
36 PATER

POD KOSTELÍKEM
NA SKALCE

MASOPUSTNÍ VESELÍ
Masopust, fašank, 
karneval nebo jen 
„svátky jídla“ - je jed-
no, jak toto únorové 
období nazveme. 
Jeden z nejveselej-
ších a nejbujařejších 
svátků v roce se sla-
ví již od 13. století. Přidejte se také ke 
společné zábavě.

ROZHOVOR
Pavel Kudrna je mo-
derátorem Českého 
rozhlasu. V otevře-
ném a upřímném roz-
hovoru prozradil, jak 
si zvykl v novém po-
řadu a na nové stani-

ci. Podaří se mu dodržet předsevzetí 
zhubnout a jak na to jde?

VOSKOVÉ FIGURÍNY
Chcete-li navštívit 
muzeum voskových 
fi gurín, nemusíte ces-
tovat až do Londýna! 
Podobné muzeum, 
ve kterém můžete 
obdivovat historické 
osobnosti a události České republi-
ky, najdete na Karlštejně. Nabízíme 
jako dobrý tip na výlet, který vám 
nevytáhne z kapsy tolik peněz jako 
letenka do Londýna.

ZE SÍTĚ DOBNET
Věnujte, prosím, po-
zornost důležité in-
formaci o novém síd-
le sdružení DOBNET, 
o.s. Pro uživatele se 
tak zjednodušuje ko-
munikace se sdruže-

ním. Na stejné adrese zůstává kance-
lář, kde jsme vám v úředních hodinách 
k dispozici již několik let.
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Znáte kostelík na Skalce? A víte, že pod ním je důl hluboký 36 pater? 
A tušíte, že podél Mníšku od kovohutí směrem k brdskému masivu vede 
chodba téměř 1,5 kilometru dlouhá? A to, že existuje malá skupinka lidí, 
kteří se snaží o údržbu 50 let zavřeného dolu a jeho částečné zpřístup-
nění, to jste slyšeli?

více na stranách        až         8 10DŮL SKALKA OPĚT OŽÍVÁ
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SOUTĚŽTE S NÁMI
Deset z vás může vyhrát 

atraktivní cenu – poukázku 
do Centra komplexní péče, 

kde pečují o pohybový aparát.

Otázky na toto téma na mě vychrlil Petr 
Báňa, jeden z nadšených obdivovatelů 
železniční techniky a technických pamá-
tek všeobecně, při našem prvním tele-
fonickém rozhovoru. Velmi nerada jsem 
musela připustit, že nemám ani zdání 
o tom, že pod známým poutním místem 
na Skalce je tak rozsáhlý důl s historií sa-
hající až do dob Marie Terezie.

Proto jsme neváhali a jednoho sych-
ravého předvánočního dopoledne jsme 
s kolegou fotografem vyrazili do Mníš-
ku s jasným cílem – pořídit reportáž 
z podzemí. Instrukce, které jsme dostali 
od Petra Báni, byly stručné: „Vezměte si 
hlavně gumovky!“  

Před samotným vstupem do podzemí 
jsme museli projít instruktážemi o tom, 
co se smí, tedy vlastně ve větší míře ne-
smí. Byli jsme vybaveni slušivými hornic-
kými helmami a svítilnou, gumovky jsme 
měli svoje. Jediné, co nám, laikům, chy-

bělo k úplné spokojenosti, bylo zjištění, 
že jsme v samé horlivosti nechali doma 
svačinu…

V úvodu jsme byli též seznámeni s čin-
ností a posláním Montánní společnosti, 
o.s., která má v současné době důl na 
starosti. V legraci jsme narazili na lehkou 
záměnu v „mentální“ společnost, čemuž 
se přítomní se smíchem příliš nebránili 
a ještě přisadili jiný přívlastek – „montáž-
ní“ společnost, který jim v koresponden-
ci občas někdo přisoudí.

Přijměte tedy naši pozvánku a pojďte se 
společně s námi seznámit s místem hlu-
boko pod zemí, kde několik nadšených 
lidí tráví své volné víkendy už několik let 
s cílem vytvořit skanzen báňské historie, 
a přiblížit tak důl Skalka veřejnosti. „Otví-
ráme na podzim,“ říkají. Pak kdosi lišác-
ky se smíchem dodá. „Upřesníme ještě, 
kterého roku…“ A co třeba už letos?

Barbora Tesařová

Vychází nákladem 
5000 kusů
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Z REGIONU

LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU
UDÁLOSTI V REGIONU
BEROUNKA V CENTRU 
DOBŘICHOVIC

Společnost DOB-Invest, a.s., se po 
téměř dvouletém zpracovávání variant 
možné podoby polyfunkčního domu na 
křižovatce ulic 5. května a Palackého 
v Dobřichovicích dobrala k řešení, na 
které získala v lednu 2009 pravomocné 
územní rozhodnutí. Tím skončily disku-
se, jaký dům má nahradit stávající objekt 
přestavovaný naposledy ve 30. letech 
minulého století, a začalo zpracovává-
ní projektu pro stavební povolení, a tím 
zpřesňování budoucí podoby. 

Jde o dům na velmi exponovaném mís-
tě, a proto projektování a hledání shody 
trvalo trochu déle. Měl by vzniknout čtyř-
podlažní dům stejné výšky jako domy 
z let 1999 - 2001 na Palackého náměs-
tí, členěný na dva objekty se sedlový-
mi střechami a věžovitý nárožní objekt 
s rovnou střechou. V přízemí bude čtyři 
až pět obchodů, ve vyšších podlažích 16 
bytů, v podzemí parkoviště. 

Zahájení výstavby (jehož součástí bude 
demolice velké části stávajícího domu) 
bude nejdříve v létě 2009, doba výstavby 
okolo 14 měsíců. V nedávné době bylo 
možné vidět v centru Dobřichovic těžkou 
techniku a nákladní vozy odvážející suť. 
„Stále nejde mluvit o zahájené výstav-
bě, nárožní demolice byla jen předzvěst, 
přípravné kroky k budoucí stavbě,“ říká 
Daniel Havlík, předseda představenstva 
společnosti DOB-Invest, a.s.  (mn)

DLUH
Rada města Řevnice na svém jednání 

5. ledna 2009 vyslovila nespokojenost 
s tím, že stále není uhrazen dluh obce 
Lety za pečovatelskou službu a platby 
za letovské školáky vůči městu Řevnice.  
Starosta Miroslav Cvanciger byl pověřen 
k jednání se starostou obce Lety. V polo-
vině ledna schůzka proběhla. Podle slov 
pana Cvancigera je výsledkem vyrovnání 
dluhu za pečovatelskou službu a stano-
vení splátkového kalendáře, podle které-
ho by do konce měsíce března 2009 měl 
být dluh Letů vůči Řevnicím uhrazen. (bt)

PLES A MAŠKARNÍ KARNEVAL
Sbor dobrovolných hasičů Drahlovi-

ce pořádá v sobotu 28. února 2009 od 
15 hodin maškarní odpoledne pro děti 
v hospodě „u ABY“ v Drahlovicích. Mů-
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žete se těšit na soutěže o ceny a disko-
téku. 

Ve stejný den večer od 20 hodin jste 
zváni na Hasičský ples do pohostinství 
Hatě. Bude zajištěna bohatá tombola, 
k tanci a poslechu hraje skupina IDEAL.  
 (Miloslav Plzeňský)

BEZPEČNOST V OBCÍCH REGIONU
Další z pravidelných setkání staros-

tů měst a obcí okresu Praha-západ 
se uskutečnilo v závěru loňského roku 
v Černošicích. Sešli se zde se zástupci 
Policie ČR z Řevnic a Hostivic a místní 
městské policie v Černošicích. Na pro-
gramu této schůzky byla otázka bezpeč-
nosti obyvatel v okrese Praha-západ. 

Podle Aleše Rádla, starosty Černošic, 
není bezpečnostní situace zcela optimál-
ní, protože po nedávném sloučení poli-
cejních okruhů Prahy-západ a Prahy-vý-
chod do jednoho okruhu Praha-venkov 
nedošlo k předpokládanému nárůstu 
počtu policistů v přímém výkonu stráž-
ní služby. Starostové obcí jednoznačně 
požadovali od přítomných zástupců Po-
licie ČR zintenzivnění hlídkové činnosti, 
jež je podle nich nedostatečná. Zároveň 
vyjádřili spokojenost s výkonem strážní 
služby, kterou na jejich území zajišťují 
strážníci Městské policie Černošice.  (bt)

ŘIDIČI, NEMÁTE UŽ 12 BODŮ?
Od 1. ledna 2009 nabízí Česká poš-

ta, s.p., novou službu Ověřený výpis 
z registru řidičů o záznamech bodového 
hodnocení. Zjednodušeně řečeno – na 
všech poštách disponujících kontakt-
ním místem veřejné správy Czech PO-
INT mají řidiči možnost na počkání zjistit 
stav svých bodů, které nasbírali za pří-
padné přestupky při řízení motorového 
vozidla.

Pro vyhotovení výpisu je nutné před-
ložit platný občanský průkaz nebo ces-
tovní pas, popřípadě identifi kační prů-
kaz cizince. Doporučeným dokladem 
pro rychlejší ztotožnění osoby je řidič-
ský průkaz.

V našem regionu poskytuje tuto službu 
pouze pošta Dobřichovice a pošta Řev-
nice, popřípadě vzdálenější pošty Mní-
šek pod Brdy a Beroun. Cena za ověřený 
výstup z registru řidičů je 69 korun za 
první stranu, 40 korun za druhou a další 
stranu.

Na výše uvedených poštách lze mimo 
bodového konta řidičů získat dále na po-
čkání výpis z katastru nemovitostí, výpis 
z obchodního a živnostenského rejstříku, 
výpis z rejstříku trestů a výpis ze sezna-
mu kvalifi kovaných dodavatelů. 

(mn)

Vizualizace budoucího polyfunkčního domu Berounka zdroj: DOB-Invest, a.s



Sobota 7. 2.

Srbsko  Masopustní 
reje s vůní zabijač-
ky a sladkých koblih, 

přijďte se pobavit na statek u 
starosty, čeká vás bohatý pro-
gram a k dobré zábavě hraje 
oblíbená skupina Třehusk, od 
11:00 hod.

Osov  Oslava Maso-
pustu, u hřiště, od 
14:00 hod.

Pátek 13. 2. 

Černošice   Koncert 
dvou spřátelených 
kapel Vosí hnízdo a 

CheckPoint, vstup 90 Kč, Club 
Kino, od 20:30 hod.

Sobota 14. 2.

Lety  Nejveselejším 
svátkem roku je urči-
tě Masopust, přijďte 

se pobavit na náves, od 13:45 
hod.

Srbsko  Plesová se-
zóna pokračuje i v no-
vém roce, zveme vás 

na Myslivecký ples, Kulturní 
dům, od 20:00 hod.

Všeradice  Masopust, 
náves, od 13:00 hod.

Černošice  Koncert 
Other Voices - The 
Doors Revival, pokud 

máte rádi The Doors, je tato 
skupina pro vás to pravé, Jim 
Morrison v podání frontmana 
kapely je téměř dokonalý, jako 
host vystoupí vynikající beato-
vá skupina Zrní, vstup 90 Kč, 
Club Kino, od 20:30 hod.

Sobota 21. 2.

Všeradice  Dětský 
karneval - masopustní 
veselí pokračuje pro-

gramem pro děti, v restauraci 
Na Růžku, od 14:00 hod.

Dobřichovice  Ces-
tovatelská beseda 
Michala Jona a Lucie 

Kovaříkové s názvem Na kole 
všemi kontinenty, mladí cyklo-
cestovatelé se s námi podělí 
o zážitky ze své tříleté cesty 
kolem světa, při které ujeli více 
než 68 000 km, sál Dr. Fürsta, 
od 19:00 hod.

Černošice  Odpolední 
tradiční dětský karne-
val, pro děti jsou při-

praveny soutěže, diskotéka, 
soutěž o nejlepší masku, vstup 
volný, Club Kino, od 14:00 
hod.

Černošice Večer vel-
kolepý Ples sportovců 
- předtančení 21:00 

hod., bohatá tombola 23:00 
hod., hraje kapela Profes-
sor,vstup 200 Kč, Club Kino, 
od 20:00 hod.

Zadní Třebaň  Již XX. 
ročník Masopustního 
veselí začne zabijač-

kou, zahraje oblíbená kapela 
Třehusk, od 10:00 hod., budou 
pokračovat soutěže, divadelní 
představení, průvod masek, ve-
čer vesnická tancovačka, Spo-
lečenský dům, od 19:00 hod.

Neděle 22. 2.

Zadní Třebaň  Dětský 
karneval, pro děti je 
připraven bohatý pro-

gram - divadélko, soutěž o nej-
lepší masku, hry, dětská tom-
bola atd., program doprovází 
známá staropražská skupina 
Třehusk, Společenský dům, 
od 14:00 hod.

Pátek 27. 2.

Černošice Druhý re-
zident massive dance 
night nášup od DJ 

Herbyboy, vstup 50 Kč, Club 
Kino, od 20:00 hod.

Sobota 28. 2. 

Černošice  Základní 
škola Všenory srdeč-
ně zve na svůj tradiční 

ples, těšit se můžete na bohatý 
program, tombolu atd., k tanci 
hraje do pozdních nočních 
hodin Radek Novák Band, 
čestným hostem večera je pan 
Jiří Stivín, vstupenky lze od 
1. února zakoupit v předpro-
deji v ZŠ Všenory, na Obecním 
úřadě Všenory a v Clubu Kino, 
cena 150 Kč, Club Kino, od 
19:00 hod.

Karlštejn  Po téměř 
dvouměsíční přestáv-
ce otvírá Karlštejn brá-

nu  pro své návštěvníky denně 
kromě pondělí.

BŘEZEN 2009

Pátek 6. 3.

Černošice   Taneční retro párty 
pod taktovkou DJ. Rasty + DJ. 
Syndrom.

Sobota 7. 3.

Černošice  Slavnostní večer 
s hokejovou reprezentací.
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Z KULTURY

ÚNOR – ČAS MASOPUSTNÍHO VESELÍ

Dnešní společnost histo-
rický a náboženský význam 
masopustního veselí vnímá již 
slabě. Přesto je dobře, že ten-
to rozverný svátek provoněný 
klobásami, slaninou, kobli-
hami a pálenkou našel cestu 

ZA KULTUROU V ÚNORU

Masopust, fašank, karneval nebo jen „svátky jídla“ 
- je jedno, jak toto únorové období nazveme. Jeden 
z nejveselejších a nejbujařejších svátků v roce se 
slaví již od 13. století. Po mnohaleté přestávce se Be-
rounsko stalo oslavami těchto svátků již vyhlášené a 
v Zadní Třebani se letos koná XX. ročník.

Teplý ovárek příjde určitě vhod a nikdo neodmítne foto: K. Ostatnická

Maškary foto: K. Ostatnická

zpět. Společná zábava spo-
juje a to je jedinečný význam 
podobných událostí.

V minulosti se masopust 
slavil ve dnech předcházejí-
cích Popeleční středě, kterou 
začínal předvelikonoční půst. 
Přípravou na masopust býval 
čtvrtek, nazývaný „tučný“. Pa-
novalo přesvědčení, že v tento 
den má člověk jíst a pít co nej-
více, aby byl celý rok při síle. 

Hlavní masopustní zábava 
začínala o „masopustní nedě-
li“ bohatým obědem. Večer se 
všichni chystali do hospody 
k muzice. Veselilo se a tan-
covalo často až do úterý, kdy 
masopustní veselí vrcholilo 
průvodem maškar. Oblíbe-
nými a častými maskami byl 
medvědář s medvědem na ře-
těze či „klibna“, maska kobyly 
skrývající často dvě osoby. 

A přesně o půlnoci zatroubil 
ponocný na roh. Veselí skonči-
lo, začínala Popeleční středa a 
s ní 40denní půst trvající do Ve-
likonoc. V letošním roce připadá 
Popeleční středa na 25. února.

PŘIDEJTE SE TAKÉ

MASOPUSTNÍ VESELÍ V ZADNÍ TŘEBANI 

10:00 Zabijačka, hraje staropražská kapela TŘEHUSK

11:00 Masopustní fraška, pochovávání Masopusta, různá 
vystoupení a soutěže pro dospělé i děti

12:30 Průvod maškar vsí, soutěž o nejlepší masku

19:00 Posezení s hudbou ve Společenském domě

Přijďte se pobavit, dáte si 
klobásku, koblihu či štam-
prlátko a dětem můžete vy-
právět, jak si lidé v dávných 
dobách uměli užívat svátků a 
veselí. (iu)
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ROZHOVOR

Loni touto dobou jste 
změnil stanici, po 25 le-
tech. Mnoho lidí kvůli vám 
přeladilo z Radiožurnálu na 
Prahu. Byla to pro vás velká 
změna? Jak zvládáte ranní 
vstávání – vaše dobré jitro 
začíná již v 5:00?

Pamatuji si na začátky mého 
vysílání i na to, jak jsem si 
myslel, že druhý, třetí den u 
mikrofonu jsem nejlepší a ti, 
co mě učí, toho moc neumějí, 
a nechápal jsem, proč mi do 
toho mluví a radí mi. Až poz-
ději jsem pochopil, jaké cen-
nosti mi předávali, nebo se 
spíš snažili. Ale je to normální 
vývoj, dneska učím nové mo-
derátory a redaktory a historie 
se opakuje. Ne, že bych se 
neměl já sám stále co učit.

A ten přechod z Radiožur-
nálu na Prahu? 

No, to bylo v souvislosti 
s příchodem nové ředitelky, 
podle které jsem sice, cituji: 
výborný moderátor, ale má to 
jednu vadu, jdou za mou po-
sluchači, kterým je padesát 
a víc, a ona prý chce omla-
dit…

Ale okamžitě mi nabídl spo-
lupráci ředitel Českého roz-
hlasu 2 – Praha Jiří Vejvoda 
a já bez váhání nabídku přijal. 
Je to skvělý šéf. Mohu to na-
psat i proto, že tento článek 
nebude číst a nemůže to tím 
pádem ani nikdo považo-
vat za podlézání. Po mnoha 
a mnoha letech jsem poznal, 
co je poděkování za práci, 
pochvala a dokonce i podě-
kování vyjádřené hmotnou 
formou. Zkrátím to, jsem na 
Praze víc než rok a lituji jen 
toho, že jsem na tuto stanici 
nepřestoupil mnohem, mno-
hem dříve. Je to přesně ten 
formát, který mi vyhovuje. 
Cítím se tu moc dobře. I tým 
je skvělý. A pevně věřím, že 
i moje projekty a celá práce je 

„CHLEBÍČEK...?! FUJ, CO TO JÍTE?!!“
MODERÁTOR ČRo PAVEL KUDRNAAVEL KUDRNA

Možná, že rádio patří k vašim každodenním průvod-
cům po světě zpráv, hudby či jiné zábavy. Napadlo 
vás, jak asi vypadá moderátor, kterého byste poznali 
asi jen po hlase? Podle hlasu, jeho barvy či hloubky, 
často špatně odhadnete věk, a už vůbec nepoznáte, 
jaký má jeho majitel obličej, vlasy či postavu. Dlou-
holetý moderátor Českého rozhlasu Radiožurnál Pa-
vel Kudrna nám dává nahlédnout do své práce třeba 
tímto rozhovorem.

naopak přínosem pro stanici. 
A to vstávání mi rozhodně ne-
vadí. Dobré jitro je nejposlou-
chanějším časem a to stojí za 
to. A jak říká můj kolega, už 
u mě pracuje stařecká nespa-
vost… Pravda, už od mých 
dvaceti. (smích)

Jste autorem řady projek-
tů. Vedle projektu Výlety je 
teď asi velmi aktuální projekt 
Dovolená s novým pasem – 
do léta štíhlejší. Je spojen 
se soutěží o hodnotné ceny. 
Máte ambice stát se vítězem 
některé z nich, nebo vám po-
stačí, pokud zvítězíte pouze 
sám nad sebou?

Představte si, že jsem dělal 
po osmi letech generální úklid 
pracovny. Vyhazoval jsem 
všechno, na co jsem za tu 
dobu nesáhl, včetně starých 
časopisů. A nahoře ležel je-
den, který měl na titulu nápis: 
Jak zhubnout 20 kilogramů. 
To mě hned zaujalo a listoval 
jsem. A tam na mě vykou-
kl článek, ve kterém Pavel 
Kudrna vypráví, jak vytvořil 
v Rozhlase projekt a sám už 
zhubnul 20 kilogramů. Prostě 
historie se opakuje. Věřím, že 
tentokrát to bude fakt napo-
sledy. Ostatně, udělal jsem 
kolem toho tolik rozruchu ve 
vysílání, že nemohu couv-
nout. Teď jsem byl v Brně na 
Regiontouru a v době, kdy mi 
pořadatelé přinesli na expozi-
ci chlebíček, přišel posluchač 
a zděšeně vykřikl: „Fuj, co to 
jíte? Přišel jsem na kontro-
lu!“ A takto se u nás za dva 
dny zastavilo 17 posluchačů. 
A pak nehubněte. 

Jinak moje aktuální foto-
grafi e těla s nadváhou může-
te vidět, k mé velké ostudě, 
v rozhlasové sekci Kdo je 
kdo na webových stránkách 
naší stanice www.rozhlas.cz/
praha. Hledejte Pavla Kudrnu 
a jistě mi dáte za pravdu, 

že by tam být neměly. Naše 
kolegyně, co má na starosti 
web, je nechce dát pryč, že 
prý mám zhubnout a ona je 
vymění. No, posuďte sami, 
že jsou fakt hrozné. Tedy, já 
jsem hrozný, a navíc vydíraný. 
(smích)

Se svým projektem Výlety 
jste se teď vrátil z veletrhu 
Go a Regiontour v Brně. Co 
vás tam zaujalo? 

Po většinu loňského roku 
úzce spolupracoval tým Výle-
tů Českého rozhlasu 2 – Pra-
ha s Národním památkovým 
ústavem. Týden co týden na 
svých cestách za posluchači 
navštěvoval naše památky, 
aby posluchačům nabízel 
zvukové pozvánky z našich 
nejkrásnějších hradů a zám-
ků. Společně také připravili 
celodenní vysílání na zahájení 
turistické sezóny a řadu dal-
ších akcí. 

Tato spolupráce vyvrcholi-
la právě letos, kdy Ústřední 
pracoviště Národního památ-
kového ústavu pozvalo Výlety 
Českého rozhlasu 2 – Praha do 
Brna na Regiontour 2009 k vy-
tvoření společné expozice. 

Ale nejenom to. Součás-
tí programu expozice byla 
i prezentace stanice s řadou 
soutěží o ceny. A představe-
na byla i novinka Výletů pro 
rok 2009, kterou jsou tzv. 
telemosty, kdy se spojuje-
me prostřednictvím telefonu 
s hlasitým odposlechem k ná-

vštěvníkům se slavnými osob-
nostmi či našimi zpravodaji, 
abychom jim tak dali možnost 
přímo z místa si s nimi popo-
vídat a vytvořit tak dokonalou 
iluzi studiového vysílání. Tato 
novinka Výletů se v Brně se-
tkala s velkým zájmem. O Vý-
letech se víc můžete dočíst na 
www.rozhlas.cz/vylety. 

Plánujete letos opět za-
vítat s prezenčním stanem 
Rozhlasu do některých obcí 
na Dolní Berounce? 

Zatím netuším, trasa Výle-
tů bude teprve vznikat. Bude 
se sestavovat v následujících 
týdnech. A třeba se opět něja-
ká zajímavá akce najde. Ostat-
ně, nebylo by to poprvé, kdy 
by Výlety nějakou akci v regi-
onu mediálně podpořily, již se 
tak stalo v případě folklórních 
slavností v Mníšku, vinobraní 
na Karlštejně a dalších akcí.

Na co konkrétně se těšíte 
ze všeho nejvíce?

Plánuji už teď řadu projek-
tů, na které se moc těším. 
Je mezi nimi přímý přenos 
z Lázní Aurora v Třeboni, 
z Telče, chystáme ukončení té 
naší hubnoucí soutěže někde 
v aquaparku či sportovním 
areálu a zajímavé bude vysí-
lání Slovenského dne na Pra-
ze, pro který budeme muset 
objet celé Slovensko. A těším 
se, až náš pes už konečně vy-
roste z puberty, a hlavně, až 
zhubnu.

Děkuji za rozhovor. (bt)

Z projektu Výlety foto: archiv P. Kudrna
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TURISTIKA

PROČ: Zajímavý zážitek KAM:      obec Karlštejn

JAK TAM: Autem, vlakem

NA JAK DLOUHO: 3 až 4 hodiny

KDY:        Vždy   

INFO: www.hrad-karlstejn.com

EXPOZICE
Ještě předtím, než se pustíme do pro-

hlídky fi gurín, je pro návštěvníky připra-
ven krátký fi lm. Jde o převedení dětské-
ho kaleidoskopu na fi lmové plátno. Před 
námi se objevuje mnoho zmnožených 
promítacích pláten s různými barevnými 
obrazy. Ale teď už za Karlem IV. a další-
mi osobnostmi. Slavného krále v muzeu 
uvidíme ve společnosti všech manželek 
a také dvorního šaška. Vidět tu můžeme 
také obyčejného středověkého člověka. 
Ať už hrnčíř u kruhu, sklář nebo krysař 
– středověký hudebník, všichni dobově 
oděni, vypadají tak skutečně.  

Nikdo z nás určitě neunikne pocitům 
hrůzy, když se ocitne mezi žalářníkem 
a vězni v další části expozice. Velmi vě-
rohodně jsou tu vymodelovány kruté 
způsoby středověkého věznění. Vězni 
v hladomorně nebo sedící v kládě vypa-
dají opravdu zuboženě. Historií postupu-
jeme dále na dvůr Rudolfa II., kde nesmí 
chybět proslulý Tycho Brahe a další. 
V závěrečné síni se sešli prezidenti Be-
neš, Masaryk i Havel a také slavní skla-
datelé Smetana a Dvořák a další umělci. 
Při odchodu nás sleduje sám Praotec 

NASAJTE ATMOSFÉRU DOBY
MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN NA KARLŠTEJNĚ

Vesnička Karlštejn je jednoznačně proslavena stejnojmenným hra-
dem, lákadel pro turisty je tu ale mnohem více. Navštívit můžeme Dům 
hodin, Muzeum betlémů nebo Muzeum voskových fi gurín, do kterého 
vás pozveme v dnešním díle turistiky.

Čech, jedna z klíčových postav naší his-
torie. Celkově je zde vystaveno asi 50 
fi gurín. Prohlídka není nijak časově ome-
zena. Vstupenka nás vyjde na 90 korun 
za dospělého a 50 korun za dítě, v ceně 
je i příruční průvodce. Otevřeno je denně 
od 9 do 18 hodin. 

JAK TAM
Obec Karlštejn leží na levém břehu Be-

rounky, asi 16 km od Berouna. Autem 
dojedeme přes obec Hlásná Třebáň pří-
mo až do vesnice. Cestovat se dá také 
vlakem, který jede z Berouna pří-
mo do zastávky Karlštejn. Je to 
jen pár zastávek a cestou se mů-
žeme kochat krásným údolím Berounky, 
kterým vlak projíždí. Ze stanice nás čeká 
výšlap do kopce. Podél hlavní silnice je 
mnoho restaurací a zajímavých stánků 
s různými suvenýry. V jednom ze stán-
ků se přímo venku připravuje staročeská 
pochoutka Trdelník. Šikovný pan kuchař 
namotává těsto na jakýsi válec a dává ho 
péct do otevřené trouby. Trdlo se krásně 
vybarvuje do zlatava. Všude se line příjem-
ná vůně skořice, která je jednou z přísad. 
Kdo chce, může si nechat trdlo namazat 

třeba povidly nebo nutellou. Cesta dále do 
kopce je hned příjemnější. Budova Muzea 
voskových fi gurín stojí přímo pod hradem. 
Celá návštěva muzea včetně cesty zabere 
asi tři až čtyři hodiny.  (lk)

Při návštěvě se na chvíli ponoříte do dob dávno minulých a vychutnáte tehdejší atmosféru foto: M. Nešpor

Je libo trocha legrace, pane?
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AKTUÁLNĚ ZE SÍTĚ DOBNET

DOBNET MÁ NOVÉ SÍDLO, INFORMAČNÍ KANCELÁŘ ZŮSTÁVÁ

CHYBA VE FAKTUŘE ZA LEDEN 2009
Dne 1. ledna 2009 vstoupila v platnost novela zákona o dani 

z přidané hodnoty, která řeší mimo jiné zaokrouhlování daně 
z přidané hodnoty (DPH). Zjednodušeně řečeno: dříve se DPH 
zaokrouhlovala na celé desetihaléře, novela dává na výběr za-
okrouhlovat na jednotky haléřů nebo na celé koruny.

Tato legislativní změna bohužel nebyla dodavatelem řídící-
ho systému sítě DOBNET včas implementována a výsledkem 
jsou faktury generované a odeslané 1. 1. 2009 s chybnou 
částkou daně z přidané hodnoty.

Tato chyba, vztaženo k základnímu měsíčnímu tarifu Internet 
DOBNET home za 300 korun včetně DPH, činí pouhý 1 haléř. 
Přestože za jeden haléř nelze v podstatě nic koupit, v účetnic-
tví se jedná o chybu, kterou bylo třeba opravit.

V průběhu ledna se podařilo v systému sítě DOBNET všech-
ny faktury znovu vygenerovat a importovat do účetního sys-
tému. Všichni uživatelé sítě DOBNET obdrželi e-mailovou 
zprávu, ve které je celá situace popsána. Protože se problém 
dotýká výhradně těch uživatelů, kteří si fakturu dávají do účet-
nictví fi rmy jako daňový náklad, byla a případně ještě bude 
všem, kdo krátkou zprávou požádají pracovníky informační 
kanceláře, zaslána obratem faktura opravená.

Pokud patříte mezi ty uživatele, kteří ještě nemají opravenou 
fakturu, a dáváte ji do účetnictví fi rmy, kontaktujte prosím in-

Jak už jsme vás informovali v minu-
lém čísle, prosincová valná hromada 
schválila změnu stanov sdružení DOB-
NET, o.s. Tyto nové stanovy vstupují 
v platnost až po zaregistrování na Mi-
nisterstvu vnitra ČR a doručení zpět na 
adresu sídla sdružení. Jednou podstat-
nou změnou v upravených stanovách 
je právě změna sídla. Od 19. ledna 
2009 bude již na všech ofi ciálních do-
kladech uvedena pouze nová adresa 
Palackého 27, Dobřichovice.

Ačkoli je tato adresa již několik let 
známá jako adresa informační kancelá-

ře, sídlo sdružení zůstávalo na původní 
adrese 5. května 40, Dobřichovice. Tato 
adresa byla používána jako adresa sídla 
již od vzniku sdružení, tj. od roku 2003. 
V té době nebyly k dispozici žádné 
kanceláře, jednání probíhala na půdě 
základní školy v Dobřichovicích a prv-
ní přístupový bod DOB-01 vznikl právě 
v budově školy. S laskavým svolením ře-
ditele školy pana Stejskala vzniklo díky 
těmto okolnostem sídlo sdružení DOB-
NET, o.s. právě zde.

Pro úplnost uvádíme kompletní aktuál-
ní informace o sídle a informační kance-

láři, v tuto chvíli již na společné adrese:
DOBNET, o.s., Palackého 27, 

252 29 Dobřichovice, IČ: 26630214, 
DIČ: CZ26630214

Úřední hodiny informační kanceláře: 
PO 8-18, ÚT 8-14, ST 8-17, ČT 8-14, PÁ 
8-12

Telefon: 277 001 111, fax: 277 001 
199, e-mail: info@dobnet.cz 

Hlášení technických problémů sítě 
DOBNET: 277 001 151 (non-stop, 
v nočních hodinách hlasová schránka s re-
akcí následující den nejpozději do 9:00 ho-
din), e-mail:  helpdesk@dobnet.cz 

formační kancelář na kontaktech uvedených v předcházejícím 
článku.

STARONOVÁ PRAVIDLA FUP
Rada sdružení DOBNET, o.s., schválila na svém zasedání 

v pondělí 26. ledna 2009 nové znění pravidel FUP v síti DOB-
NET.

Nová pravidla FUP se mezními hodnotami nijak zásadně ne-
liší od pravidel původních. Cílem aktualizace bylo upřesnění 
některých termínů, aby pravidla byla uživatelům sítě DOB-
NET lépe srozumitelná. „Velmi často docházelo k rozporům 
mezi pracovníky skupiny HelpDesk a uživateli, pravidla nebyla 
správně chápána,“ říká manažer skupiny HelpDesk a předse-
da Rady sdružení Michal Nešpor.

Pravidla FUP jsou v síti DOBNET zavedena z důvodu spra-
vedlivého a rovnoměrného rozdělování mezi uživatele a s tím 
souvisejícím omezením notorických stahovačů velkých obje-
mů dat. Obecně, vztaženo k celé síti Internet, slouží většina 
velkých přenosů domácích uživatelů zachycená pravidly FUP 
ke stahování nelegálních dat. Často se jedná o hry, fi lmy a 
písničky.

Nové znění pravidel FUP je přístupné pro všechny návštěv-
níky portálu sdružení i bez přihlášení do uživatelské sekce na 
adrese www.dobnet.cz/dokumenty. (mn)

DOBNET, o.s., hledá spolupracovníky v oblasti IT

• Ovládáš systém GNU/Linux?

• Máš zájem vyplnit svůj volný čas?

• Je pro tebe důležitý pocit z dobře vykonané práce?

• Chtěl by jsi pracovat v čase, který si sám určíš?

Pokud jsi našel alespoň na jednu otázku odpověď ANO, pak je tato nabídka přesně pro tebe!
Pro více informací volejte 277 001 132, nebo pište  bohumil.ruml@dobnet.cz
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KOMPLEXNÍ FYZIOTERAPIE
V rámci našeho pracoviště můžeme 

pacientovi nabídnout velmi komplexní 
přístup k diagnostice a terapii jeho obtíží. 
Jedno z čelních míst zaujímají poruchy 
pohybového aparátu, bolesti hlavy, bo-
lesti zad a mnoho dalších tzv. funkčních 
obtíží. Na jejich vzniku se podílí řada fak-
torů  -  dlouhodobé jednostranné přetě-
žování pohybového aparátu, sedavé za-
městnání, nedostatek aktivní regenerace 
nebo např. těžká rodinná situace, případ-
ně nadváha. Východiskem z těchto obtíží 
v drtivé většině případů není užívání léků 
a neustálé návštěvy lékařských specia-
listů, nýbrž právě komplexní přístup ana-
lyzující skutečné příčiny obtíží, motivující 
pacienty k využití vlastních zdrojů a k ak-
tivní péči o vlastní zdraví. 

Centrum komplexní péče je určeno 
pro prevenci, diagnostiku a léčbu všech 
typů poruch pohybového aparátu: cho-
rob funkčních i degenerativních, akutní 
i chronickou bolest, bolest „nejasné“ pří-
činy při negativním či nevýrazném objek-
tivním nálezu a odolávající standardním 
léčebným postupům, pro stavy poúrazo-
vé a pooperační i stavy nevysvětlitelné 
únavy a netypických příznaků. Každému 
pacientovi je v rámci centra zajištěn tý-
mový přístup a podporována je i nava-
zující léčebná péče zkušenými fyziotera-
peuty, psychoterapeuty a psychology.

HŘEJIVÁ KOUPEL A POTÉ MASÁŽ?
Centrum poskytuje i všechny standard-

ní rehabilitační postupy fyzikální léčby 
(elektroléčba, magnetoterapie, LASER, 
léčba teplem, trakce, vodoléčba), me-
tody manuální (techniky měkkých tkání, 

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
SOUTĚŽ O 10 DÁRKOVÝCH POUKÁZEK ZÁVĚREM

V kopcích nad Dobřichovicemi, 
doslova na vyhlídce, najdete ne-
státní zdravotnické zařízení, které 
letos oslaví pátý rok své existence 
– Centrum komplexní péče. 

Tým lékařů, fyzioterapeutů a dalších 
spolupracovníků se věnuje dětským a 
dospělým pacientům především s poru-
chami pohybového aparátu. Ale nabízíme 
vám o mnoho víc…

mobilizace, refl exní i klasické masáže) 
a širokou škálu prostředků léčebné tě-
lesné výchovy, individuálně přizpůsobe-
né problémům jednotlivých pacientů. 

V našem centru můžete využít též vodo-
léčbu s přídavkem rašeliny, která příznivě 
působí např. na kožní problémy, nebo aro-
makoupel s výběrem vonných olejů ná-
sledovanou suchým zábalem. Teplá lázeň 
dokáže uvolnit a prokrvit ztuhlé svaly, má 
příznivý účinek na klouby, navozuje rela-
xaci těla i ducha. Vodní lázeň je skvělou 
přípravou na rehabilitaci či masáž. Naši 
terapeuti využívají různé masážní techniky 
dle potíží či přání klienta – shiatsu, refl exní 
masáž chodidel, jemnou celostní masáž, 
sportovní masáž, kraniosakrální terapii, 
lymfodrenáž, medovou masáž aj.

ZKUSÍTE NORDIC WALKING?
Přijďte si sami vyzkoušet některé z pravi-

delných hodin cvičení na velkých míčích či s 
malými míčky – overbally, pro mírně pokro-
čilé jsou připraveny hodiny jógy. Do naší na-
bídky patří též cvičení pro rodiče s kojenci či 
batolaty a kojenecké plavání. Podle zájmu in-

dividuálně organizujeme instruktáž severské 
chůze s hůlkami, tzv. Nordic walking. Hodi-
nová procházka využívá nejrůznějších terénů 
v brdských lesích dle přání a možnos-
tí klienta. Chůze krajinou zakončená 
půlhodinou v teplé vířivce je příjemným 
zážitkem. Opravdovou specialitou je 
bioenergetické cvičení, které vás ve čtyř-
hodinovém bloku seznámí nově s vaším 
tělem a jeho vnímáním. Pacientům i zdra-
vým klientům dá tak lépe nahlédnout do 
bolestivých i jiných procesů, kterými jejich 
tělo prochází a které signalizují případné 
„nevlídné“ zacházení s tělem.

Pro ty z vás, kteří se chtějí informo-
vat o nabídce našich služeb, máme 
připravenu prezentaci na adrese 
www.ckp-dobrichovice.euweb.cz, nebo 
nás můžete kontaktovat na adrese 
ckpdobrichovice@seznam.cz. Připrave-
ny jsou též DÁRKOVÉ POUKÁZKY pro 
ty, jež by chtěli službami našeho centra 
obdarovat své blízké.

Centrum komplexní péče má smlouvy 
se zdravotními pojišťovnami a je možné 
se objednat i bez doporučení, telefonic-
ky na čísle 257 713 076. Otevřeno máme 
ve všední dny od 8 do 20 hodin, placené 
služby poskytujeme po domluvě i o ví-
kendu. Najdete nás na adrese:

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
Na Vyhlídce 582, Dobřichovice

VÝHERCI SOUTĚŽE 

Výherci soutěže o shiatsu zdarma 
z minulého čísla jsou manželé Ondri-
sovi z Dobřichovic.        Gratulujeme!

A soutěž nakonec! Odpovězte na následující dvě otázky a máte možnost 
vyhrát 10 dárkových poukázek Centra komplexní péče po 500 korunách! 
Deset z vás, kteří nejrychleji a správně odpoví a své odpovědi zašlou 
na adresu  redakce@dobnet.cz, se může těšit na výhru!

1. Může mít psychický stav člověka a jeho celková životní situace 
vliv na vznik a přetrvávání bolestí těla (např. bolesti zad, hlavy, 
břicha atd.)?

2. Uveďte tři způsoby aktivního pohybu, které můžete vy nebo 
vaše děti provozovat v CKP a které vás zaujaly.

Kojenecká cvičení foto: archiv CKP
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DŮL SKALKA

DŮL SKALKA OŽÍVÁ
REPORTÁŽ – NIC PRO KLAUSTROFOBIKY

To, že pod známým poutním 
místem na Skalce jsou, tedy bý-
valy v 50. letech, objemem své 
těžby jedny z největších hlubin-
ných rudných dolů u nás, jsem 
opravdu nevěděla. A informa-
ce, že existuje skupina, která 
se snaží zpřístupnit toto místo 
v podzemí pro veřejnost, mně 
přišla až neuvěřitelná. Navíc 
když jsem zjistila, že těch nadše-
ných lidí je necelá desítka.

Proto jsme rádi přijali pozvání 
do míst, kde se již pátým rokem 
usilovně pracuje, aby zájemci 
o historii, techniku a jinak zvídaví 
jedinci mohli nahlédnout do svě-
ta v podzemí.

Když jsme se dostali na místo, 
kde bude začínat prohlídka dolu, 
bylo nutné domluvit některé lo-

gistické záležitosti a fi nálně do-
hodnout rozdělení vlastních prací, 
které v ten den byly naplánované. 
Společně s námi totiž přišlo ještě 
dalších pět lidí, kteří s čištěním 
dolu pomáhají. Jsou to mimo jiné 
i lidé, kteří nasbírali zkušenosti na 
Solvayových lomech u Mořiny.

„Základem pro přežití tady 
v dole je mít pořádnou svačinu,“ 
žertují příchozí, když máme za 
sebou téměř 1,5 km dlouhou 
štreku dopravním tunelem, kte-
rým jsme se dostali až k samot-
nému dolu, kde budou v příštích 
letech začínat samotné prohlíd-
ky. „Až tudy bude jezdit důlní 
vláček a my se budeme jen vozit, 
bude to zase o něčem jiném,“ 
prozrazuje své plány Igor Gajdu-
šek, náš průvodce podzemím.

PODZEMNÍ NÁDRAŽÍ SKALKA
Při prohlídce chodeb na 16. dopravním 

patře jsme začínali na místě dvoukolejného 
podzemního „nádraží Skalka“, kde v minu-
losti vysedali pouze horníci, vozy s těžbou 
se zde neřadily. Podobných „nádraží“ je tu 
více. Právě na nich se však původně řadily 
vagóny s vytěženou rudou. Je tu k vidě-
ní i pneumatický nakladač z 50. let, který 
nabíral sestřelenou horninu, házel ji přes 
sebe do vagónků, které byly lokomotivou 
vytahovány ven. 

„Tady plánujeme, že návštěvníci dolu po 
vystoupení z vláčku začnou svou exkurzi 
do zpřístupněných částí dolu,“ dodává náš 
průvodce.

PŮLSTOLETÉ NÁNOSY BLÁTA
V současné době je důl v nečinnosti více 

než 40 let, stejně tak staré jsou nánosy 
v něm. Navíc se železná ruda vyznačuje 
tím, že vody obsahující železo se usazují 
v podobě řídkého bahna, které zanese úpl-
ně všechno. Jsou to tuny bahna. „Ta naše 
práce, kromě údržby chodeb a dalších zá-
kladních věcí, spočívala v odstranění tun 
bahna a navrácení důlní vody do stružek, 
které se v průběhu toho půlstoletí zanesly. 
Výztuž celého tunelu zde, na 16. patře, je 
z 50. let minulého století, jsou to dopravní 
cesty, zázemí, větrací šachty. To ale není 
ještě důl, který je dál. Tam jsou podmínky 
daleko horší – bláto, voda. Leze se tam po 
šikmých chodbách, v současné době ne-
bezpečných,“ popisuje stav dolu a práci 
v předchozích pěti letech Igor Gajdušek, ji-
nak jednatel občanského sdružení Montán-
ní společnost, které si vzalo za cíl vytvořit 
v bývalém dole Skalka hornické muzeum.

ROZHLEDNA A KRÁPNÍKY
Část dolu, kterou jsme měli 

možnost vidět, je v podstatě při-
pravena k prohlídkám – pouze se 
vyštěrkují chodby, aby zájemci o 
jeho průzkum nechodili v oranžo-
vém blátě. Profi ly chodeb se mění, 
někde jsou 3 m široké, jinde jsou 
užší. V chodbách podél tratě důl-
ního vláčku jsou kanálky na od-
vedení důlní vody, která se dnes 
v Kovohutích Mníšek využívá jako 
technická voda na chlazení apod. 

Nejprve jsme přišli do míst, 
kde se do výšky 75,5 m zdvi-
há výdušná šachta se dvěma 
větracími otvory na povrchu, je 
tedy asi o 10 m vyšší než Petřín-
ská rozhledna. Jsou tudy slyšet 
i ptáci  z povrchu. Výdušná šach-

ta se nachází zhruba v místech 
pod kostelíkem na Skalce. V létě 
je tudy nasáván teplý čerstvý 
vzduch, v zimě je tomu naopak 
– vzduch ze šachty tudy proudí 
ven. Všechno se řídí fyzikálními 
zákony – v tomto případě – teplý 
vzduch je lehčí a studený těžký.  
Větrací šachta byla zabetonova-
ná, větrací otvory se musely do-
datečně vyvrtat.

Ze stropů chodby, stejně jako 
v přírodní jeskyni, je vyplavována 
vápenná složka skály, takže tu 
rostou krápníky. V tomto místě 
tvoří strop chodby pevná skála, 
v jiných částech chodeb jsou 
stropy vyztuženy dřevěnými vý-
ztužemi, popřípadě betonovou 
klenbou.

STROJOVNA
Zajímavým prostorem je býva-

lá strojovna. Zde byl těžní stroj 
s elektromotorem o průměru 5 me-
trů, který vytahoval klece ve slepé 

jámě. Bohužel původní těžní stroj 
byl demontován a odvezen a je ne-
návratně ztracen. Zde se bude bu-
dovat ještě zábradlí, aby se mohlo 
bezpečně procházet kolem stěn.

Důlní vozy v přepravním tunelu

Slepá jáma na 16. patře

Křižovatka důlních chodeb
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Práce zde jdou pomalu, nic se ne-
smí uspěchat, objem prací je veliký. 
Takže ačkoli se zde pracuje už pátý 
rok, nedá se přesně říci, kdy bude 
důl pro návštěvy veřejnosti alespoň 
z části otevřen. „Termín je určen na 
podzim,“ řekl mi Petr Báňa. Pak ale 
lakonicky s úsměvem dodal: „Ale 
nevím, kterého roku…“ 

„Všechno musí odpovídat pří-
slušným předpisům. Když už se 
jednou rozhodneme, že proběhne 
kolaudace, budeme se snažit, aby 
proběhla na co nejvíce záležitostí 

– na vláček, který bude veřejnost 
vozit ten téměř 1,5 km dlouhý 
úsek od kovohutí až k nám, na 
přístupové cesty, všechny tech-
nické zajímavosti a vybavení pa-
třící k historii dolu, které bychom 
chtěli návštěvníkům ukázat,“ do-
dává Igor Gajdušek, jednatel a 
předák dolu. „Základem je naše 
přesvědčení, že se nenecháme 
odradit tou úředničinou. Je však 
třeba brát v úvahu, že se jedná o 
podzemí, na spoustu věcí je sta-
noveno milion norem.“  

OTVÍRÁME NA PODZIM!

110 METRŮ HLOUBKA 
Ušli jsme pár metrů a jsme v pro-

storu, kde Igor Gajdušek upozorňu-
je: „Nad námi a pod námi je slepá 
jáma, šachta. Slepá se jí říká proto, 
že opravdu nevede ven. Vede až na 
poslední nejhlubší 36. patro dolu. 
Samotné 36. patro je v hloubce 100 
metrů pod úrovní 16. patra, pod ním 
je ještě deset metrů tzv. jámová tůň 
na odčerpávání důlní vody.“

Pod námi je teď 110 metrů hloubka 
vody. Taková spousta vody, která tu 
je nyní, se nashromáždila za dobu, 
co je důl zavřený, tedy od roku 1966. 
V době činnosti dolu je voda pravi-
delně odčerpávána, hospodaří se 
s ní podle pevně stanovených pravi-
del. Pokud je však důl v nečinnosti a 

o vodu se nikdo nestará, podzemní 
voda se tady podle přírodních záko-
nů přes 40 let hromadila. Zde, na 16. 
patře, je překop (tunel), kudy voda od-
téká na povrch. Pokud by nebyl, byly 
by zatopeny všechny prostory dolu. 
„Mezi naše hlavní povinnosti pat-
ří zabránění hromadění vody v díle,“ 
vysvětluje Igor Gajdušek a pokračuje: 
„Staráme se mimo jiné o to, aby voda 
odtékala, aby se nezavalil její přiroze-
ný odtok. Tady v dole udržovaná hla-
dina vody nemůže nikoho ohrozit. Na-
opak. Tím, že tady vznikly doly, je celý 
kopec odvodněn, přirozená hladina 
podzemní vody je snížena právě o to, 
co z dolu odtéká jako důlní voda. Ne-
smí se však stát, že na odtoku vody 
jsou nějaké překážky.

V nedávné době došlo v jednom 
uzavřeném zabetonovaném dole na 
Slovensku, o který se nikdo nestaral, 
k velké havárii – najednou se půlka 
kopce utrhla, vytekla z něho voda a 
spláchla vesnici pod kopcem. Došlo 
k tomu proto, že poté, co byl důl uza-
vřen, se někde ucpal i odtok spodní 
vody. Tím voda stoupala, hromadila se 
a zaplnila všechny prostory dolu. Tlak 
vody byl takový, že přetlačil zpevnění 
chodeb, voda je prorazila a vyvalila se 
společně s množstvím bahna ven,“  
přidává historku z nedávné doby.

Prohlédli jsme si zvrchu i lezní oddě-
lení – vedle výtahu se dalo po žebří-
kách dolézt až do nejspodnějšího pat-
ra. „Nyní je to možné pouze s kolíčkem 
na nose,“ zažertoval pan Gajdušek. 

MONTÁNNÍ SPOLEČNOST
Vlastníkem zrušeného dolu Skalka 

u Mníšku pod Brdy je Montánní společ-
nost, a to od roku 2004, kdy byl důl do 
jejího vlastnictví převeden z Ministerstva 
životního prostředí. Montánní společ-
nost má oprávnění provádět hornické 
práce a spolupracuje s různými subjekty 
při záchraně starých důlních děl a jejich 
zpřístupňování veřejnosti, tak jako teď 
v Mníšku. Vznikla se záměrem dokumen-
tovat, chránit a propagovat technické 
památky báňské historie. Kromě všeho 
výše zmíněného společnost zodpovídá 

báňskému úřadu za všechny nežádoucí 
projevy – od údržby dolu až po zabrá-
nění černých vstupů do dolu, zranění 
v dole apod.

 S jejím jednatelem a předákem Igorem 
Gajduškem jsme v dole strávili jedno zim-
ní, sychravé, přesto velmi zajímavé so-
botní dopoledne. Pro ty, jejichž zájmem je 
historie našeho okolí, technika nebo rádi 
navštěvují zajímavá místa, jsme navštívili 
bývalý důl, kde se připravuje zajímavá 
a svým způsobem unikátní expozice.

Pana Gajdušky jsme se zeptali:

Jak vznikla myšlenka hornického 
muzea nebo skanzenu? 

Protože jsme příznivci a sběrate-
lé hornické techniky a zařízení dolů 
a také máme už nějaké zkušenosti 
z provozováním podobného muzea v Or-
lických horách, řekli jsme si, že bychom 
takovou věc mohli realizovat i v Mníšku. 
Sice je to zatím nekončící práce, ale vý-
sledky už vidět jsou.

Kdo celou záležitost fi nancuje?
Nadšenci z rodinných rozpočtů, asi 

šest lidí. Dělají to, protože je to baví. Bez 
ohledu na špinavou práci a peníze, kte-
rých není nikdy dost. (smích)

Činnost Montánní společnosti je dozo-
rována báňským úřadem. Co se smí a 
nesmí, to je velmi složitá otázka – nesmí 
se dělat nic, co není v projektu, všichni, 
kdo se zde pohybují, jsou poučeni o bez-
pečném pohybu v podzemí, pracovníci 
jsou proškoleni. Musí se naplnit spousta 
předpisů a požadavků na bezpečnost – 
chodí sem báňská záchranná služba na 
prohlídky ostění a klenby. 

Šest lidí, to je vás celkem málo, po-
máhá vám ještě někdo?

Pomáhají nám členové společnosti 
Barbora ze Solvayových lomů, tráví tu 
s námi některé volné víkendy

Jak to tu vypadalo na začátku?
Spousta bahna a vody. 

Proč zrovna název Montánní společ-
nost? 

Z latiny – důlní.

Mapy, ty jsou v podzemí velmi důle-
žité. Jak je sháníte?

Archiv, který máme k dispozici, ob-
sahuje mapy a ostatní materiály z pa-
desátých let. Nějaké mapy jsou určitě 
na báňském úřadě. Některé mapy jsou 
v němčině.

R
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Nákladní vozy na nádraží 16. patra

Pan Gajdušek foto:  M. Nešpor
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ZAJÍMAVOSTI O…

…DOLE SKALKA

…DOLE SKALKA
Počátky dolu sahají až 

do roku 1746 do doby 
Marie Terezie, po které je 
pojmenovaná i jedna z ša-
chet.

Ložisko rudy je 41 stup-
ňů ukloněné, je to vrstva, 
která upadá šikmo dolů 
pod Brdy. V průměru má 
mocnost 10 m s délkou 
1600 m. Důl se rozkládá 
paralelně s hřebenem Brd.

Je to spleť chodeb v 36 
patrech. My jsme zkou-
mali 16. patro. Nad námi 
bylo ještě 15 pater, která 
nejsou bezpečně přístup-
ná. Některá jsou vytěžená, 
jiná zavalená. Pod námi 
20 pater v hloubce 100 m 
je zatopených. Více než 
polovina železné rudy je 
vytěžená. Důl byl uzavřen 
v roce 1966 pro nízký ob-
sah rudy v hornině.

…DOPRAVNÍM TUNELU (PŘEKOPU)
Tunel dlouhý téměř 1300 m kolmý na rozfárané vrstvy 

v dole, kterým jsme přišli do dolu, neexistuje od po-
čátku dolu, začal se budovat až v 50. letech minulého 
století. Jeho ústí je na levé straně strakonické silnice ve 
směru od Prahy u Kovohutí. Vede v celé délce vpravo 
od města Mníšek pod Brdy a končí v samotném dolu na 
patě brdského masivu na 16. patře.

…DŮLNÍ VODĚ
Důlní voda není nikdy 

čirá. Kal, který je viditelný 
pouhým okem, je rozpuš-
těné železo, takže pokud 
by se pila, bude se volné 
železo usazovat v ledvi-
nách. Voda samotná jedo-
vatá není. „Někteří úřed-
níci měli nápad, že by se 

voda mohla využívat k léč-
bě třeba leukémie apod. 
Ale problém je ten, že tato 
voda není železitá, ale že-
leznatá. To znamená, že 
chemicky má železo jinou 
mocnost, není to Fe

2
O

3
, 

ale FeO, což není nic pro 
náš organizmus,“ doplňu-
je Igor Gajdušek.

…KOSTELÍKU NA SKALCE
Mocnost ložiska pod kostelíkem na Skalce byla 

v průměru 10 m. Byla snaha vrstvu vydobýt celou. Pro-
stora, která vyfáráním vznikla, byla obrovská, a protože 
se nezaplnila, masiv Brd si „sedl“. Je to celkem normál-
ní jev. Vždy dochází k podobným nežádoucím projevům 
na povrchu, jde jen o to v jakém rozsahu. Došlo tedy 
k tomu, že kostelík na Skalce se částečně propadl a 
popraskal. V 50. letech, kdy se to stalo, se měl kostelík 
zainjektovat, aby se jeho stav nehoršil. Tehdejší doba 
však nebyla podobným stavbám nakloněna, proto se 
nechal kostel zchátrat. Vedle kostelíka je klášter, kde je 
sice uvedeno, že byl také poddolovaný a tím zničený, 
ale v jeho případě to bylo trochu jinak. Místní obyvatelé 
dostali nápad, že použijí jeho krytinu na stavbu kina. 
Léta do něj pršelo… A pak se nákladně rekonstruoval.

 (bt)

…TĚŽEBNÍ METODĚ
Těžební metoda se nazývá „naří-

zený zával z pole“. Je to v podstatě 
tak, že se vyrazí chodba v železno-
rudném ložisku, která ho sleduje. 
Proto se nazývá sledná chodba. 
Na jejím počátku horníci navrtají do 
stropu a do stran otvory asi 1 m hlu-
boké, do kterých se uloží nálože. Po 
jejich odpálení se vytvoří kaverna, 
větší prostora, která je vydobyta až 
na okraje, kde se objeví vrstva šedé 

břidlice, podle které horníci poznají, 
že je ruda v ložisku vydobyta. Chod-
bou dál horníci ustoupí o další úsek, 
kde celý proces opakují.

Pokud je sledná chodba vydoby-
ta, vyrazí se další chodba o vrstvu 
níže. Takto se postupně vydobyde 
celé ložisko.

Důl se postupně prohlubuje, nej-
starší jsou patra nejvyšší, nejhlubší 
patra v tomto dole pocházejí z roku 
1966.

Vydobytý prostor by se měl 
správně zavalit, sestřelit, aby se 
vyplnil a nezůstal volný. Tehdy 
se to ale nedělalo. Výsledek byl 
takový, že když se ruda vytěžila 
mezipatrově, vytěžené prostory 
byly tak veliké, že se z povrchu 
propadly. Dnes vydobyté prosto-
ry vylévají například popílkovou 
směsí (v Kladně), která chodby 
úplně zaplaví, takže nedochází 
k takovým propadům.

Nádraží na překopu    fota ke článku: archiv Montánní společnost

Přeprava osobních vozů pro budoucí provoz v expozici

ÚDAJE O NADMOŘSKÉ VÝŠCE:
16. patro dopravní – 337 m. n. m.

Mníšek pod Brdy – 385 m. n. m. (podle www.bene.cz)

Kostelík na Skalce - 553 m. n. m.
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

Aukční salóny výtvarníků jsou již tradič-
ním projektem Konta 
BARIÉRY, jehož poslá-
ním je pomoc lidem 
se zdravotním posti-
žením. Jednou z nich 
je Adéla Marušiaková 
z Liberce, která je od-
mala upoutána na vo-
zíku. Jen díky tomu, že 
její maminka je jí záro-
veň osobní asistent-
kou, která se jí věnuje 
24 hodin denně a bydlí 
s ní v Praze v prona-
jatém bezbariérovém 
bytě, může Adéla stu-
dovat na Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Pronájem bytu v Praze 
ale není nikterak levnou záležitostí. Fond 
stipendia Konta BARIÉRY byl zřízen právě 

MODRÝ DOMEČEK ŘEVNICE
AUKČNÍ SALÓN VÝTVARNÍKŮ PRO KONTO BARIÉRY

Ve středu 21. ledna 2009 bude v 19 hodin v Modrém Domečku v Řev-
nicích na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3 zahájena výstava obrazů 
9. aukčního salónu výtvarníků pro Konto BARIÉRY. Konto BARIÉRY sem 
přiveze část obrazů od  26 umělců, které na poslední 9. aukci nenašly 
kupce a jsou přitom moc pěkné. Umělci nabídnou svá díla za příznivé 
vyvolávací ceny, přičemž výtěžek z prodeje půjde na Fond stipendia, 
který podporuje handicapované studenty.

Zima v Herálci, od Jana Odvárky

Záběr z Indiánské války na severozápadním 
pobřeží I., od Jaroslava Róna

proto, aby pomáhal mladým schopným 
lidem se zdravotním 
handicapem, jako je 
Adéla, stát se potřeb-
nými, a nejen potřebují-
cími. Do Fondu stipen-
dia budou „přetaveny“ 
všechny krásné obrazy 
věnované umělci  Kon-
tu BARIÉRY a i vy se 
můžete stát součástí 
tohoto společenství lidí 
dobré vůle, pokud si 
nějaký obraz koupíte.

Na výstavě, která po-
trvá až do 23. února, 
si můžete prohlédnout 

mimo jiné díla Jaroslava Róna, Jiřího So-
zanského, Vladimíra Nováka, Karolíny Mi-
tášové nebo hmatovou kresbu nevidomé 
běžkyně Pavly Francové-Valníčkové. Ote-

MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

Český rozhlas Online a Nadace Artevide vyhlašujíČČ
XIV. ročník mezinárodní výtvarné soutěže pro děti Malujeme p

Který historický vynález  je pro lidi důležitý?
Máš oblíbeného cestovatele-objevitele?
Který objev lidstvu nejvíce pomohl?
Jaký vynález by mohl v budoucnosti náš svět zlepšit?

Cena veřejnosti – letos poprvé!

Cesty objevů a dobrodružství

Informace o soutěži najdete na

vírací doba galerie i kavárny je: pondělí 
12-19 hod., úterý až pátek 9-19 hod., so-
bota a neděle 10-17 hod. Přijďte se pří-
jemně odreagovat u výtvarného umění a 
případně též pomoci dobré věci!

Občanské sdružení Náruč děkuje 
všem dárcům, příznivcům a zákazní-
kům kavárny a žehlírny v Modrém do-
mečku. Díky vaší podpoře v roce 2008 
jsme mohli poskytovat sociální služby 
těm, kteří naši pomoc potřebují.

Více informací o Kontu BARIÉRY na-
jdete na www.kontobariery.cz. V pří-
padě zájmu o vybrané dílo se, pro-
sím, obraťte přímo na paní Indiru 
Bornovou, tel. 224 214 452, e-mail:
 indira.bornova@bariery.cz. (Šárka Hašková) 
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Jistě se mnou budete souhlasit, že tak 
značný skok v počtu obyvatel vyžadu-
je navýšení kapacit veřejných služeb, 
vyšší náročnost na zajištění bezpeč-
nosti, dopravní obslužnosti a v nepo-
slední řadě i zajištění míst ve školách 
a školkách. Uvážila obecní zastupitel-
stva důsledky všech změn orné půdy 
ve stavební pozemky v době schvalo-
vání územních plánů? Brala zastupitel-
stva obcí v potaz i množství lidí, kteří se 
do obcí přistěhují?

Přemýšlela v té době o zajištění fi -
nančních prostředků či ve smlouvách 
a v jednáních s developery usilovala 
o jejich příspěvky a pomoc při zajiš-
ťování občanské vybavenosti – budo-
vání kvalitních povrchů ulic, chodníků, 
zeleně a v neposlední řadě školských 
zařízení?

Pokud zde bydlíte „odjakživa“ nebo 
vás k Berounce přinesla vlna povodňo-
vá či pozdější, můžete na řadu z těchto 
otázek sami odpovědět ze své zkuše-
nosti podle toho, v jaké obci bydlíte, jak 
pracuje místní zastupitelstvo, jak jsou 
jeho členové vstřícní a ochotní přemýš-
let o potřebách obyvatel obcí, v jejichž 
čele stojí, nakolik se splnila vaše očeká-
vání od svého místa bydliště.

VÝSTAVBA
Uvedu příklad výstavby v Letech. 

Za posledních deset let vzrostl počet 
obyvatel z původních 650 na přibližně 
1100. Do obce se přistěhovali převáž-
ně mladí lidé s rodinami či rodiny za-

kládající. Převážná většina z nich přišla 
z měst, svým zaměstnáním jsou vázáni 
na Prahu, ale své děti chtějí vychová-
vat tady, „na venkově“. Tuto lokalitu 
si vybrali z mnoha důvodů – nejen že 
je krásná, relativně blízko Prahy, byly 
zde stavební pozemky, ale že tu viděli 
školku, školy v Dobřichovicích a Řev-
nicích, obchody se základním zbožím 
v blízkém okolí.

V roce 2003 obec stála před otázkou, 
zda povolit výstavbu bytových domů 
v oblasti Hvězdáren, tehdy se proti dal-
ší výstavbě tohoto typu postavilo místní 
občanské sdružení – vyhlídka skokové-
ho nárůstu obyvatel, aut atd. byla na-
snadě.

Bytové domy se nerealizovaly, ale lidé 
z tohoto sdružení byli obviněni z toho, 
že nechtějí umožnit dalším, aby žili v tak 
příjemné lokalitě…

Samo zastupitelstvo v současné době 
přiznává, že obec má problémy ufi nan-
covat základní platby poté, co se Lety 
rozrostly a když byla změněna rozpoč-
tová pravidla o přidělování peněz ze 
státního rozpočtu obcím.

Nebylo by lepší stabilizovat obec při 
současné velikosti než přemýšlet ještě 
o dalším zastavování? Teď je ta nejlepší 
chvíle, protože se bude po deseti letech 
opět aktualizovat územní plán obce.

ŠKOLY
Řada z nás, rodičů, prožívala v loň-

ském roce nepříjemné období poté, 
co se po zápisech do mateřských škol 

25 TISÍC OBYVATEL ZA 5 LET
(NÁZORY V TÉTO RUBRICE NEMUSÍ VYJADŘOVAT STANOVISKO REDAKCE)

Zaujala mě tato zpráva: podle údajů zveřejněných v Informačních 
listech města Černošice 12/2008 čítal k 1. 1. 2003 okres Praha-západ 
80 tisíc obyvatel. V současnosti je to více než 105 tisíc. To je nárůst 
o neuvěřitelných 25 tisíc obyvatel za 5 let!

zjistilo, že poptávka po místech v nich 
značně převyšuje nabídku.

Mateřskou školou to začalo, základní 
školou pokračuje.

Školský zákon (z. 561/2004) ve svém 
§ 178 odst. 1 ukládá obci povinnost 
zajistit podmínky pro plnění povinné 
školní docházky dětí s místem trvalého 
pobytu na jejím území.

Buď je obec zřizovatelem školy, pak 
podle § 178 odst. 2 školského zákona 
stanoví školské obvody spádové školy. 
Tedy laicky řečeno, vymezí podmínky 
pro přijímání dětí do své školy – většinou 
tak, že přednostně jsou přijímány děti 
z vlastní obce a pak až ostatní, které 
mají bydliště někde jinde. Je to pojistka 
pro případ, kdy je dětí moc a mohlo by 
se stát, že kapacita školy bude nedo-
statečná.

Pak jsou malé obce, které vlastní ško-
lu nemají – podle školského zákona 
mají povinnost zajistit plnění povinné 
školní docházky v základní škole zřizo-
vané jinou obcí. Pro zajištění míst jsou 
proto mezi obcemi sepisovány dohody 
o přijímání dětí z jiné obce, než tam, kde 
zřizují školu.

Tyto dohody jsou jistou zárukou pro 
obyvatele malých obcí, že své děti do 
dané školy umístí a nebudou muset 
objíždět školy po okolí a pátrat, kde je 
ještě volno…

SITUACE V DOBŘICHOVICÍCH
Dobřichovická základní škola praská 

ve švech. „Řešením bude moderní pří-
stavba místo nejstarší části II. stupně 
školy, která pochází z roku 1876,“ řekl 
mimo jiné starosta Dobřichovic Michael 
Pánek 14. ledna, kdy se společně s le-
tovským starostou sešel s rodiči z Letů. 
Tématem schůzky byla nejistota rodičů 
v otázce přijímání letovských prvňáčků 
do dobřichovické ZŠ v letošním roce, 
ale i v letech následujících. Moderní 
přístavba zvětší tamní školu o 18 až 20 
tříd. Projekt přístavby školy je ve stá-
diu příprav. Z šesti předložených návr-
hů je již jeden vybrán. V letošním roce 
chce radnice vyřídit stavební povolení, 
a pokud se podaří zajistit fi nancování 
z EU fondů a fondů ministerstva fi nancí, 
bude stavba zahájena. Výstavba školy 
je plánována na jeden a půl roku, tedy 
bude otevřena pravděpodobně v roce 
2011. 

Závěrem bych se chtěla připojit k přá-
ní, které vyjádřil starosta Aleš Rádl při 
vítání občánků v prosinci v Černošicích: 
„Rád bych vyjádřil velikou radost a po-
těšení nad tím, že se u nás rodí stále 
více dětí. Věřím, že se nám společně 
podaří vytvořit pro ně a pro jejich život 
dobré podmínky.“

 Barbora Tesařová

Ilustrační foto zdroj: archiv
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

ZIMNÍ KOLA ZDARMA 
A BONUS 30 000 Kč 
Jestli chcete co nejdříve jezdit novým autem, přijďte si pro některý z vybraných 
skladových vozů Škoda, které jsou ihned k odběru. Získáte kompletní sadu zimních 
kol zdarma a slevu 30 000 Kč při financování od ŠkoFINu. Tato mimořádná nabídka 
platí od 1. 1. 2009 jen do vyprodání zásob, takže nezapomeňte: kdo dřív přijde, 
ten má větší výběr. Navštivte proto brzy svého prodejce vozů Škoda. 

Další informace na Škoda Auto Info-line 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.  

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
Škoda: 4,1–10,1 l/100 km, 109–235 g/km

Škoda 
       ZÁRUKA 
       PLUS

Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.

Femat spol. s r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5
Tel. 800 400 104
prodej.radotin@femat.cz
www.femat.cz

I zde by mohla být 

Vaše  reklama!
 277 001 111
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I zde by 
mohla být 

Vaše 

reklama!

277 001 111
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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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