich.“

Nabídka Kámo clubu je směřována školá-
kům ve věku od 6 do 10 let. „Přijímáme tezi, 
že dítě není malý dospělý, a tomu chceme 
v Kámo clubu přizpůsobit objem pohybové 
zátěže,“ dodává ještě paní Veselá.

Cílem sportovní přípravy Kámo clubu, 
s. r. o., je podpora pohybových činnos-

tí, jakými jsou běh, posilování, rozvíjení 
postřehu a obratnosti, práce s míčem 
s orientací na basketbal a týmová spor-
tovní spolupráce v obecné rovině.

7. září ve 17:30 proběhne v Sokolovně 
Dobřichovice informační schůzka pro ro-
diče, ukázkové odpoledne zdarma pro-
běhne 14. září v sokolovně Dobřichovice. 
Více informací na www.kamoclub.cz.

Na Dolní Berounce působí řada úspěš-

ných dětských hudebních souborů. Jsou to 

hlavně Notičky, Klíček a Chorus Angelus.

KLÍČEK
Soubor vznikl 

v roce 1997 při ZŠ 
v Řevnicích. 
Účinkuje již tra-
dičně na řadě 

folklórních slavností a festivalů v České 
republice. 10. září od 17:00 hod. v ZŠ 
Řevnice proběhne nábor nových čle-
nů do souboru Klíček. Děti od 5 do 10 
let se mohou hlásit na telefonním čísle 
604 702 569 paní Ludmile Chroustové 
(www.klicek-soubor.cz).

NOTIČKY
„Náš soubor má v současnosti 59 čle-

nů, takže nábor k nám letos nepořádá-
me,“ odpovídá na můj dotaz umělecká 
vedoucí dětské lidové muziky Notičky 
Lenka Kolářová, sama vynikající hous-
listka. Pokud však chcete mít informaci 
o tom, kde Notičky můžete potkat, mrk-
něte na jejich web - www.noticky.cz.

CHORUS ANGELUS
Tento dětský 

pěvecký soubor, 
v současnosti tvo-
řený asi třiceti zpě-
váky, byl založen už 
v roce 1984. Pod 

názvem Chorus Angelus vystupuje od 
roku 1993. Dirigentem a sbormistrem je 
už pátým rokem Lukáš Prchal.

Sbor je rozdělen na několik skupin pod-
le věku zpěváků. Přípravka je tvořená 
dětmi od 5 do 8 let a koncertní sbor tvoří 
zpěváci ve věku 8 až 16 let.

Podle informací získaných od mana-
žerky sboru se konkurs do sboru Chorus 
Angelus uskuteční 7. září od 15:20 hod. 
do 18:00 hod. v aule ZŠ Dobřichovice 
(budova 1. stupně). Více informací o sbo-
ru získáte na www.chorusangelus.cz.

Jak vidíte, nabídka kroužků a kurzů 
v našem okolí je velmi široká. Je mnoho 
obětavých dospělých, kteří se snaží, aby 
volný čas dětí byl využitý smysluplně, 
a tím působí preventivně proti patologic-
kým návykům a chování dětí vznikajícím 
někdy jen a pouze z nudy. Za to vám 
všem, kdo zájmové činnosti organizujete, 
patří velký dík! (bt)Na hřišti v Dobřichovicích Zdroj: RC Fabiánek
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Firem, které se zabývají podobnými 
činnostmi, jaké jsou uvedeny, je velké 
množství. I přesto je jich stále nedosta-
tek a zákazníci jsou schopní vozit na-
příklad porouchaný počítač až na druhý 
konec Prahy. Rozhodující je rychlost 
servisního zásahu a cena. Přesto v na-
šem regionu operují fi rmy, které rekla-
mu příliš nepotřebují, přijedou výhrad-
ně na řešení problému za zákazníkem 
a přitom cena za provedené práce není 
nikterak závratná.

Podobně funguje fi rma SVK - PC 
SERVIS, která se snaží prostřednictvím 
svých pracovníků vyhovět téměř všem 
požadavkům v oblasti počítačů, IT, kan-
celářské techniky a elektroinstalace. 
O velké dávce profesionality hovoří i fakt, 
že fi rma působí na trhu v drobných ob-
měnách již od roku 1992, a její pracovníci 
mají tudíž v nabízených oblastech dlou-
hodobé zkušenosti.

Součástí servisu jednotlivých počítačů 
je nejen oprava nebo výměna vadných 
dílů, ale také modernizace, instalace 
operačních systémů, programů a od-
stranění virů. S počítači úzce souvisí zá-
ložní zdroje UPS, ve kterých fi rma SVK 
- PC SERVIS mění na požádání akumu-
látory, případně záložní zdroje kalibru-
je. Mezi související činnosti patří také 
instalace a vzdálená správa serverů na 
platformě Linux.

„Velmi často také realizujeme celé po-
čítačové sítě. Dříve se jednalo převážně 
o sítě metalické, bylo třeba instalovat ka-
bely, v současné době se hlavně menší 
sítě realizují prostřednictvím bezdráto-
vých technologií,“ říká Martin Šrámek, 
spolumajitel fi rmy. „Sítě je třeba doplnit 
o aktivní prvky a dnes je již samozřej-
mostí i připojení k Internetu,“ dodává.

Firma umí nabídnout zákazníkům 
mimo široké nabídky nových zařízení 
také repasovanou výpočetní techniku, 
a to za bezkonkurenční ceny. Potom 
není nutné v mnoha případech inves-
tovat velké peníze do nových přístro-
jů, ale stačí pořídit si starší, repasova-
ný a odzkoušený počítač, se zárukou 
a za minimální náklady. Výběr některých 
zajímavých položek lze nalézt ve vlast-
ním fi remním internetovém obchodu na 
adrese www.svk-pcservis.cz/eschop. 
Není zde ovšem celá nabídka dodáva-
ného sortimentu, velmi často se řešení 
tvoří zákazníkovi přímo na míru, a to i 
z individuálně vybíraných komponentů.

Samostatnou kapitolu fi rmy tvoří část 
elektroinstalací. Zákazníkům může na-

bídnout nejen drobné opravy, úpravy 
a montáže elektroinstalací v rodinných 
domech, ale je možné realizovat i větší 
celá řešení včetně dodávky elektroroz-
vaděčů a napojení na rozvodnou síť. 
Samozřejmostí je také fi nální měření 
a revize sítí, včetně vyhotovení revizní 
zprávy.

Jak už bylo uvedeno, fi rma provádí 
veškeré činnosti výhradně v regionu, 
a proto může hlavně u servisních a ha-
varijních zásahů garantovat rychlý zásah 
a rozumný termín opravy. V případě větší 
zakázky jsou služby konzultace, návrhu 
řešení a vypracování cenové nabídky po-
skytovány zcela zdarma.

V případě požadavku na další informa-
ce je možné navštívit rozsáhlé stránky 
na Internetu na adrese www.svk-pcser-
vis.cz. Telefonicky je možné záležitos-
ti týkající se počítačů a informačních 
technologií konzultovat s panem Mar-
tinem Šrámkem na telefonním čísle 
775 362 647, nebo záležitosti týkající se 
oblasti elektroinstalací s panem Petrem 
Velebilem na čísle 606 556 914. Vyu-
žít lze s výhodou i e-mailové kontakty 
na adresách sramek@svk-pcservis.cz 
a velebil@svk-pcservis.cz. (mn)

FIRMA SVK - PC SERVIS Z KARLÍKU
KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POČÍTAČŮ A ELEKTRO

Potřebujete pomoci s nefunkč-
ním počítačem? Je třeba přeinsta-
lovat Windows? Počítač naprosto 
kriticky potřebuje modernizovat 
a aktuálně chybí v rodinném roz-
počtu prostředky na nákup nových 
dílů? Nebo je nutné v rodinném 
domku rychle upravit nebo opravit 
elektroinstalaci? Na všechny tyto 
otázky zná řešení fi rma SVK - PC 
SERVIS z Karlíka.

Soutěžní otázka:
Od kterého roku působí fi rma SVK - PC SERVIS na trhu?
Své odpovědi zasílejte na adresu soutez@dobnet.cz nebo DOBNET, o.s., 
Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 21. září 2009. Vylosovaný 
výherce obdrží ZDARMA repasovanou PC sestavu Pentium 4 - 2,8GHz, 40GB 
HDD, DVD RW, 256MB RAM, s 15“ LCD monitorem, klávesnicí a myší, v celkové 
hodnotě 3000 Kč.

SOUTĚŽ O POČÍTAČOVOU SESTAVU
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

FEMAT spol. s r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5
Tel.: 800 400 104
www.femat.cz

Venku tropy, v autě chládek. Octavia má ale kromě 

klimatizace Climatic s automatickou regulací a kombi-

fi ltrem také další bohatou výbavu. Centrální zamykání, 

elektricky ovládaná okna vpředu, vyhřívané zadní sklo, 

elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, čelní 

a boční airbagy řidiče i spolujezdce a ABS včetně MSR. 

Vybrat si můžete liftback nebo kombi.

K novému vozu získáte zdarma Záruku mobility 

Premium, která za Vás vyřeší situace způsobené 

i vlastním zaviněním, jako například nedostatek nebo 

záměna paliva, vybitá autobaterie či ztracené klíče, 

a to jak v ČR, tak i v ostatních evropských státech. 

Cenová nabídka je platná při fi nancování od ŠkoFINu 

s RPSN sazbou od 4,85 %. Nezapomeňte ale, že stejně 

jako prázdniny je i naše nabídka limitovaná. Navštivte 

nás proto co nejdříve, těšíme se na Vás.

Nabídka trvá od 1. 7. do 30. 9. 2009.

Prázdninová akce 

ŠKODA OCTAVIA 
S KLIMATIZACÍ 
JIŽ OD 299 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu 

Octavia: 4,5–7,4 l/100 km, 119–176 g/km

Škoda 
       ZÁRUKA 
       PLUS

Objednejte si prodlouženou záruku

ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.
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stavební 
práce

 modernizace 
a stavby rodinných 

domů 
projekty topení, vody,  

plynu a staveb
montáž topení,  

vody, plynu 
a kanalizace

Široký sortiment uvedených 
výrobců zakoupíte v naší 
prodejně! 

materiály 
pro topenáře 
a instalatéry

podlahové  
a stěnové 
vytápění

plynové kotle,  
ohřívače vody

krby 
kamna 

krbová kamna  
kachlové 

pece

solární
systémy

kolektory

koupelny

kuchyňské
spotřebiče

sanitární
keramika

regulace
vytápění

vodárny  

čerpadla

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

Prodej denně 7.00–17.00, v sobotu 8.00–12.00

Servis všech zakoupených výrobků!

www.kbterm.cz, kbterm@kbterm.cz

domácí 

infrasauny

JIŽ OD 
20 000 Kč
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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:

Všechny vstupenky sítě Ticketpro je možné rezervovat přes Internet a následně zakoupit 

v informační kanceláři DOBNET, o.s., Palckého 27, Dobřichovice

tel.: 277 001 111

j p y

Trvalé připojení k internetu již za 300 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET zpravodaj zdarma do 5 000 schránek

Internet pro seniory nad 70 let a držitele ZTP za 1 Kč měsíčně

Kulturní akce 
v měsíci září

 Laura a její tygři + D. Bárta, 10.9. 2009

 Kulturní centrum Vltavská - velký sál, 20.00 hod.

 vstupné 190 Kč 

 Bennewitzovo kvarteto, 12.9. 2009

 Bertramka, 17.00 hod.

 vstupné 420 Kč

 Muzikál Dracula, 18.9. 2009

 Divadlo Hybernia, 18.00 hod.

 vstupné 750 Kč

 80 a 90 party, 19.9. 2009

 Futurum musik bar, 21.00 hod

 vstupné 99 Kč

 4. Free Jazz Festival, 26.9. 2009

 sál Kaštan, 19.00 hod.

 vstupné 165 Kč

 Extraliga - Bílí Tygři - HC Plzeň, 27.9. 2009

 Liberec - tipsport arena, 17.00 hod.


