M Ě SÍČ N ÍK R EGI O N U DOL N Í BEROUNKA

ZDARMA

číslo 1 | ročník 5

leden 2011

Z REGIONU
Přinášíme vám další aktuální informace
z okolí vašeho bydliště. Dozvíte se, kde
najdete novou službu
– nemrznoucí směs
do ostřikovače auta
za cenu 20 korun
za litr z automatu, že DOBNET nejen
adoptoval sedačku v řevnickém kině,
ale hlavně stále pracuje na zlepšení
své sítě, nebo že školka ve Všenorech
pojme více dětí. Dočtete se na stránkách našeho zpravodaje a na portálu
strana 2 , 3
iDobnet.cz.

SPORT
Po vánočních svátcích a oslavě nového
roku se v halách a tělocvičnách začíná
s plným nasazením
trénovat na další urputné zápasy a turnaje. Většina sportovců vešla do tohoto roku s předsevzetím
udržet prvenství nebo postoupit na co
nejvyšší stupínek.
strana 4

WWW.CERVENAMYS.CZ
NAKUPUJTE JEN SE SLEVOU!

více na str.

8 až 10

Je po Vánocích, mnozí z nás jsou poněkud ﬁnančně vyčerpáni. Výprodeje v obchodech jsou v plném proudu, obchodní řetězce se předhánějí v nabídkách slevových akcí. Většinou se ovšem jedná o sezonní zboží, kterého se prodejci potřebují zbavit, aby vznikl prostor pro
zboží nové.
Postupně si také zvykáme, že mnoho
zboží a služeb lze pořídit výrazně výhodněji v e-shopech na internetu než
v klasických kamenných obchodech.
Prodejce má nižší náklady, může tedy
nabídnout výhodnější cenu. V průběhu
loňského roku na český internet dorazila novinka, která zákazníkům nabízí tzv.
kolektivní nákupy s výraznými slevami,
pohybujícími se v rozmezí 50 až 90 %
původní ceny.
Většina těchto slev se ale vztahuje buď
na zboží či služby ve větších městech,
nebo se jedná o ﬁnančně nákladnější
produkty, za nimiž se zákazníkovi vyplatí
dojet. Provozovatel sítě DOBNET, občanské sdružení DOBNET, o. s., spouští
ke dni vydání tohoto čísla DOBNET zpravodaje vlastní regionální slevový portál Červenámyš.cz. Na webové adrese

www.cervenamys.cz budete pravidelně
nacházet služby a zboží, které nabízejí
místní prodejny a obchodníci.
Zpočátku budou nabídky obměňovány
jednou týdně, na každý týden bude zveřejněna jiná akce. Počet poskytnutých
slev bude ovšem omezen množstvím
zákazníků, kteří si požadovaný produkt
zakoupí. Může se stávat, že ke konci týdenní akce již budou všechny slevy vyčerpány.
Regionální slevový portál Červenámyš.
cz bude také nabízet omezené množství
zvýhodněných nabídek připojení k síti
DOBNET. Sledujte náš nový portál www.
cervenamys.cz raději pravidelně. Mnoho
zajímavých informací o principu kolektivního nakupování najdete v hlavním tématu
tohoto čísla na stranách 8 až 10.
Příjemné čtení!
Michal Nešpor

ROZHOVOR
Rok 2011 otevíráme
velmi zajímavým rozhovorem o formování
a vzniku místního profesionálního divadla
s názvem Prodivadlo
s jeho zakladatelkou
Lenkou Šebek Loubalovou. Asi málokdo v okolí Berounky
ví, že má za sebou i velmi úspěšnou kariéru operní pěvkyně.
strana 5

VÝLET
V lednu většinou
jezdíme lyžovat
na hory, někdo uteče
zimě do exotických
krajin nebo raději
ani nevystrkuje nos
z vyhřátého domova. Nabízíme vám
výlet do Karlovarského kraje. Stihnete
vše – kolonádu, podívat se na Loket
nebo i na ﬁlmový festival. strana 13
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AKTUALITY Z REGIONU

DOBNET zpravodaj

číslo 1 I ročník 5

LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU
UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
NATANKUJTE LITR NEMRZNOUCÍ SMĚSI ZA DVACET KORUN
Samoobslužná tlaková myčka vozidel při čerpací stanici na konci Dobřichovic směrem na Černošice nabízí nyní novou službu – nemrznoucí
směs do ostřikovače auta za cenu
20 korun za litr. Platba za nemrznoucí směs je obdobná jako u myčky,
stačí do automatu vhodit požadovaný obnos mincí a pomocí tankovací
hadice načepovat buď do připravených kanystrů, nebo přímo do nádržky vozidla.
Samoobslužná ruční tlaková myčka
vozidel nabízí čtyři programy mytí:
čištění s mikropráškem, oplach bez
přísad, ochranu laku s horkým nanotitanovým voskem a vysoký lesk s nanotitanovým sušicím prostředkem.
Cena je stanovena na 10 Kč za minutu mytí, mincovník akceptuje deseti-,
dvaceti- a padesátikorunové mince.
V případě potřeby je v těsné blízkosti myčky k dispozici automatický
měnič stokorunových a dvousetkorunových bankovek na mince.
V běžných denních hodinách je
v myčce přítomen pracovník, který
rád pomůže s obsluhou nebo zodpoví případné otázky. Po dobu nepřítomnosti je k dispozici na mobil(mn)
ním telefonu.

TICKETPRO OPĚT V DOBŘICHOVICÍCH
Předprodej vstupenek sítě Ticketpro v Dobřichovicích byl
po krátké přestávce opět obnoven. Vstupenky lze zakoupit
v informační kanceláři DOBNET, Palackého 27, na náměstí naproti poště, a to v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin a v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 12 hodin.
Veškeré nabídky jsou vystaveny na portálu www.ticketpro.cz.
Ideálním řešením je vybrat si konkrétní akci, na internetu vstupenky rezervovat a v dobřichovické kanceláři si je potom vyzvednout do 24 hodin. Akci je také možné bez rezervace najít
přímo s pracovníkem kanceláře.
Vstupenky lze hradit buď v hotovosti, nebo platební kartou. (mn)

TURISTICKÝ CANDRBÁL V OSOVĚ
TSSB – Turisté severních svahů Brd zvou na svůj osmý turistický candrbál. Zváni jsou všichni příznivci turistiky, místní,
chalupáři i výletníci, mladší i starší, s partnery, partnerkami
i bez nich. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Žakeři,
pořadatelé připraví bohatou tombolu s hodnotnými věcnými
cenami.
Candrbál se bude konat v sobotu 5. února 2010 v Osově v restauraci U hřiště, začíná se ve 20 hodin. Vstupné je 50 Kč. (mn)

MODRÝ DOMEČEK V LEDNU A ÚNORU

DOBNET: JEDEN NOVÝ VYSÍLAČ, TŘI ZREKONSTRUOVANÉ

Modrý domeček srdečně zve na tradiční prodejní výstavu
Salon výtvarníků pro Konto Bariéry, která bude ke zhlédnutí
v galerii i v kavárně od 14. ledna 2011 do poloviny března.
Na výstavě můžete zakoupit díla 26 předních českých výtvarníků (např. Jiřího Sozanského, Jiřího Mocka, Karla Benetky
a dalších) za velmi příznivé ceny. Z výtěžku budou ﬁnancována
stipendia pro těžce zdravotně postižené studenty na středních
a vysokých školách.
V sobotu 26. února od 20 hodin se v restauraci La Republika
v Řevnicích bude konat ples o. s. Náruč ve stylu Dancing Queen.
Hudbu s projekcí videoklipů z let 60. až 80. uvede profesionální
DJ Olda Burda. Čeká vás nejen bohatá tombola a skvělé občerstvení, ale i možnost zazpívat si karaoke. Uvítáme návštěvníky
ve třpytivých kostýmech ve stylu ABBA. Přijďte se stát taneční
královnou nebo králem.
(sh)

Rekonstrukční práce na síti DOBNET pokračují i přes nepřízeň počasí. V průběhu prosince jsme dokončili práce ve Svinařích. Na stávajícím přístupovém bodě na budově obecního
úřadu jsme vyměnili veškerou technologii – to nám umožnilo
zdvojnásobit všem uživatelům rychlost připojení a spustit vysílač technologie 5.5G.
Zároveň jsme vybudovali nový vysílač na svinařském zámku.
Díky němu lépe pokryjeme dolní část Svinař, kde dosud byly
problémy s viditelností na obecní úřad. Máte-li zájem o vyšší
tarif nebo „dožívá-li“ vaše stávající zařízení, Svinaře jsou zcela
pokryty sítí 5.5G.
Na začátku ledna jsme také provedli první část rekonstrukce
bodů REV-02 a REV-06. Všichni klienti připojení na těchto bodech mají dvojnásobnou rychlost.
V nejbližších týdnech plánujeme, v závislosti na povětrnostních podmínkách, dokončit rekonstrukci vysílačů ve Všeradicích a Vižině. Všechny přístupové body opět budou automaticky nabízet dvojnásobnou rychlost i technologii 5.5G.
(jm)

Jiří Sozanský, Mater mortis II, fototisk, tuš, akryl 2010, cena 19 000 Kč
(hodnota daru 40 000 Kč)

Tankovací automat nemrznoucí směsi

Autor: Martin Šrámek
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ŠKOLKA VE VŠENORECH PRO VÍCE DĚTÍ
„Nové oddělení mateřské školy zřízené v prostorách bývalé
obecní knihovny v budově 1. stupně Základní školy ve Všenorech bude otevřeno v lednu,“ napsal starosta Zdeněk Seidler
do Všenorského zpravodaje. Dále je uvedeno, že byly dokončeny všechny stavební práce, tj. vybourání a instalace nových
oken a dveří, výstavba šaten a nového sociálního zařízení, posíleno osvětlení, doplněna topná tělesa, provedeno odhlučnění
místností a položena nová podlahová krytina a dlažba.
Podle slov ředitelky Základní a mateřské školy Všenory Mgr.
Renáty Bartoníčkové se tak kapacita MŠ zvětšila o 14 míst.
Teď v lednu nastupují do školky děti, které se zúčastnily zápisu
na jaře loňského roku, ale pro nízkou kapacitu nemohly nastoupit do MŠ již od září 2010.
(mn)

DOBNET ADOPTOVAL SEDAČKU V ŘEVNICKÉM KINĚ
Provozovatel bezdrátové sítě s napojením na internet, občanské sdružení DOBNET, o. s., adoptoval jednu sedačku řevnického kina. Jako dar poskytne DOBNET občanskému sdružení
Gong, o. s., které kino provozuje, kompletní přípojku k internetu a její provoz po dobu dvanácti měsíců zdarma.
Adopce sedaček představuje ﬁnanční podporu, která je určena na kulturní rozvoj Kina Řevnice. Je rozdělena do dvou
kategorií: soukromé a ﬁremní. Soukromě může sedačku adoptovat jednotlivec nebo skupina, nejčastěji rodina. Finanční dar
na jednu sedačku je odstupňován s ohledem na možnosti
a ochotu dárců v částkách 400 Kč, 700 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč
a více. V případě ﬁremní adopce se jedná o částky 1000 Kč,
2000 Kč, 5000 Kč, 10 000 Kč a více.
Adopcí sedačky v obou kategoriích lze získat na dobu dvanácti měsíců uvedení svého jména na speciálním panelu umístěném ve foyer kina a na portálu www.kinorevnice.cz. Při výši daru
2000 Kč v kategorii soukromá adopce a 10 000 Kč v kategorii ﬁremní adopce je dárce uveden jako „Partner kina Řevnice“. Mezi
jednu z dalších výhod patří možnost přednostní rezervace před
projekcí. Firma si může na základě smlouvy o adopci darovanou
částku odečíst od základu daně z příjmů. Z důvodu vysokých nákladů na topení je od 3. ledna do 28. února 2011 kino uzavřeno,
(mn)
jeho provoz bude opět zahájen od března.

INTERNET 6 MBPS ZA 165 KČ MĚSÍČNĚ
Od pátku 14. ledna 2011 byl spuštěn regionální slevový portál
Červenámyš.cz. V rámci speciální akce na tomto portálu nabízí
DOBNET, o. s., připojení k internetu na šest měsíců za 990 Kč
včetně DPH.
Akci lze využít pouze v síti 5.5G za podmínky současného
nákupu přijímacího zařízení a instalace přímo od poskytovatele
připojení a po zaplacení částky 990 Kč jednorázově. Smlouva
je uzavírána na jeden rok, po uplynutí šesti měsíců je nutné
platit minimálně tarif Internet DOBNET home za cenu 330 Kč.
Prvních šest měsíců zákazník využije maximální rychlost
6 Mbps, což odpovídá tarifu Internet DOBNET Optimal za cenu
390 Kč. Celková sleva za půl roku připojení dosáhne tedy 58%
oproti běžné ceně, rozpočítáním na měsíce přijde připojení
na pouhých 165 Kč měsíčně.
V případě zájmu o tuto speciální
akci je nutné navštívit regionální
slevový portál na adrese www.
cervenamys.cz a nabídku potvrdit. Následně je třeba zaplatit
akční cenu, a to převodem nebo
v informační kanceláři DOBNET,
Palackého 27, v Dobřichovicích.
V kanceláři je možné vybrat mezi
platbou v hotovosti nebo platební kartou.
(mn)

Zprávy

z vašeho

okolí

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ FOTOSOUTĚŽE ZŠ VŠENORY
Začátkem školního roku byla vyhlášena ve škole ve Všenorech „Podzimní fotograﬁcká soutěž“ pro žáky, kteří rádi foto-
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Vítězná fotograﬁe - žákovská porota

Vítězná fotograﬁe - porota pracovníků školy

Autor: Pavel Horák

Autor: Andrea Vyskočilová

grafují. Až do 30. října 2010 žáci fotili, shromažďovali a vybírali
snímky, které sami vytvořili. Ve ﬁnále bylo posuzováno dvanáct
fotograﬁí. Jednu vítěznou fotograﬁi vybrali sami žáci a druhou
zvolili pracovníci školy.
Autorem vítězné práce vybrané žákovskou porotou je žák
sedmé třídy Pavel Horák. Motivem jeho snímku byla pavučina
s kapkami rosy. Cenu základní školy získala Andrea Vyskočilová, žákyně deváté třídy, za snímek podzimní řeky Berounky.
Mimo soutěž byla posuzována prezentace vlastních fotograﬁí
vytvořená v PowerPointu žákem páté třídy Jakubem Novákem.
Dále byla vyhodnocena výtvarně zpracovaná prezentace fotograﬁí žáků třetí třídy pod vedením paní učitelky Markéty Baudyšové, která vznikla jako reportáž z procházky po Všenorech.
Součástí odměny těm nejlepším je, kromě knižních cen o práci s fotograﬁí, uveřejnění jejich prací v DOBNET zpravodaji, který se stal patronem soutěže. Vítěze vyhlásila redaktorka tohoto
média Barbora Tesařová. Kromě vyhodnocení proběhla beseda o využití fotograﬁe při tvorbě tištěných médií.
(mn)

NA BEROUNSKÝ ÚŘAD BEZ ČEKÁNÍ
Radnice v Berouně zavedla se začátkem nového roku novou
službu - objednání na úřad po internetu.
Možnost vyhnout se zdlouhavému čekání na úřadě a z pohodlí domova se objednat na konkrétní den a hodinu nyní nabízí Městský úřad v Berouně. Následuje tak například Prahu, kde
tato služba funguje už několik měsíců.
Prostřednictvím internetového formuláře si nyní můžete naplánovat schůzku k vyřízení těchto agend: evidence vozidel,
občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, profesní
způsobilost, výpis z karty řidiče - bodový systém a tachografy.
Formulář pro objednání najdete na oﬁciálních stránkách města, v sekci Město, použitím odkazu Objednejte se on-line v pravém sloupci.
(jm)
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SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
AKTUALITY Z NAŠEHO REGIONU
Po vánočních svátcích a oslavě nového roku zima
a mráz neustupují, a přesto se v halách a tělocvičnách
postupně začíná s plným nasazením trénovat na další urputné zápasy a turnaje. Většina sportovců vešla
do tohoto roku s předsevzetím udržet prvenství nebo
postoupit na co nejvyšší stupínek.
VÁNOČNÍ TURNAJ MALÝCH BADMINTONISTŮ
Jeden z posledních zápasů minulého roku se uskutečnil
28. prosince – tzv. Dětský vánoční turnaj malých badmintonistů. Ve velkém ﬁnále se utkali Radek Cmíral z Letů s Annou
Dvořákovou z Halounů. Boj to byl opravdu velmi tvrdý, Radek
zvítězil 2 : 1 na sety a ve 3. setu vyhrál 22 : 20. Dobřichovičtí badmintonisté se rozloučili se starým rokem v pondělí
27. 12. v malém sále přátelským hraním a klasickým vánočním pohoštěním. Po skončení sportovního klání se přesunuli
do nové letovské restaurace a uctili starý rok ochutnávkou
skoro všeho, co tam měli.

JEDINÝ NÁRODNÍ SPORT JE NÁRODNÍ HÁZENÁ
Tomuto sportu je letos 106 let a je jediným národním sportem, hraným v Čechách a na Moravě. V Řevnicích se hraje
nepřetržitě už 85 let. Za jeho vznikem stojí středoškolský profesor Josef Klenka, který jej nazval „vrhaná s přenášením“.
Od ledna 1971 se tento sport jmenuje „národní házená“.

Volejbal

Autor: Ivanka Caldová

to tak zůstalo až do konce sezony. Podle vedoucí volejbalistek
Ivanky Caldové, která se s nimi účastní veškerých zápasů, jsou
děvčata připravena prvenství obhájit, tvrdě trénují, a nenastane-li nějaká nepředvídaná situace, pak jsou skutečně na nejlepší cestě, aby se jim to podařilo. V lednu se v Sokole Dobřichovice můžeme těšit na tyto zápasy:
1. liga mužů v pátek 14. 1. od 19 hod. proti MMF Praha, v sobotu 15. 1. od 17 hod. proti Proseku.
2. liga žen v sobotu 22. 1. od 9 hod. a 13 hod. proti Ústí n. L.
A kadetky 23. 1. od 10 hod. a 12 hod. proti Poříčanům.

JUNIOR PING-PONG OPEN 2010

Házená Řevnice

Autor: Petr Holý

V současné době se v našem regionu hraje národní házená
pouze v Řevnicích. Velkým propagátorem řevnické házené
byl pan Robert Tausche a dále zde musím vyzdvihnout pana
profesora Josefa Šafránka, který se o řevnickou házenou
staral plných 44 let. Po jeho úmrtí převzal tuto funkci Petr
Holý a do současnosti zorganizoval dalších jedenáct ročníků. Řevničtí házenkáři se každoročně umisťují na předních
místech tabulky, muži hrají druhou ligu. Výrazného úspěchu
dosáhli žáci výhrou v Poháru České republiky. Letošní rok
zahajují 15. 1. pořádáním turnaje dorostu. Dále byli pověřeni uspořádat semiﬁnále Českého poháru žen za účasti celků
Chomutova, Žatce, Mostu a Modřan. Tato soutěž se odehraje hned v neděli 16. 1. V lednu se ještě budou konat turnaje
mladších i starších žaček (29. 1.) a mladších i starších žáků
(30. 1.). V březnu pak budou organizovat republikové turnaje
dorostu a turnaj starých gard.

Ve Společenském domě v Zadní Třebani proběhl 18. 12.
2010 pátý ročník dětského vánočního turnaje Junior Ping-pong
Open 2010, který každoročně pořádá KČT Zadní Třebaň (Klub
českých turistů). Do soutěže se přihlásilo třicet hráčů, z toho
dvě děvčata. Hráči byli rozlosováni do čtyřčlenných družstev,
každý hrál s každým. Nakonec se hrálo na tři vítězné sady,
prvenství v kategorii dívek vybojovala Anja Bílá z Lysé nad
Labem a stříbrnou Šárka Pastorková z Karlštejna. V kategorii mladších juniorů vyhrál Aleš Kurfürst z Milovic, jako druhý
se umístil Lukáš Bláha z Roztok a třetí místo obsadil Václav
Veverka z Ořechu. V kategorii starších juniorů zvítězil Vladimír
Vácha z Řevnic, druhý byl Mirek Břížďala z Karlštejna a bronzový Jan Veverka z Ořechu. Zadní Třebaň reprezentovali sourozenci Martin a Jakub Malí, Matěj Fürst, Tomáš Břížďala, Daniel
Sedláček a Lukáš Petřík. Na závěr obdrželi všichni hráči malý
vánoční balíček s přáním krásného roku 2011 a se zvoláním:
„Ať žije 6. ročník Junior Ping-pong Open 2011!“ Na turnaj dospělých se můžeme těšit 9. 4.
Jaromír Horáček

PRVNÍ TRÉNINK VOLEJBALISTŮ V NOVÉM ROCE
Volejbalisté začali trénovat a připravují se na první zápasy tohoto roku. Jejich novoročním předsevzetím je udržet se na co
nejlepší příčce. V minulém roce skončila 1. liga mužů na druhém místě a 2. liga žen obhájila prvenství, zatím nejúspěšnější
pořadí za posledních deset let. Oba celky se budou snažit, aby

Ping-pong
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LENKA ŠEBEK LOUBALOVÁ
ZALOŽILA PROFESIONÁLNÍ PRODIVADLO
Rok 2011 otevíráme velmi zajímavým rozhovorem o formování a vzniku
místního profesionálního
divadla s názvem Prodivadlo s jeho zakladatelkou Lenkou Šebek Loubalovou.
Asi málokdo v okolí Berounky o vás ví, že máte
za sebou velmi úspěšnou
kariéru operní pěvkyně...
Vždy jsem chtěla zpívat,
to ano, milovala jsem operu
od útlého dětství, ale „tou tlustou paní, co řve na operních
jevištích“, jsem být nechtěla.
Až působení v Kühnově dětském sboru, kde jsem vystupovala jako sólistka od šesti
do patnácti let, mě postrčilo
k tomu, že jsem vystudovala
operní zpěv u L. Domanínské
a H. Tattermuschové na Státní konzervatoři v Praze. Měla
jsem široký hlasový rozsah
(šest a půl oktávy, pozn. redakce) a za sebou velmi zajímavé a úspěšné pěvecké
zkušenosti. Ve dvanácti letech jsem jako sólistka účinkovala v Honeggerově oratoriu Jeanne d’Arc za dirigování
Serge Baudoa a v jedenácti
jsem nastudovala s velkým
orchestrem Říkadla pro dospělé Václava Lidla. Během
studia na konzervatoři jsem
spolupracovala s Milošem
Formanem na snímku Amadeus. Celý ﬁlmový štáb včetně amerických herců tehdy
přišel na můj absolventský
koncert v Rudolﬁnu, což mělo
za následek vyhazov ředitele. V Karlových Varech jsem
se stala vítězkou mezinárod-

Lenka Šebek Loubalová

Autor: Jiří Tesař

ní pěvecké soutěže. Přes to
všechno jsem cítila, že nechci
být pouze interpret, že chci
aktivně tvořit a promlouvat
k dnešku.
Odešla jste od opery a kam
jste zamířila dále?
Nechala jsem se vést srdcem. Po zhlédnutí brněnského
představení Bratři Karamazovi na Provázku jsem odmítla
lukrativní nabídky do Národního divadla, do Karlína,
Československého rozhlasu
i Semaforu a vydala se
do Brna.
Dnes bych řekla, že
nejlepší divadelní
školu mi dalo an-

 Lenka Šebek Loubalová
Narodila se v Praze, od šesti let byla sólistkou Kühnova dětského sboru (mj. nazpívala ústřední písně k ﬁlmové pohádce Malá mořská víla). Vystudovala operní zpěv
u L. Domanínské a H. Tattermuschové, v roce 1980 se stala vítězkou Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Od roku 1983 hrála v brněnském Divadle Husa
na provázku, kde ztvárnila řadu rolí v režii P. Scherhaufera,
E. Tálské, I. Krobota. Spolupracovala s divadelní společností
BRAK, hostovala v Národním divadle, v letech 1990 až 1993
byla členkou Hudebního divadla v Karlíně (nastudovala např.
Helenku v Pohádce máje). Ztvárnila epizodní úlohu ve snímku
M. Formana Amadeus a postavu Josefíny Duškové ve ﬁlmu
V. Chytilové Mí Pražané mi rozumějí. V roce 1995 začala spolupracovat se Studiem Y, od roku 2005 je jeho stálou členkou.
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Lenka Šebek Loubalová

gažmá v brněnském Divadle
Husa na provázku. V době,
kdy jsem do Brna přišla, tam
působili takoví režiséři jako
Scherhaufer, Tálská, Krobot.
S těmi lidmi bylo úžasné pracovat. Byly to přesně ty osobnosti, od kterých jsem se
mohla naučit, jak se autorské
divadlo tohoto formátu dělá.
Jak nechat vykvést to, co je
v hercích schované, nechat
jim prostor a přitom je vést
tam, kam režisér míří. Když
jsem po čtyřech letech
z Brna odcházela,
tak jsem věděla, že
jsem absolvovala
přesně tu školu
pro budoucí režisérskou dráhu,
jíž jsem chtěla jít.
Po
návratu
do Prahy jsem začala
spolupracovat
s Ypsilonkou, která je mi blízká právě svou režií, hudebním
zaměřením a neformálností.
Měla jsem ovšem také obrovské štěstí, že po návratu
z exilu mě oslovil ke spolupráci v Hudebním divadle v Karlíně tehdejší ředitel a režisér
Zdeněk Pospíšil. Vzhledem
k tomu, že byl zakladatelem
Divadla na provázku v Brně,

jsem přesně věděla, o co mu
jde, a tato spolupráce byla pro
mě více než poučná. Helenka
z jeho Pohádky máje mě moc
bavila a se Zdeňkem Mahdalem v roli Ríši jsme si opravdu užívali společně s diváky,
kteří nás nechtěli pustit z jeviště. Je opravdu škoda, že
tak velká režisérská osobnost
již není mezi námi. Po mateřské dovolené jsem navázala
spolupráci s Ypsilonkou, kde
působím dodnes.
Zhruba před čtrnácti lety
jsem se přestěhovala z Prahy
do Všenor. Spolu se sousedy
z Dobřichovic jsme pořádali
happeningy na zahradách,
a to vždy u příležitosti něčích
narozenin.
Místo dárků materiálních
jsme oslavenci „šili představení na tělo“. Vyproﬁlovalo
se tam pár zajímavých osobností. Například Eva Mládková se projevila jako nadaná
textařka, její nápady byly pro
vznikající spolek velkým přínosem.
Lenka Mejstříková se ukázala jako velmi zdatná kostymérka a scénografka. Je také
vystudovaná etnoložka, takže
se velmi dobře orientuje v dobových kostýmech. X
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X Tím jsme se dostali
k ochotnickému, posléze
amatérskému divadlu.
První inscenací byla Antonie a divoká karta, kterou
jsme spolu s Evou Mládkovou
a Lenkou Mejstříkovou napsaly u mě v obýváku za tři měsíce. Pod pseudonymem Lev
Triforten. Chtěla jsem začlenit
nové ochotníky do již stávajícího spolku. Záměrem bylo vytvořit základnu amatérskému
divadlu, jež by mohlo lidi bavit
a eventuálně přimět obecní úřad ke stavbě kulturního
stánku – divadla. To zde citelně chybí. Antonie byla psána
pro Alenu Říhovou, Hedviku
Hájkovou a Karla Krále, kteří
v té době „ochotničili“ v Řevnicích.
Lehčí žánr jsme si vyzkoušeli
ve féerii Oživlá hlína, kde herci
mluvili a zpívali na playback.
V dalším kuse, což bylo Pyžamo pro šest, jsme nacvičili
práci s textem hlouběji. Povedla se nám, myslím, kvalitní
„konverzačka“.
Letos v únoru poprvé budeme hrát divadlo profesionální. Místní ochotníci vytvořili
základnu, na níž může stát
profesionální autorské divadlo – Prodivadlo.
Společnost Prodivadlo vznikla loni v září, má své logo, které
tvoří secesní muchovská květina.
Profesionální scéna Prodivadla ráda využije i amatérské
herce, kteří ovšem mají za sebou nějakou hereckou historii.

Jakou hrou bude Prodivadlo zahajovat?
Sice mám myšlenky na jiné
divadelní kusy, které chci dělat, ale senátor a člen Dobřichovické divadelní společnosti
(DDS) Jiří Oberfalzer mě přesvědčil pro hru Ephraima Kishona Byl to skřivan, v našem
podání Ať žije Shakespeare!.
V této komediální truchlohře
se Kishon nechal inspirovat
apokryfem Karla Čapka o tom,
co by se stalo, kdyby Romeo
a Julie nezemřeli.
Jiří Oberfalzer je od přírody
talentovaný herec. Rozhodla
jsem se obsadit ho do hlavní role staršího Romea vedle
Alice Čermákové, která hraje
Julii. Jejich návrat do mládí představují Jan Seidel
a Denisa Hrubá jako mladí
Romeo a Julie. Roli chůvy
přijala skvělá Lilian Malkina
– teď naposledy jste ji možná viděli ve ﬁlmu Občanský
průkaz. Alternuje ji Jiřina Černá. Dále hraje Tomáš Vacek
v roli mnicha Vavřince – oba
jsou ze Zbraslavské divadelní společnosti. Těším se také
na Shakespeara v podání
již známého Jiřího Šafránka.
Na tomto projektu se mnou
spolupracuje i můj muž Jára
Šebek (bez něj bych to fakt
nezvládla) a autor plakátu,
nadaný scénograf Jindřich
Kratochvíl.
Jaký je rozdíl mezi amatérským
divadlem
DDS
a autorským profesionálním
Prodivadlem?

Prodivadlu jsme již na celou
dekádu dopředu vymysleli
divadelní strategii. Má svůj
program a ví, kam diváka
dovést, jak ho vychovávat.
Autorské nebo také režisérské divadlo pracuje s hercem
jako s dopředu vytipovaným
materiálem. Předpokládá se,
že pokud je pro nějakou roli
vybrán, zvládne ji a přinese
svému divadelnímu představení kus sebe. Režisér má
na autora určitý názor, který
divákovi po svém předkládá.
Například ve hře Byl to skřivan není děj zasazen do doby
30 let po smrti Romea a Julie,
jak to chtěl Kishon, ale o celých 417 let později, jak jsem
to chtěla já.
Naším cílem je, aby se Prodivadlo stalo pojmem. Podobně jako Divadlo na provázku nebo Ypsilonka. Pokud
do nich člověk jde, ani nemusí
vědět, kdo režíruje nebo hraje,
ale dopředu ví, co má očekávat. Tato divadla si své diváky
vychovala. Podobně i my si
chceme své diváky najít.
V současné době tuto hru
E. Kishona nacvičujete. Kdy
a kde plánujete premiéru?
Premiéra bude 5. února 2011
v řevnickém kině, které je
v současné době rekonstruováno. V únoru by měla být dokončena kompletní přestavba
zázemí a stávajících asi 215
míst bude rozšířeno na 320.
Kde bude mít Prodivadlo
zázemí?
Uvidíme. Něco podobného,
jako je řevnické kino nebo lesní divadlo v Řevnicích, v Dobřichovicích chybí. Nyní využíváme laskavý azyl řevnického
zámečku, který nám nabídli
řevničtí ochotníci prostřednictvím Alice Čermákové.
Malou zkušebnu, jež nám
slouží také jako zvukové studio, máme doma. Ale tam se
vejdou nanejvýš čtyři herci.
Co dalšího máte v plánu,
nebo dokonce rozpracovaného?
Hned po premiéře Shakespeara začneme ještě v únoru
zkoušet představení Císařův
mim. Je to hra z roku 1944,
objevená po roce 1989. Je
jako stvořená pro Jiřího Šafránka a Jana Seidela, které
bych ráda vyproﬁlovala do komediální dvojice.
Dále se spolužákem z kon-
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zervatoře Pavlem Kalinou,
jenž bude psát hudbu, připravujeme muzikál o Keltech
(Pavel Kalina napsal hudbu např. pro muzikál Robin
Hood, pozn. redakce). Pro
scénu tohoto muzikálu mám
přislíbenou spolupráci scénografa a architekta pana Maliny. Na zakázku připravujeme
turné po Francii.
Také máme v plánu nacvičit letní show ve stylu Oživlé
hlíny, která byla skvěle přijata
obecenstvem.
Proč je podle vás v širokém
okolí Dobřichovic a Řevnic
tolik ochotníků?
To bude asi genius loci (směje se). Myslím, že to bude tím,
že se v této oblasti vyskytují
lidé, kteří jsou osobnostmi.
V maloměstě je na každého
velmi dobře vidět a lidé zde
jsou exhibicionisté. Na rozdíl
od Prahy, která svou velikostí
zaručuje anonymitu.
Práce divadelní je bezvadná
v tom, že pokud se dělá dobře, pak lidé kvetou. Herectví
je pro ně terapií. Je uvolňující,
dovoluje schovat se za masku „někoho“. Herec může ze
sebe vypravit něco, co by sám
za sebe nikdy neřekl. Z jeviště
to jde. Postava, kterou hraje,
to skryje. Z naší zkušenosti
z Dobřichovic moc dobře víme,
že si s námi velmi rádi zahrají
politici. Divadlo by ovšem mělo
víc myslet na své publikum.
Děkuji za rozhovor a zakončuji z eseje bratří Čapků:
„Divadelní lid je, jak známo,
pověrčivý; například nesmíme přáti herečce před premiérou ‚Mnoho štěstí‘, nýbrž
‚Sraz nebo zlom vaz!‘“ Pak
tedy: Prodivadlo, zlom vaz!
(bt)

Lenka Šebek Loubalová
Autor: Jiří Tesař
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OPRAVY

A PŘEVÍJENÍ

ELEKTROMOTORŮ

• EXPRES SLUŽBY BEZ PŘÍPLATKU
ZA RYCHLOST
• JSME PLÁTCI DPH

KONTAKT: 604 842 408
7
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NAKUPUJETE? ZKUSTE TO VÝHODNĚ
ANEB NENÍ SLEVA JAKO SLEVA 3 Kč za PLZEŇSKÉ
SLEVY VŠUDE, KAM SE PODÍVÁŠ
V současné době, kdy se podnikatelé
a obchodníci snaží nabídnout zákazníkovi co nejvíce zboží nebo co nejlepší
službu, je vždy důležitou otázkou pořizovací cena. V prakticky jakékoli nabídce se objevuje lákavé slovo „Sleva“.
S každým počátkem nového
roku je po několik posledních
let spojena „tradiční“ nabídka
výrazných slev. To, co se obchodníkům, a zejména řetězcům nepovedlo prodat v předvánočním čase, poskytují nyní
výhodněji. Tím do svých provozoven lákají zákazníky, kteří
většinou nakoupí i mnoho dalších věcí, jež vůbec nepotřebují. Je to již takový český folklor,
kdy spousta koupěchtivých lidí
čeká na velké lednové snížení
cen a vyráží do ulic a obchod-

ních center využít novoroční
výprodeje. Vzhledem k obrovské konkurenci mezi prodejci
a převisu nabídky nad poptávkou začali někteří obchodníci
s výprodeji těsně před Vánoci
nebo během vánočních svátků. Snaží se tak předběhnout
konkurenci, nalákat a ulovit zákazníka co nejdříve.
Zlevněné zboží obchodníci
samozřejmě nabízejí v omezené míře po celý rok. V supera hypermarketech najdeme
koutky typu: zboží se slevou,

výhodná nabídka, snížené nebo
škrtnuté ceny, výprodeje apod.
Kouzelné slovíčko „Akce“ nás
neustále atakuje, takže nekoupit vlastně znamená „zmeškat“
jedinečnou šanci mít zboží za výhodnou cenu, a tím
ušetřit. Mnoho zákazníků pak
s myšlenkou „nekup to, když
je to tak levné“, plní nákupní
košíky věcmi, jež by jednoduše mohli postrádat nebo minimálně nahradit jinou, mnohdy
lepší variantou. Na našem trhu
však najdeme i obchody, které
mají pouze produkty ve slevě,
tzv. outlety. V nich se prodává
převážně značkové zboží z minulých sezon nebo věci, které
již v běžných obchodních sítích
nenajdeme nebo jsou z jiných
důvodů významně zlevněné.

NÁKUPY PŘES INTERNET
Běžnou praxí se také stalo, že
si zboží nejdříve prohlédnete
v kamenném obchodě, včetně
podrobného výkladu prodavače, a pak večer totéž zboží
koupíte levněji z domova přes
internet. Tomu, kdo preferuje
nižší cenu a pohodlnost, internetové nákupy tyto potřeby většinou splní. Na druhou
stranu je třeba podotknout, že
tento způsob přináší i určité
Důležitým prodejním místem, kde můžeme v současné
době nakoupit většinou také
cenově výhodněji, jsou zajisté
i internetové portály. Nákupy
přes internet se za poslední
dobu velmi rozšířily a nedůvěra k tomuto způsobu nakupování pomalu, ale jistě ustupuje. Tím se zvyšuje počet lidí,
kteří tento způsob pořizování
zboží volí, a objemy nákupů přes internet dramaticky
rostou. Nákupy přes internet
mají nesporně mnoho výhod,
zejména tu, že si z pohodlí
domova můžete najít o zboží
či službě mnoho informací,
a to nepřetržitě, bez závislosti
na otevíracích dobách prodejen. Nemusíte nikam chodit, a tak ani neriskujete, že
zbytečně koupíte něco navíc.

te vyzvedávat koupené zboží
sami na určeném místě, nutně
musíte počítat ještě s platbou
za dopravu nebo s určitým
zpožděním či časovým omezením dodávky. Obchodník
čeká, až bude mít více objednávek najednou na jedno místo, nebo dodávky rozváží jen
ve vybrané dny a hodiny.
V současné době nicméně
na českém internetu existuje
velké množství „elektronických“ prodejen, tzv. e-shopů. Některé e-shopy působí
samostatně, jiní obchodníci
mají tento způsob jako další
službu ke svým „kamenným“
prodejnám. Nabídek a možností nakupování na internetu
je v současné době opravdu
hodně, mnohdy včetně spojení se sociálními sítěmi (např.
Facebook, Twitter apod.).

SLEVA
94%
Původně
50 Kč
Sleva
94 %
Ušetříte
47 Kč

KOUPIT

299 Kč za EXKLUZIVNÍ
SLEVA
50%
Původně
600 Kč
Sleva
50%
Ušetříte
301 Kč

KOUPIT

979 Kč za úžasnou jízd
SLEVA
51%
Původně
1999 Kč
Sleva
51 %
Ušetříte
1020 Kč

KOUPIT

nepříjemnosti a drobná rizika.
Platba se většinou musí uskutečnit předem, před dodávkou, a to převodem z účtu,
platbou kartou nebo přes jiný
platební prostředek typu PaySec, PayPal apod. Případně
dobírkou, jež cenu zboží zvýší
o poštovné. Pokud si nechce-
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SLEVY NA HROMADNÉ NÁKUPY
PIVO

Í MASÁŽ

du ve FERRARI F430
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Velkou novinkou na internetovém trhu je tzv. hromadné
nakupování na internetu neboli skupinové slevy. Jedná
se vlastně o kombinaci již
zmíněných lákavých a výrazných slev zboží a služeb v obchodech, ale realizovaných
právě na internetu, pomocí
primitivních e-shopů. Tento
způsob prodeje je svým způsobem geniální, jednoduchý,
poslední dobou velice úspěšný a z pohledu zákazníka
velmi výhodný. Lze se setkat
i s pojmem kolektivní nakupování, které prakticky takto
vzniklo a svůj největší rozmach zažilo v roce
2005 v USA. Označuje se někdy také
slovem „Tuangou“
(čteno: „twango“),
jež ale pochází z Číny
a reprezentuje celou nákupní strategii založenou
na skupinové slevě. O něco
později se tento způsob
rozšířil i do Evropy a na jaře
v roce 2010 se objevilo skupinové nakupování také
u nás, na českých internetových portálech.
Princip hromadného nakupování je takový, že vlastník
webového serveru dohodne
s obchodníkem velmi výraznou slevu na jeho produkt,
převážně na jedno vybrané
zboží, službu nebo speciﬁcký balíček. Sleva se pohybuje minimálně na hranici
40 %, zpravidla se ale jedná
o 50 až 90 % z původní ceny
obchodníka. Provozovatel
e-shopu pro kolektivní nakupování vystaví tuto zlevněnou
nabídku na svých webových
stránkách a zajistí jejich návštěvnost vhodnou propagací
a marketingovými kampaněmi. Většinou je nabídka platná
jeden den, případně více dnů,
ale vždy je časově omezena,
často bývá určen minimální
a maximální počet prodaných
produktů ve „slevě“. Pokud
se najde dostatečný počet
kupujících (je dosažena minimální hranice, pokud je určena), nabídka se stává aktivní
až do dočerpání maximálního
počtu, opět pokud je tato hranice stanovena. Nakupující
pak přes webovou stránku
s nabídkou vytvoří jednodu-

chou objednávku a dostane
výzvu k platbě formou e-mailové zprávy. Po zaplacení
inzerované ceny, zpravidla
elektronickým způsobem
(platebním příkazem, kartou
nebo jiným on-linovým platebním prostředkem…), a připsání platby na účet vlastníka webového serveru pošle
provozovatel e-mailem slevový voucher s časovou platností a unikátním kódem na
e-mailovou adresu
kupujícího.

Tento kupon si pak zákazník ze svého e-mailu vytiskne
a uplatní jej u obchodníka,
který mu poskytne službu
nebo prodá zboží se smluvenou výraznou slevou nebo
s jinou dohodnutou výhodou.
Provozovatel slevového webu
si pak z platby zákazníka
odečte svoji provizi, která se
pohybuje mezi 10 až 20 % ze
snížené ceny, a zbytek odešle
obchodníkovi.
Jedná se tedy o výraznou
množstevní slevu, jaká se
poskytuje odběratelům typu
velkých obchodních řetězců.
Koupí-li například půl vagonu kilových sáčků s cukrem,
dostanou od cukrovaru slevu
pohybující se kolem 50 %.
Tento způsob je nyní aplikován i na služby a komodity,
jež odebírá běžný spotřebitel
v objemu, který je pro něj přijatelný. Rozdíl je tedy v tom,
že jeden zákazník nekupuje
půl vagonu cukru, ale na internetovém slevovém portálu
se najde tolik zájemců o propagovanou komoditu, že společně mohou u podnikatele
získat velkou slevu. Obchodník tedy také poskytne množstevní slevu, ovšem ne jed-

nomu odběrateli, ale skupině
běžných zákazníků.
Tento fenomén současného nakupování na internetu
v Čechách využily již desetitisíce zákazníků a v roce 2010
vzniklo v českém internetovém
prostředí ke stovce těchto nakupovacích portálů. Začíná se
hovořit o tom, že není prostor,
aby se všechny weby nabízející v Čechách hromadné
nakupování uživily, a že brzy
začne jejich tržní samovolná
regulace. Existuje už několik
webových serverů, které nabízejí kumulovaný přehled
všech nebo vybraných
nabídek z ostatních
slevových
portálů.
Na těchto serverech
lze najít možnosti vyhledávání a řazení dle
oblastí, ceny, stáří nabídky, počtu kupujících
a mnoho dalších informací včetně odkazu
na konkrétní slevové
weby. Zadáním termínu
např. „hromadné nakupování“ nebo „skupinové slevy“ apod. do jakéhokoli
webového vyhledávače můžete na internetu najít mnoho
odkazů na toto „nové“ portálové řešení nákupů.
Z pohledu obchodníka jde
tedy o nový propagační nástroj a cestu ke zvýšení pozornosti na jeho podnikatelskou
činnost. Vzhledem k předem
stanoveným podmínkám lze
celkem dobře odhadnout
nutné náklady na tuto formu
propagace a případnou návratnost. Lze také navíc počítat s tím, že přijde i několik
zákazníků bez voucheru nebo
že některé zaplacené kupony
nebudou svými majiteli využity, což prakticky zvyšuje příjem podnikatele i provozovatele webu.
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NAKUPUJTE SE SLEVOU

číslo 1 I ročník 5

ÚSKALÍ HROMADNÉHO NAKUPOVÁNÍ
Tato forma nakupování je velmi zajímavá pro kupujícího i pro obchodníka. Nese s sebou však i několik
skutečností, na něž si obě strany musí dát pozor.
Objevily se již například falešné webové stránky, které
propagují nabídku a očekávají platbu ﬁrmě, jež ve skutečnosti neexistuje nebo je
založena pouze za účelem
podvodného zisku ﬁnančních prostředků. Jedná se
zejména o stránky založené
na Facebooku nebo jiných
sociálních sítích, kde je pak
velmi těžké vymoci zaplacené
peníze zpět. Dalším rizikem je

i následný bankrot ﬁrmy, jež
komoditu s výraznou slevou
nabízí. Pokud si zakoupíte
a zaplatíte voucher platný
např. do 31. 12. 2011, můžete
jej využít kdykoli po dobu jeho
platnosti. Firma však v létě
roku 2011 zkrachuje a uzavře
svou činnost. Vy již nemáte
kde kupon uplatnit a zaplacené peníze můžete požadovat
zpět pouze po provozovateli slevového webu. Zda vám

HROMADNÉ SLEVY Z POHLEDU
PODNIKATELŮ
Sami obchodníci se k nabídce propagovat své služby
formou skupinové slevy také
nestaví vždy úplně pozitivně.
Počet jejich nových zákazníků by sice mohl touto propagační akcí značně narůst,
ovšem s rizikem výrazně nižšího příjmu od jednotlivých
nakupujících, či
dokonce
prodeje za cenu, která je pod
jejich nutnými náklady.
Po hromadném prodeji slevových voucherů se objednací
kalendáře a provozovny sice
zaplní novými zákazníky, ale
tím se omezí možnost návštěvy stálých a dlouhodobých
klientů. Pro tyto klienty, kteří
platí standardní cenu v rámci
svých permanentek, se tak
výrazně sníží komfort nabízené služby. Mohlo by tedy dojít
k odlivu těchto stálých zákazníků a to si žádný obchodník
určitě nepřeje, přestože mu
vzniká vidina velké skupiny
nových, ovšem v této chvíli
jen potenciálních, klientů.
Pokud se jedná o službu,
u níž je nutná i osobní součinnost jejího poskytovatele,
například masáže, výukové
kurzy, prohlídky apod., jistou
úlohu může sehrát i obchodnické „podvědomí“, které ví,
že poskytuje nabídku s výraznou slevou. Tím může utrpět i okamžitá kvalita poskytované služby, což by se opět
mohlo odrazit v odlivu stálých
i nových zákazníků, lákaných
právě přes slevovou akci.
Mezi zájemci o slevové nabídky se objevují i ti, kteří záměrně vyhledávají zboží nebo

službu výhradně se značnou
slevou. Z takových „lovců
slev“ se ale většinou nikdy
nestanou stálí zákazníci a nákup u stejného obchodníka
nebudou opakovat, ledaže
by opět nabídl výraznou výhodu. V takovém případě by
propagační akce přišla vniveč
a prodejcům by se nevyplatila, pokud mimořádně nabízeli
zboží nebo službu pod hranicí
svých nutných nákladů.
Problémem také může být
nabídka, která je propagována na celostátním internetovém serveru, ale zaměřena je
regionálně nebo provozovna
obchodníka není přijatelně
dosažitelná. Může se například jednat o nabídku autoservisu v Mníšku pod Brdy,
která je cenově zajímavá, ale
z Prahy tam kvůli ušetřeným
nákladům nikdo nepojede. Večeře v restauraci U Třech vran
v Praze-Uhříněvsi za 40 %
běžné ceny je pak atraktivní
pouze pro obyvatele jihovýchodní části Prahy apod.
I přes některé drobné nepříjemnosti je forma hromadného
nakupování neboli skupinových slev většinou výhodná pro
obě strany. Tedy pro obchodníka i zákazníka. Pokud je vše
dobře ošetřeno smlouvou, jsou
jasně dána pravidla, vybrány
vhodné komodity a podnikatelé se zaručí za kvalitu, rozhodně lze považovat tento „nový“
způsob nabídky za velmi dobrý
a úspěšný nápad výhodný pro
každého, kdo s ním umí dobře
pracovat, korektně jej nabízet
a správně poptávat.

peníze vrátí, závisí na jeho obchodních podmínkách a slušnosti přístupu k podnikání
v této oblasti.
Z tohoto důvodu se již provozovatelé největších slevových
portálů domlouvají na společné myšlence vytvořit instituci,
jež by bděla nad dodržováním
pravidel férového podnikání
v této oblasti. Vzniká etická
platforma, která by sdružovala provozovatele slevových
webů a také by například za-

vazovala členy k tomu, aby
nesli riziko úpadku ﬁrem, pro
něž prodali slevové kupony.
V případě bankrotu by měli
povinnost peníze zákazníkovi
vrátit. Etický kodex by obsahoval samozřejmě více smluvních dohod, například tu, že
nabízené komodity nebudou
uměle předražovány, aby sleva pak vypadala lákavěji, nabídky nebudou propagovány
přes sociální sítě, budou použity věrohodné obrázky apod.

DOBNET JDE TAKÉ CESTOU
HROMADNÝCH NÁKUPŮ
Poskytovatel internetové sítě
DOBNET, o. s., pro oblast Dolní Berounka se také rozhodl
využít myšlenky „hromadného
nakupování“ a jeho výhod. Nabízí obyvatelům tohoto regionu
svůj nový slevový portál. Nové
internetové stránky nesou název Červená myš (resp. www.
cervenamys.cz) a jsou úzce
organizačně propojeny se sdružením DOBNET. Tím je zaručena kvalita služeb, protože toto
sdružení poskytuje internetové
připojení, vydává tento měsíčník DOBNET zpravodaj, má
svoji kancelář v Dobřichovicích,
vlastní internetový zpravodajský portál iDobnet.cz a na trhu
působí více než pět let. Slevový
portál Červená myš je tedy jedním z dalších projektů sdružení
DOBNET, který se bude specializovat na propagaci ﬁrem
v tomto regionu, a zejména
na nabídky s výraznou slevou
principem hromadného nakupování.
Riziko úpadku provozovatele portálu tedy není na místě
a obchodníci, kteří budou nabízet své služby nebo zboží
ve slevě, budou pečlivě vybráni. S mnohými již sdružení
DOBNET dlouhodobě spo-
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lupracuje. Rozhodně se při
výběru budeme zaměřovat
na regionální ﬁrmy v této oblasti tak, aby slevové nabídky
mohli využít právě místní zákazníci. Velkou výhodou také
bude možnost zakoupení slevového kuponu přímo v kanceláři sdružení DOBNET v Dobřichovicích a platby v hotovosti
nebo platební kartou. Ten, kdo
ještě nemá důvěru k placení
přes internet nebo chce ušetřit
za poplatek za platební příkaz,
bude mít tedy i tuto možnost.
Nabídky na portálu Červená
myš budou rozděleny na krátkodobé, s periodicitou týden,
a dlouhodobé, které budou
obměňovány jednou za měsíc. Aktuální nabídky sledujte
na tomto portálu, případně se
osobně zeptejte v kanceláři
sdružení DOBNET.
Přejeme vám mnoho výhodných nákupů přes nový portál
Červená myš.cz.
Téma připravil Pavel Tichna
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PR / INZERCE

DOBNET zpravodaj

OTEVŘENO!
ST - NE 13.00 - 18.00
PRODEJ NÁBYTKU ZA BEZKONKURENČNÍ CENY

K. MAŠITY 409, VŠENORY · TEL.: 257 710 658

WWW.VSCENTRUM.CZ
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INZERCE

číslo 1 I ročník 5

Český rozh

Malujeme po síti 2011

Báje, pohádky a pověsti
Které pohádkové postavy máte nejraději?
Jakou záhadnou pověst jste slyšeli vyprávět?
Znáte zajímavou báji odkudkoli ze světa?

Podmínky soutěže pro děti od 6 do 14 let
Forma
Q
Q
Q

kresba: formát A4 nebo menší
rukodělná práce (keramika, dřevo, kov apod.)
počítačová graﬁka, animace
graﬁka:jpg, tiff, rozlišení max. 1280 x 1024 px; posílejte vypálené na CD, včetně 2 až 3 screenshotů z tvorby (postupu práce),
nebo vytištěné na A4, příp. e-mailem, max. velikost obrázku 5 MB
animace 2D, 3D: nejlépe ﬂv, případně swf, avi, mov, rozlišení max. 800 x 600 px; posílejte vypálené na CD, DVD,
včetně 2 až 3 screenshotů z tvorby (postupu práce)

Každý den od 19 hodin můžete poslouchat pohádky s Hajajou na stanici ČRo 2 – Praha, v neděli vysíláme pohádku od 13 hodin.

Další informace
Práce je třeba zaslat do 31. 3. 2011 na adresu:
Český rozhlas Internet, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, heslo: Báje, pohádky a pověsti. Práce se nevracejí a práva k užití patří Českému rozhlasu.
Zadní strana práce musí obsahovat tyto údaje:
jednotlivci: jméno, věk, bydliště, telefon autora a název díla
školy, kroužky: jméno, adresa a telefon školy, třída a věk dětí, jméno vyučujícího, název díla
Můžete připojit i krátký popis toho, co posíláte; text ale nebude započítáván do výtvarného hodnocení. Díla ve dvou kolech vyhodnotí
porota složená ze známých osobností České republiky. Originály vítězných prací soutěže budou vystaveny od června v Musaionu –
Národopisné expozici NM v Letohrádku Kinských. V digitální podobě budou k vidění na internetových stránkách Českého rozhlasu www.
rozhlas.cz/malujeme. Další informace o soutěži získáte na adrese Českého rozhlasu: Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, pí. Lenka Kupková,
telefon: +420 602 769 822 nebo +420 221 552 807, 806 e-mail: lenka.kupkova@rozhlas.cz
Q
Q

Cena veřejnosti
Hlasujte od května na www.rozhlas.cz/malujeme.

Akci podporují a pěkné ceny věnují
Český rozhlas 2 - Praha, Albatros, Bonaparte, Kanzelsberger, Kores, Království železnic, a.s., Městská část Praha 5, Národopisné oddělení,
Národní muzeum, Nový věk, Sanquis, Slovart

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

strana

12

TIP NA VÝLET

číslo 1 I ročník 5

DOBNET zpravodaj

UVIDÍTE HRAD LOKET, KOLONÁDU...
A SPOUSTU KOLEJÍ
V lednu většinou jezdíme lyžovat na hory, někdo uteče zimě do exotických krajin nebo raději ani nevystrkuje nos z teple vytopeného domova. Nabízím vám
výlet do Karlovarského kraje. Stihnete vše – kolonádu,
podívat se na Loket nebo i na ﬁlmový festival. Že vám
tady něco nehraje?
DALŠÍ ČÁST UNIKÁTNÍHO
MODELU ČESKÉ
REPUBLIKY OTEVŘENA
Máte pravdu. Ve skutečnosti byste samozřejmě vše,
co vám tu nabízím, najednou
vidět nemohli. Ale v Království železnic, kde je všechno
zmenšeno a vystaveno v jednom areálu dohromady, to
možné je. Království železnic
se rozrostlo o dalších 51 m².
Přibylo 125 staveb, více než
1150 nejrůznějších ﬁgurek
a 120 metrů kolejí, na nichž se
prohání devět zbrusu nových
vlakových souprav.
Trať, která vede z Ústeckého kraje, je prodloužena přes
Ervěnický viadukt do stanic
Karlovy Vary horní nádraží,
Mariánské Lázně a dále až
do nákladového nádraží, které ale je již v Plzni.

FILMOVÝ FESTIVAL
Můžete si pěkně prohlédnout účastníky Mezinárodního ﬁlmového festivalu v Karlových Varech. Model nabízí
hotel Thermal a jeho autentickou výzdobu v době festivalového dění. V centru města

uvidíte stovky návštěvníků,
vítání ﬁlmových hvězd a televizní štáby, „pouťové veselí“
v okolí hotelu, stánky, atrakce
a samozřejmě i legendu tohoto festivalu Jiřího Bartošku.

NOVÁ TECHNOLOGIE
Absolutní novinkou na kolejišti Karlovarského kraje je
použití IR řízení pohyblivých
vozidel. Vozidla tak nejen zastavují na červenou a dávají
si přednost na křižovatkách
jako doposud, ale díky nové
technologii je umožněno také
řízení jejich odstupu, zpomalování, odbočování nebo
přednost při výjezdu autobusu ze zastávky. Všechna vozidla mají také plně funkční
brzdová světla a blinkry.
Karlovarský kraj v číslech:
Znázorněná plocha
51 m²
Délka kolejí
120 m
Počet statických aut
Počet jezdících aut
Počet vlakových souprav
Počet staveb
Plocha zalesnění
Počet ﬁgurek
Počet stromků

Nádraží v Mariánských Lázních
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ŠÍPŮV MODEL PRAHY

OTEVÍRACÍ DOBA

Byla jedna malá holčička
a měla skvělého, hlavně šikovného dědečka. Ten pro
svoji vnučku vyráběl z lepenkového papíru domy, ulice
a chrámy rodného města.
Vzorem mu byl Langweilův
model Prahy.
Třicet let byl tento unikát
ukryt před zraky veřejnosti.
Nyní mohou návštěvníci obdivovat celkem 3220 domů, 20
kostelů, 9 synagog a 5 věží
pražského historického jádra
z papíru, jak je vyrobil pan Rudolf Šíp. Činil tak dvanáct let,
od roku 1965 až do své smrti.
Model je obdivuhodný a stojí
za to ho vidět!

Království železnic je návštěvníkům otevřeno každý
den včetně státních svátků
ve standardní otevírací době.

Doupov

PROČ:

zábava pro děti i dospělé JAK TAM:

KAM:

Stroupežnického 23, Praha 5

INFO:

www.kralovstvi-zeleznic.cz

KDY:

dle otevírací doby

strana

100
11
9
125
3,5 m²
1150
1580

Kolonáda v Karlových Varech

STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ
DOBA EXPOZICE
Den

od

do

Pondělí

9:00

19:00

Úterý

9:00

19:00

Středa

9:00

19:00

Čtvrtek

9:00

21:00

Pátek

9:00

19:00

Sobota

9:00

21:00

Neděle

9:00

19:00
(lk)

Autor: z archivu Království železnic

150 metrů od metra Anděl

NA JAK DLOUHO: jak vás to bude bavit

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

DOBNET zpravodaj

INZERCE

číslo 1 I ročník 5

AKCE: Ve dnech
3. 1. – 11. 2. 2011
SLEVA 20% NA VEŠKEROU ZIMNÍ OBUV
V prodeji jsou dále: zimní čepice, rukavice, ponožky, thermo podkolenky,
thermo punčocháče, ﬂeecové nákrčníky, šály.

Speciální akce
SLEVA 30% na KOLOBOTY se zasouvacím
kolečkem na patě.
Kolečko zabudované v podrážce se snadno vysouvá z podrážky
stisknutím tlačítka. Botičky jsou v dívčím i chlapeckém provedení
ve velikostech 31 – 40. Nabídka je platná do vyprodání zásob.
Nově v prodeji školní sety od ﬁrmy HAMA. Jedná se o školní aktovku,
plný penál, pouzdro, peněženka, sáček na bačkůrky.
Pláštěnka a reﬂexní prvky na aktovce jsou samozřejmostí.
Otevírací doba: PO – PÁ 8:30 – 12:00, 14:00 – 17:00, SO 8:30 – 12:00
Možnost platby kartou.
Adresa: DĚTSKÉ BOTIČKY, Palackého 20, 252 29 Dobřichovice
(vedle knihovny, u kruhového objezdu v centru Dobřichovic)

Kontakt: 777 347 864

DOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA

DOBNET zpravodaj

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU
VÍTE, CO NABÍZÍ BEROUNSKÝ AQUAPARK?

SOUTĚŽ

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo
DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 28. ledna 2011. První vylosovaný výherce obdrží 2x vstup
do vodních atrakcí a plaveckého bazénu na 120 min. zdarma.
Další dva vylosovaní získají 2x vstup do ﬁtness a plaveckého bazénu na 120 min. v Aquaparku v Berouně zdarma.

PRO CHYTRÉ HLAVY
X ČTVEREC
Zvětšením strany čtverce o 1 cm dostaneme nový čtverec, který
má plochu o 111 cm čtverečních větší. Jak dlouhá je strana
původního čtverce?

X BARVY
Stěny krychle je třeba natřít šesti různými barvami tak, aby každá strana byla vždy natřena barvou odlišnou. Kolik existuje
takových variant natření?

X VLAKY
Sledujeme dva vlaky. První jede obrovskou rychlostí 19 km/h
z místa A do místa B a druhý se přímo řítí rychlostí 21 km/h
z místa B do místa A po stejné trase. Jak daleko jsou od sebe
jednu hodinu před tím, než se potkají?
Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.
Řešení z minulého čísla:
1. Pětimístná čísla: 12345, 23451, 34512, 45123, 51234 2. Věk
dcery: 30, matce 60 let 3. Šachovnice: 51 x 51 polí.

15

strana

O VOLNÉ VSTUPY

Ceny do soutěže věnovala společnost Aquapark Beroun,
a. s. Kontakt je možný na tel. 311 514 401 nebo e-mailem
na info@tipsportlaguna.cz.

TAJENKA

Z MINULÉHO ČÍSLA

„Nabízí i masáže celého těla a relaxaci“
Vylosovaní výherci:
1. cena: Monika Paukertová, Řevnice, 2. cena: Kateřina Strejčková, Svinaře, 3. cena: Šárka Kokošková, Svinaře
Gratulujeme. Výhry si, prosím, vyzvedněte v recepci Olympia
wellness centra, Všenory do 31. 1. 2011.
Za každý správný výsledek uvedených kvízů zaslaných spolu
s tajenkou se vám násobí šance při losování výhry v soutěži.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli
také svoji plnou poštovní adresu. Děkujeme.

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

INZERCE

DOBNET zpravodaj

číslo 1 I ročník 5

www.dobnet.cz
tel.: 277 001 111
info@dobnet.cz

Trvalé připojení k Internetu už za 190 Kč měsíčně

Vysokorychlostní Internet bez limitu FUP už za 330 Kč měsíčně
Měsíčník DOBNET Zpravodaj zdarma do 5000 schránek

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
j
p
platební karty:
y

PF 2011

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