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Je zajímavé se na zápisy do základních 
škol podívat ještě trochu jinak. V důsled-
ku jsou všechny úrovně rovnocenné, 
vzájemně životem propojené.

První a zřetelné je hledisko dětí, které 
do škol nastupují. A v našem nejbližším 
okolí je to přes 250 prvňáčků.

Další pohled může být z pozice rodičů, 
kteří samozřejmě chtějí, aby jimi zvolená 
škola byla co nejlepší, ale zároveň pro ně 
dostupná – může nastat omezení kapacit-
ní, dané velikostí školy, někteří překoná-
vají logistickou překážku, tedy jak dostat 
dítě do školy a zpět domů. Nebo pokud je 
sourozenec v jedné škole, trochu kompli-
kované by bylo vozit druhé dítě jinam.

A za třetí je to hledisko samotných škol, 
potažmo jejich zřizovatelů. Nové vedení ZŠ 
Všenory se snaží, seč může, aby v očích 
rodičů zatraktivnilo svou instituci vzdělá-
váním pedagogů a zapojením se do za-
jímavých projektů. Nebo i úsilím zavést 
školní autobusové linky z Černolic a blíz-
kého okolí. Tím mají šanci, že do zdejších 

školních lavic opět přibudou děti, zatímco 
ZŠ Řevnice praská ve švech a v Dobřicho-
vicích už loni v létě školu rozšiřovali.

V souvislosti s přijímáním přespolních 
dětí řeší školy, respektive jejich zřizovatelé, 
i otázku fi nancování školného za tyto žáky. 
Pokud totiž dítě ze Svinař bude přijato 
do ZŠ Řevnice, obec Svinaře není povin-
na za něj platit školné, protože je smluvně 
vázána s Litní, do jejíhož školského obvo-
du svinařští žáci patří. Proto se ještě před 
zápisem do ZŠ Řevnice objevila na webo-
vých stránkách školy informace, aby rodi-
če přinesli k zápisu potvrzení, že se jejich 
obec či město zavazuje k placení nákladů 
na žáka, které vznikají plněním školní do-
cházky do ZŠ Řevnice, městu Řevnice.

To všechno jde samozřejmě mimo chá-
pání dětských hlaviček. Takže poté, co 
letovští předškoláci hromadně absolvo-
vali návštěvu v dobřichovické 1. C, pře-
vážně všichni kluci měli jasno: Chceme 
do 1. C, protože tam mají žaluzie na dál-
kové ovládání! Barbora Tesařová

Ve všech školách v okolí se budoucím prvňákům snažili připravit takové pro-
středí, které je lákalo ke hře, zaujalo a uklidnilo. Prvotní tréma, jež byla snad 
všude zřejmá, mohla rychle opadnout a děti zjistily, že přechod mezi mateř-
skou školou a „velkou“ školou nemusí být něco, z čeho by měly mít obavu.

více na str.                 až8 10ANEB PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN ZA NÁMI

ZÁPISEM TO ZAČÍNÁ...

Z REGIONU
Přinášíme vám dal-

ší aktuální informace 
z okolí vašeho byd-
liště. Určitě pozor-
ně ať čte ten, kdo 
pravidelně cestuje 
mezi Prahou a Be-
rounem, oznámíme, 
jakou zlepšující novinkou vás potěšil 
DOBNET nebo odkdy se můžete těšit 
na návštěvu řevnického kina. Dočtete 
se na stránkách našeho zpravodaje 
a na portálu iDobnet.cz.

SPORT
V novém roce se 

už objevují čerstvé 
výsledky. Doros-
tenci i dospělí mají 
po prvních zápa-
sech, získali body 
navíc z příjemného 
vítězství nebo pro-

žili velmi těsnou prohru. V únoru se 
porážky překvapivě mohou obrátit 
v zisk dalších bodů a výhry snad bu-
dou obhájeny.

ROZHOVOR
„Už téměř dva roky 

spolu s týmem od-
borníků pracujeme 
na projektu, který měl 
a má vyhovovat všem 
požadavkům na stav-
bu budovy mateřské 
školy a zároveň musí 
splňovat kritéria všech dotčených or-
gánů k získání závazných stanovisek, 
nezbytných pro naši obec… Posta-
víme v Mořince mateřskou školu se 
speciální třídou,“ říká Mgr. Martina 
Barchánková.

VÝLET
Přestože se zima nechce vzdát své 

vlády, můžeme se vydat na malý vý-
let. Zvu vás na zají-
mavé místo, opře-
dené pověstmi 
a historií. Tam, kde 
se kdysi nacházeli 
Keltové, tušíme po-
zoruhodné tajuplné 
děje.
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

DOBNET: POLEPŠOVNA DEFINITIVNĚ ZRUŠENA 
A CO S KOLÍSAJÍCÍ RYCHLOSTÍ

Za poslední měsíce se nám podařilo uskutečnit několik pozitiv-
ních změn. Našli jsme levnější a spolehlivější koncová zařízení. Zru-
šili jsme poplatky za měření signálu a poté i samotné měření signá-
lu. Vybudovali jsme novou technologii 5.5G na jedenácti vysílačích 
a zdvojnásobili všem rychlost na celkem 25 vysílačích starší sítě. 
A před Vánocemi jsme také na starší síti zrušili „polepšovnu“.

Dříve, pokud jste více než hodinu souvisle stahovali větší 
množství dat, vás systém na 24 hodin citelně omezil v rychlos-
ti. To už nyní neplatí - systém vám v každém okamžiku přidělí 
kapacitu, která je právě k dispozici.

Přesto ale můžete v některých okamžicích pocítit kolísání 
rychlosti. Je to dáno takzvanou agregací. Agregace je sdružení 
více uživatelů do jedné skupiny, sdílející danou přenosovou ka-
pacitu, a to z důvodu, že poskytování vyhrazené linky každému 
uživateli by bylo neefektivní a neskutečně drahé.

V naší síti je agregace 1 : 20. V praxi to znamená, že se o da-
nou kapacitu vašeho tarifu dělíte s devatenácti uživateli. Pokud 
momentálně nikdo další nic nestahuje, máte k dispozici maxi-
mální rychlost. Pokud se všichni najednou rozhodnou dlouho-
době stahovat, dostane každý dvacetinu rychlosti. Tento případ 
je spíše hypotetický a v praxi je velmi těžké ho docílit, ale pokud 
od svého připojení požadujete více, i pro vás máme řešení.

Tím řešením je přechod na síť 5.5G a na tarif Optimal. Výhoda 
je už v tom, že z vyšší rychlosti je agregace méně znát. Na-
víc na těchto tarifech máme ve skupinách k dispozici daleko 
větší kapacitu a jednotlivé skupiny uživatelů nejsou zaplněny. 
Na jednu dvacetinu rychlost neklesne, ani kdyby se rozhodli 
stahovat úplně všichni.

Ptáte se, proč jsme se rozhodli o zrušení polepšovny informo-
vat až takto opožděně? Museli jsme si ověřit, jak bude síť na její 
odstranění reagovat a zda někde nehrozí přehlcení a výpadky. 
Přestože jsme za uplynulý rok na síti udělali hodně, potřebovali 
jsme se vyhnout riziku, že se po oznámení zrušení FUP na své 
připojení všichni najednou „vrhnou“ a hlavnímu administrátorovi 
pokazí Vánoce. Jaroslav Mareš, tajemník sdružení DOBNET, o. s.

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ: HAVARIJNÍ STAV
Kdo cestuje mezi Prahou a Berounem pravidelně, nikdy ne-

může spoléhat na včasný dojezd. Jedna z nejvytíženějších tratí 
v republice je mezi hlavními spojnicemi také jednou z nejzasta-
ralejších. Výluky zajišťující ty nejnutnější opravy jsou tu na pra-
videlném pořádku - uprostřed pracovních dní jezdí jen část 
vlaků a zbytek se opožďuje.

Když není na programu výluka, přijde na řadu závada. Na kon-
ci ledna vypovědělo službu trolejové vedení pod Vyšehradem, 
pár dní poté si zase kvůli potížím na trati v Srbsku postály jak 
vlaky, tak automobily u přejezdu. Na vině je špatný technický 
stav trati. Jako nejproblémovější ji hodnotí i Regionální organi-
zátor pražské integrované dopravy - podle jeho vedení je stav 
nejhorší mezi Radotínem a Dobřichovicemi a počet oprav a zá-
vad výrazně vzrostl v posledním půlroce.

Jediným řešením je optimalizace a modernizace trati. Zatím 
není jasný ani její termín. (jm)

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM ZNOVU OD 16. 2. 2011
V současné době probíhají poslední přípravy a dne 16. února 

2011 bude Národní technické muzeum slavnostně otevřeno. 
Po několika letech, kdy budova muzea na Letné procházela 
náročnou rekonstrukcí, budou zpřístupněny nové expozice, 
představující to nejlepší z muzejních sbírkových fondů.

Návštěvníci se mohou těšit na autentické historické automo-
bily a letouny v dopravní hale nebo labyrint toho nejkrásnějšího 
z české architektury v expozici architektury, stavitelství a de-
signu. V jiném sále, svou atmosférou evokujícím tiskárnu, bu-
dou moci sledovat technický vývoj polygrafi e, a to od vynálezu 
knihtisku až po současnost. Nebo se v dobovém fotografi ckém 
ateliéru se skleněným stropem seznámí s unikátními přístroji 
ještě z doby počátku fotografi e. Další expozice představí jednu 
z nejstarších věd, astronomii, jako významný obor poznání svě-
ta. Muzeum bude otevřeno denně mimo pondělí. Plné vstupné 
činí 170 Kč, rodinné vstupné přijde na 370 Kč. Další informace 
jsou k dispozici na internetu na adrese www.ntm.cz. (mn)

AKCE MODRÉHO DOMEČKU V ÚNORU 2011
Od 14. ledna až do poloviny března probíhá, jako každoročně, 

v prostorách kavárny i galerie Salon výtvarníků pro Konto Bariéry, 
prodejní výstava obrazů od 26 výtvarníků. Na výstavě můžete za-
koupit díla předních českých umělců (např. Jiřího Sozanského, Ji-
řího Mocka, Karla Benetky a dalších) za velmi příznivé ceny, napří-
klad obraz od Karla Benetky Dům architektův, olej na plátně, 2008, 
vyvolávací cena 18 000 Kč (hodnota daru 36 000 Kč). Vystavena 
jsou i další hezká díla, třeba jen za dva až tři tisíce korun.

Z výtěžku budou fi nancována stipendia pro těžce zdravotně 
postižené studenty středních a vysokých škol. Všem, kdo koupí 
obrazu podpoří studenty s handicapem, ze srdce děkujeme! Vý-
stava potrvá do poloviny března. Více na www.kontobariery.cz 
(sledujte katalog doprodeje 10. aukce výtvarníků).

V sobotu 26. února bude ve 20 hodin zahájen Ples Náruče 
ve stylu Dancing Queen. V restauraci La Republika, přímo v Pu-
blic klubu, na úvod zatančí taneční skupina Proměny a během 
večera vás kromě bohaté tomboly čeká také možnost zazpívat 
si karaoke. Průřez hudbou a videoklipy z 60., 70. a 80. let bude 
řídit profesionální DJ Olda Burda. Šárka Hašková

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU

Národní technické muzeum Autor: Kateřina Uksová
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POČÍTAČ PRO SENIORY OPĚT OD PŮLKY BŘEZNA
Kurz „S Fabiánkem na síti aneb Internet pro dříve narozené“ 

začíná nové kolo v půlce března.
15. března zahájíme kurz pro začátečníky, který se bude konat 

každé úterý od 17 do 18 hodin rovněž v Základní škole v Dob-
řichovicích. Studenti se během 10 lekcí (za 500 Kč) seznámí se 
základními funkcemi počítače, naučí se pracovat s myší, uklá-
dat výsledky své práce do systému složek, napsat text v edito-
ru Word a jednoduše ho upravit, používat internet a e-mailovou 
schránku a mnoho dalšího dle zájmu a potřeby účastníků. Při-
hlášky do začátečnického kurzu přijímáme už nyní.

Libuše Stupavská

PARKOVÁNÍ V BEROUNĚ: ZMĚNY ZAČALY
U berounského nádraží zahájila provoz dvě nová parkoviště, 

připravují se změny v centru. Parkování u nádraží v Berouně 
už není bezplatné. Vznikla tu dvě placená parkoviště. To bližší 
nádražní budově je zpoplatněno po hodinách. První dvě hodiny 
za pětikorunu, další za dvojnásobek.

Při delším parkování je cenově výhodnější sousední parkoviš-
tě, umístěné pod dálničním mostem - celodenní parkování tu 
vyjde na 20 korun. Na obou parkovištích se platí v pracovních 
dnech po celý den a v sobotu dopoledne.

Ještě letos chce město změnit režim parkování v centru měs-
ta. Přibýt tu mají modré zóny, vyhrazené rezidentům. (jm)

V ÚNORU LEVNĚJI DO AQUAPARKŮ
Největší aquapark v Česku, 

AquaPalace Praha v Čest-
licích u Prahy, nabízí ještě 
do konce února speciální akci 
pro děti - DĚTI ZA KORUNU.

Každé dítě s výškou 
do 150 cm, které do aquapar-
ku přijde v doprovodu alespoň 
jednoho dospělého návštěv-
níka (osoba starší 18 let), má 
vstup za 1 Kč. Například čtyř-
členná rodina (dva dospělí 
a dvě děti) má možnost využít 
tuto akci na obě děti.

Jedno dítě do 150 cm výšky může do areálu Vodního svě-
ta pouze v doprovodu jedné dospělé osoby (osoba starší 18 
let) platící plné vstupné. Délka pobytu dítěte je závislá na době 
platnosti vstupenky zakoupené platící dospělou osobou. 
Po překročení platnosti zakoupené vstupenky se účtuje pře-
kročená doba po minutě dle platného ceníku. Děti nad 150 cm 
platí studentské vstupné, stejně tak u produktu Rodina (2 + 1, 
2 + 2), 2 dospělí + 1 nebo 2 děti nad 150 cm do 18 let. Více in-
formací lze nalézt na internetu na adrese www.aquapalace.cz.

Hotel Babylon v Liberci zase nabízí v rámci akce Jarní prázd-
niny ubytování v hotelu pro dítě do 14 let ke každé dospě-
lé osobě zcela zdarma. Každá osoba ubytovaná v hotelu má 
vstupy do aquaparku, lunaparku a IQ parku zcela zdarma. 
Vstupy zdarma lze využít nejen v čase ubytování v hotelu, ale 
po celé dny včetně dne příjezdu a dne odjezdu z hotelu.

V některých případech je s využitím slevy cena za balíček 
s ubytováním nižší než při zaplacení samostatného vstupu 
do aquaparku. Další informace lze nalézt na internetu na adre-
se www.centrumbabylon.cz. (mn)

MĚŘÍ RYCHLOST, ALE NEPOKUTUJÍ
V Praze přibyly nové úsekové 

měřiče rychlosti. Cedule upo-
zorňující na měření před nimi 
ale nejsou.

S novými úsekovými radary 
se setkáte i cestou z našeho re-
gionu do hlavního města. Jsou 
na Strakonické v obou smě-

rech, a to od Lahovic až po Barrandovský most a potom na Smí-
chově, dále ve stoupání od Barrandovského mostu k fi lmovým 
ateliérům a v Modřanské ulici. Celkově je těchto úseků 23.

K monitorování dopravních přestupků neslouží, přesto před 
nimi řidiči instinktivně brzdí. Jejich hlavním účelem je monito-
rovat hustotu a druh provozu a pořizovat statistiky vytížení jed-
notlivých tras. Přestože jde o technicky naprosto stejná zařízení, 
jako jsou radary městské policie, pokuty nerozesílají. Nesmějí.

Hlavní město je totiž pořídilo z evropských peněz, které jsou vázá-
ny na výše zmíněné účely. Praha na ně dostala z evropských zdrojů 
celkem 45 milionů korun. Na celkové budování systému monitoro-
vání a řízení dopravy dostane magistrát více než půl miliardy. (jm)

TRAMVAJ FORCITY VYJELA V PRAZE DO BĚŽNÉHO 
PROVOZU

Cestující v pražské MHD se dočkali v běžném provozu první 
nové tramvaje Škoda 15T ForCity. Ta dokončila zkušební pro-
voz s cestujícími, a tím splnila všechny potřebné testy. Do ulic 
vyrazila v sobotu 5. února ráno na lince číslo 18. Další tramvaje 
budou do provozu nasazovány průběžně do konce března.

V rámci zkušebního provozu musely nové tramvaje najet mini-
málně pět tisíc kilometrů bez cestujících a dalších patnáct tisíc 
kilometrů s cestujícími. Vozy navíc musely projít celou řadou 
kontrol. Do roku 2017 by mělo do Prahy dorazit celkem 250 
nových nízkopodlažních tramvají. Ty mají nahradit „monopol“ 
starých tramvají typu T3.

Tramvaje se měly v Praze v běžném provozu objevit již začát-
kem roku. Jenže vůz neprošel zkušebními testy, a v běžném pro-
vozu se tak objeví až nyní. (mn, dle informací serveru iDNES.cz)

ŘEVNICKÉ KINO HRAJE OPĚT OD BŘEZNA
Občanské sdružení Gong, o. s., provozovatel řevnického 

kina, oznamuje, že od března bude kino po zimních prázdni-
nách opět v plném provozu.

Program kina bude k dispozici již od poloviny února, a to na in-
ternetu na adrese www.kinorevnice.cz, na regionálním zpravo-
dajském portálu www.iDobnet.cz a v regionálních periodikách.

Již bezmála osmdesát let tvoří prostory Kina Řevnice zázemí 
pro kulturní a společenský život občanů Řevnic a blízkého okolí. 
Kino, které je součástí sokolovny, bylo postaveno dle návrhu mi-
stra stavitelského Karla Černého v místě, kde se dříve nacházela 
velkorestaurace a hotel Na Kopečku. Sál kina byl projektován 
jako víceúčelový, původně s ka-
pacitou 540 míst k sezení. Za-
čátkem sedmdesátých let prošlo 
kino rekonstrukcí, v jejímž rámci 
se přistoupilo k dobudování akus-
tického obložení sálu, sklonění 
hlediště, s následným snížením 
kapacity na stávajících 225 míst 
k sezení, a k modernizaci promí-
tací techniky včetně instalace no-
vého promítacího plátna. (mn)

Tramvaj Škoda 15T ForCity Zdroj: iDnes.cz
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SPORT

SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
AKTUALITY Z NAŠEHO REGIONU

TENISOVÝ KLUB F. H. TK DOBŘICHOVICE
Na začátku nové etapy nám nezbývá než se ohlédnout 

za uplynulým rokem. Klub F. H. TK Dobřichovice se vydal ces-
tou všeobecného rozvoje tenisu, a to závodního i rekreačního, 
ve všech věkových kategoriích. Největší radost nám bezpo-
chyby udělala všechna mládežnická družstva, která ve svých 
soutěžích patřila k nejlepším. Svými výkony ukázala cestu těm 
nejmladším, a to nejen po stránce sportovní, ale zejména pří-
kladem sportovních vlastností, přístupu a slušnosti, jichž není 
nikdy dost. Za to jim patří náš dík a uznání. Družstvo dospělých 
vytvořilo vynikající partu lidí, kteří se rádi potkávají při nejrůz-
nějších příležitostech a svým nasazením a přístupem  příjem-
ně nutí pořadatele vymýšlet další možnosti setkání na dvorci 
i mimo něj. Samostatnou kapitolou se staly klubové aktivity 
pořádané pro nejširší sportovní veřejnost. Během roku členové 
zorganizovali mnoho akcí, při nichž společně strávili příjem-
né chvíle s tenisovou raketou i bez ní, a záleželo na každém 
z účastníků, kterou z nich navštívil nejraději. Všem členům teni-
sového klubu přejeme do nadcházejícího roku hodně sportov-
ního štěstí a radost z dobře vykonané práce.

KVALIFIKACE HALOVÉHO MISTROVSTVÍ ČR V TENI-
SU MLADŠÍCH ŽÁKŮ

Ve dnech 15. a 16. ledna se v tenisové hale TK Millenium 
Lety uskutečnila kvalifi kace mladších žáků za účasti šestnácti 
nejlepších ze Středočeského kraje. Mezi hráči byli i tři zástupci 
našeho klubu F. H. TK Dobřichovice: Lukáš Doubek, Tomáš 
Dybal a Matyáš Jandourek. Konkurence byla obrovská a jen 
při podání výborného výkonu a troše nezbytného štěstí na los 
mohli naši borci pomýšlet na postup. Ze tří šancí uspěl pou-
ze Lukáš Doubek, který v prvním kole vyřadil Lukáše Jirouška  
6 : 2, 6 : 7, 6 : 3. V dalším kole již nestačil na Antonína Štěpánka 
a podlehl vcelku jednoznačně 1 : 6  a  0 : 6. 

FOTBÁLEK TĚCH NEJMENŠÍCH
 Pod neustálým dohledem paní Ireny Šimůnkové se v dob-

řichovické hale BIOS téměř každý víkend utkávají v halo-
vém fotbalu dívčí a chlapecká družstva ze všech koutů naší 
republiky. V únoru je můžete přijít povzbudit 5., 6., 19., 20., 

26. a 27. 2. Díky dobré pořadatelské činnosti se čeští hráči 
a hráčky mohou zúčastnit i jedné z mnoha zahraničních akcí. 
Pojedou na dvanáctý turnaj italského města Ceseny u Jader-
ského moře, který se bude konat od 2. do 5. června 2011. 
Naši minifotbalisté se letos již potřetí utkají v těchto zápasech, 
pořádaných italským klubem A. S. Martorano, ASD Romagna 
Centro a CK Playsport.

Na všechna utkání je připraveno více než 25 hřišť z umělé 
i přírodní trávy. Vše se odehrává podle pravidel Italské fotbalo-
vé federace FIGC a týmům je dle kategorie garantováno tři až 
šest odehraných zápasů. A jak naši dopadnou? Určitě do bojů 
dají vše. Není důležité vyhrát, ale být při tom.

A JAK SI VEDE  SOKOL DOBŘICHOVICE V KOŠÍKO-
VÉ  ZAČÁTKEM ROKU 2011?

Sokol Dobřichovice se v kategorii mužů stále drží ve třetí třídě 
skupiny A, a to na prvním místě s 28 body stejně jako v minu-
lém roce. Letos zatím odehráli  čtyři zápasy, dosáhli tří vítězství 
a jedné prohry. První utkání v novém roce proběhlo 10. ledna: 
TJ Slavoj OS B – Sokol Dobřichovice 43 : 63. Další zápasy 
se odehrály 17. ledna: Dobřichovice – Spoje Praha 88 : 43, 
25. ledna: SK Meteor D – Sokol Dobřichovice 72 : 70 a 
31. ledna: Sokol Dobřichovice – VŠSK MFF C 85 : 42. 
16. února se  Sokol Dobřichovice střetne se Sokolem Žižkov G 20, 
21. února si změří síly s družstvem Sokolasovy Sestry C a  
28. února hraje proti Sokolu Stodůlky.

Ženy Sokola Dobřichovice hrají v 1. třídě a drží se na 11. příčce 
se 17 body. V lednu  zaznamenala dobřichovická liga žen dvě 
prohry, a to proti Brandýsu 73 : 74 a Pečkám 69 : 63. Výsledky 
byly velmi těsné, ale sezona ještě nekončí. V únoru se můžeme 
těšit na další zápasy, které nás mohou velice překvapit.

Jaromír Horáček

V novém roce se už objevují čerstvé výsledky. Doros-
tenci i dospělí mají po prvních zápasech, získali body 
navíc z příjemného vítězství  nebo prožili velmi těsnou  
prohru.  V únoru se porážky překvapivě mohou obrátit 
v zisk dalších bodů a výhry snad budou obhájeny. 

Vítězové turnaje Autor: Filip Háva

Fotbálek, hala BIOS Auto: Jaromír Horáček

Košíková ženy Zdroj: archiv Sokol Dobřichovice



Takto začíná své vyprávění 
Mgr. Martina Barchánková, 
která má neskutečný elán 
a odhodlání svůj úmysl, pro 
nějž bylo založeno občan-
ské sdružení ProCura, jehož 
je předsedkyní, dotáhnout 
ke zdárnému konci a dětem 
školku vystavět.

Podle všeho, co jsem měla 
možnost vidět, byly práce 
na přípravě projektu velmi 
detailní a od počátku byly 
konzultovány nejen s archi-
tektem a projektantem, ale 
též s Národním památko-
vým ústavem (NPÚ).

To ano. Od samého začátku 
příprav jsem od svého archi-
tekta věděla, že spolupráce 
s NPÚ je nutná.

Projekt na vybudování dvou-
třídní školky řeší komplex sta-
rého statku na návsi, jehož 
oprava je součástí celého 
záměru tak, aby zůstal zacho-
ván jeho přirozený vesnický 
charakter. Bude opraven štít, 
brána i stodola. Kromě toho je 
součástí návrhu vlastní úprav-
na vody, jelikož Mořinka zatím 
nemá svůj vodovod. Rozkres-
lena je samozřejmě výstavba 

kuchyně a další nezbytnosti. 
Veškeré činnosti v souvislosti 
s kompletováním dokumenta-
ce a vyřizování všech formalit 
na úřadech, tedy inženýring, 
si zajišťuji sama. Jednak pro-
to, že s tím nějaké zkušenosti 
mám, a také proto, že samot-
ný projekt a práce nad ním 
jsou velmi nákladné věci. Pro-
to jsem se snažila eliminovat 
všechny okolní výdaje.

Po jedenapůlleté práci a ko-
ordinaci mezi architektem, 
projektantkou a NPÚ vzniklo 
závazné souhlasné stanovis-
ko, kde jsou popsány veškeré 
podmínky, které jsme nuceni 
dodržet a také dodržíme. 

Práce na projektu se loni 
ale zastavily, protože to, co 
odsouhlasil NPÚ, se nelí-
bilo pracovníkům Správy 
CHKO…

Ano. Výsledná varianta do-
hod byla totiž taková, že škol-
ní třídy, aby vyhověly všem 
směrnicím týkajícím se MŠ, 
musí být přistavěny nově 
směrem dovnitř statku. Ale 
aby nenarušily celkový ráz 
stavby, návsi a obce, nesmí 
být vidět – odnikud. Odsou-

hlasena tedy byla varianta 
dvou přízemních tříd situova-
ných směrem na jih s plochou 
střechou, porostlou zelení. 
Budou též kryté pergolami se 
stínicí funkcí.

Podle památkářů sedlová 
střecha nepřicházela v úvahu. 
Dle jejich názoru by zbytněla 
masa statku a vznikl by dojem, 
že nová přístavba k němu ne-
přísluší. Proto je nutné vytvořit 
velmi nenápadnou budovu.

Problém tedy nastal 
ve tvaru střechy – nebyla 
sedlová, jak vymezují regu-
lativy CHKO, ale plochá.

Přesně tak. CHKO Český 
kras vydala všeobecné re-
gulativy, kde jasně a striktně 
vymezuje, jakým způsobem 
bude posuzovat projekty pro 
stavby vznikající na jejím úze-
mí. Což je jistě velmi přínosné 
a s tím také souhlasím.

V samotných dokumentech 
je ale doslova psáno: „Uvede-
né regulativy jsou stanoveny 
především pro rodinné domy, 

pro jejich úpravy a pro úpravy 
rekreačních chat. V případě 
staveb plnících mimořádnou 
funkci v území (např. školy, 
nemocniční pavilony apod.) 
je třeba postupovat vždy in-
dividuálně s ohledem na míst-
ní podmínky a s ohledem 
na funkci staveb.“

Příslušná paní, která řešila po-
souzení našeho projektu, však 
šablonovitě trvala na sedlové 
střeše. Náš projekt se proto stal 
kontroverzním a měl být před-
ložen architektonické komisi.

Tím nastala téměř patová 
situace. Navíc by jakýkoli 
zásah do projektu zname-
nal další nárůst fi nančních 
prostředků na projektovou 
dokumentaci.

Ano, samozřejmě. Projekto-
vá dokumentace si do té doby 
vyžádala téměř 350 tisíc ko-
run. Pro NPÚ je třeba mít velmi 
detailně rozpracovaný projekt 
všech oprav stávajícího objektu 
a vedle toho ještě nové přístav-
by tříd komínkovou metodou.  
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ROZHOVOR

POSTAVÍME V MOŘINCE MATEŘSKOU 
ŠKOLU SE SPECIÁLNÍ TŘÍDOU

„Už téměř dva roky spolu s týmem odborníků pra-
cujeme na projektu, který měl a má vyhovovat všem 
požadavkům na stavbu budovy mateřské školy a zá-
roveň musí splňovat kritéria všech dotčených orgánů 
k získání závazných stanovisek, nezbytných pro naši 
obec. Mořinka je totiž součástí Národní památkové 
vesnické zóny, ale zároveň leží na území Chráněné 
krajinné oblasti (CHKO) Český kras. Samozřejmě mě 
na začátku ani nenapadlo, jaká úskalí a trápení na nás 
čekají, abychom vyhověli všem stranám najednou.“

ŘÍKÁ MGR. MARTINA BARCHÁNKOVÁ

Mgr. Martina Barchánková je mj. předsedkyní svazku obcí Třemole, kte-
rý v současné době řeší přivedení vody z vodní nádrže Želivka do obcí 
Mořinka, Hlásná Třebaň a Lety Autor: Jiří Tesař

Celý dům bude zrekonstruován. Do komplexu statku budou vestavěny 
dva moduly (dvě třídy) MŠ Autor: Jiří Tesař
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ROZHOVOR / INZERCE

PALIVOVÉ DŘEVO
PALIVOVÉ DŘEVO

DŘEVĚNÉ BRIKETY
DŘEVĚNÉ BRIKETY

www.prodejpalivovehodreva.eu
www.prodejpalivovehodreva.eu

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

inzerce

 Z hygienického hlediska 
jsme museli mít připraveny plá-
ny kuchyně, tříd, vnitřního vyba-
vení, vzduchotechniku, požární 
hlediska, světlost.

A většina by se zásahem 
do tvaru střechy musela pře-
pracovat!

Na začátku loňského pod-
zimu se však přece jen ledy 
hnuly. Po dotazu z redakce 
DOBNET zpravodaje a dal-
ších vašich urgencích byla 
svolána architektonická ko-
mise CHKO.

Na podzim loňského roku 
jsme byli s projektem zařaze-
ni do architektonické komise. 

Schůzka asi dvanácti archi-
tektů proběhla, a k mému vel-
kému úžasu v relativně přátel-
ském duchu. Nakonec nikdo 
k ploché střeše přízemních tříd 
neměl zásadní připomínku.

Jako největší problém se 
komisi jevila masa přístavby, 
zejména její výška. Dále se ar-
chitektům nelíbil způsob za-
travnění střechy, který je podle 
nich velmi náročný, navíc mají 
právo mluvit do toho, čím bude 
plocha osázena. Od takového 
řešení jsme tedy upustili. Ale 
protože zelená střecha byla 
požadavkem památkového 
ústavu, museli jsme opět jednat 
s ním. Nakonec jsme přece jen 
došli ke společnému konsenzu. 
Řekla bych asi jen díky tomu, 
že jeden z členů architektonické 
komise CHKO je zároveň archi-
tektem pro NPÚ, takže je scho-
pen věc konzultovat na obou 
institucích současně.

Na základě této dohody pře-
pracovali náš architekt a pro-
jektantka projektovou doku-
mentaci. V současné době 
dopracovávají detailní projek-
tovou dokumentaci, protože 
pohledové záležitosti jsou 
na obou stranách schváleny. 

Kvůli této podstatné změně 
musíme obstarat nové vyjá-
dření hasičů, statika a dalších 
institucí. Teprve až bude vše 
zkompletované, můžeme za-
žádat o stavební povolení.

V současné době je však 
naše spolupráce s CHKO 
na velmi dobré úrovni.

Jak bude celá akce fi nan-
cována?

Částečně z dotace, pokud 
bude projekt akceptován, zby-
tek z fi nančních prostředků 
občanského sdružení a úvěru 
v bance. Budou vybudovány 

dvě třídy. Jedna běžná a druhá 

s možností integrace dětí s na-

rušenou komunikační schop-

ností. Také není zanedbatelné, 

že vzniknou nová pracovní mís-

ta i prostor pro další vzdělávání 

pedagogické veřejnosti. Máme 

v plánu širokou spolupráci se 

všemi sdruženími v okolí zabý-

vajícími se podobnou činností 

– s Lumenem, Leťánkem, Mo-

řiňákem a dalšími. 

Děkuji za rozhovor a přeji 
mnoho štěstí a sil při reali-
zaci vašeho záměru!

Zaznamenala Barbora Tesařová

MŠ bude využívat rozsáhlou zahradu, kde najde útočiště i stádo ovcí. 
Obvodové zdi rozpadlých hospodářských budov zůstanou zachovány
 Autor: Jiří Tesař
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vin          téka

Nave s. r. o. 
Komenského 700, 252 30 evnice  
tomas.hejzlar@navestudio.com
w w w . n a v e s t u d i o . c o m

nejlepší vína Evropy

dopl kový sortiment
a speciality k vínu
 
100%  p írodní š ávy Frutta

doutníky Davidoff a Zino

vinná a pivní kosmetika

Každý zná nejlépe obraz vlastního 
uzdravení i mapu svého života. Někdy 
jen ztrácíme cestu a nevidíme jasně. 
I když je spojení s vnitřním vedením 
ztraceno, vždy se dá znovu nalézt.

Mgr. Daniela Rígrová 
Cesta ke spojení s vlastními zdroji,  
k vnitřnímu zdraví a rovnováze.

4. - 5. 3. 2011, od 18 do 18 hod.
Lumek Mořinka 28, podkroví OÚ 
Individuální konzultace/500 Kč  

Objednávejte na:
725 518 317, rigrova.daniela@atlas.cz

 

 

 

 

 

Díky spolupráci se všemi významnými 
bankami a staveními spořitelnami Vám 
pomohu vybrat nejvýhodnější nabídku 
na trhu a vyřídím za Vás veškeré 
formality. 
 

Váš budoucí finanční poradce: Helena Rečková 

E-mail: helena.reckova@gmail.com   Tel.: 724 302 094 
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ZÁPISY V OKOLNÍCH ŠKOLÁCH

Pravděpodobně úplně první 
velkou školní návštěvu ab-
solvovali budoucí žáčci se 
svou třídou z mateřské školy 
u současných prvňáků, kteří 
za sebou mají už půlrok práce 
ve „velké“ škole.

Pak také mohli vyzkoušet 
Školu nanečisto, kterou or-
ganizovala ZŠ a MŠ Všenory. 
Na hodinku si zkusili sedět 
v lavici, počítat nebo hrát 
s písmenky, malovat a zpívat.

A konečně zhruba od po-
loviny ledna do půlky února 
probíhaly nejen v okolních zá-
kladních školách zápisy bu-
doucích prvňáčků. Zápisem 
rodiče dítě přihlašují ke školní 
docházce do konkrétní školy 
a zároveň jím dochází k pro-
věření způsobilosti dítěte pro 
školní docházku.

 ŘEVNICE
První, řádný termín pro zápis 

do prvních tříd v ZŠ Řevnice 
byl vyhlášen na 20. a 21. led-
na (jeden den pro děti z Řev-
nic a druhý den pro mimořev-
nické žáky), náhradní termín je 
stanoven na 11. 2. 2011.

Při zápisu do prvních roční-
ků ZŠ Řevnice velmi pomohli 
starší žáci zdejší školy, kteří 
se převlékli za pohádkové 
postavy. Hloupý Honza zjiš-
ťoval, zda děti vědí, co patří 
do penálu správného školá-
ka, pyšná princezna chtěla, 
jak jinak, zavázat střevíček, 
na perníkové chaloupce si 
děti procvičily geometrické 
tvary perníků. Budoucí ško-
láci pokračovali z pohádky 
do pohádky, zatímco přítom-
né paní učitelky nenápadně 
zjišťovaly jejich zdatnost – jak 
bohatou slovní zásobu mají, 
jak jsou na tom s výslovnos-
tí, pozorností, jak to zvládají 
s pastelkami a také jestli se 
dovedou alespoň podepsat.

Ředitelka Mgr. Štěpánka 
Rajchlová na dotaz naší re-
dakce, kolik prvňáčků se 
do jejich školy hlásí, odpo-

věděla: „Finální čísla zatím 
neznám, čeká nás ještě ná-
hradní termín v pátek 11. 2. 
Nicméně řádného termínu se 
zúčastnilo 37 budoucích řev-
nických prvňáčků a 17 dětí 
s trvalým bydlištěm v okol-
ních obcích. Z loňska máme 
zapsaných 12 dětí po odkladu 
školní docházky. Na náhradní 
termín se ohlásilo přibližně 
10 prvňáčků.“

Zatím není rozhodnuto, zda 
budou otevřeny dvě nebo tři 
první třídy. Limitující je počet 
tříd, které budou k dispozici 
od září 2012.

„Počet prvních tříd řešíme se 
zřizovatelem. Ideální by bylo 
otevřít tři méně početné třídy, 
protože i naše prostory tomu 
lépe odpovídají – disponujeme 
menšími místnostmi,“ dodává 
paní ředitelka Rajchlová.

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU 
VÝUKOU TĚLESNÉ 
VÝCHOVY

Loni poprvé byla v ZŠ Řev-
nice otevřena třída s rozšíře-
nou výukou tělesné výchovy.

I v letošním školním roce je 
o ni zájem, takže od září 2011 
bude k dispozici jedna první 
a jedna druhá sportovní třída.

Týdně v nich probíhá tělesná 
výchova (TV) 2 x 2 hodiny se 

zaměřením na celkový těles-
ný rozvoj žáků.

Škola je zapsána v Asociaci 
školních sportovních klubů 
České republiky a účastní se 
téměř všech zde vypisova-
ných turnajů a soutěží. Žá-
kům je dále nabízen odpo-
lední program: fl orbal, tenis, 
házená, stolní tenis, který 
zaštiťuje Řevnická sportovní, 
s. r. o., a DTJ Řevnice. 

Vedení školy ve spoluprá-
ci s městem však stále musí 
hledat možnosti, jak zlepšit 
sportovní zázemí a vybavení, 
aby mohla být plně zajiště-
na koncepce rozvoje školy 
a kvalitní rozšířená výuka tě-
lesné výchovy.

PŘÍPRAVA 
PŘEDŠKOLÁKŮ V ZŠ 
ŘEVNICE

Základní škola Řevnice 
každý rok nabízí přípravu 
předškolních dětí na školní 
docházku. V rámci projektu 
„Nejsme tak malí, abychom 
nemohli chodit do velké ško-
ly“ mohou předškolní děti na-
vštívit školu a strávit celkem 
5 x 45 minut s paní učitelkou, 
pod jejímž vedením se hra-
vou formou seznámí se škol-
ním prostředím a splní ně-
kolik předškoláckých úkolů. 

Tato setkání budou probíhat 
od 23. března do 20. dubna 
2011 vždy ve středu od 15.30 
hodin v budově prvního stup-
ně. Na první lekci je třeba při-
nést si přezůvky, pití, svačinu 
a pastelky. Na začátku první 
hodiny mohou být přítomni 
rodiče.

Už během zápisu mohli ro-
diče své dítě do přípravky 
přihlásit.

Při zápisu byli také rodiče dětí 
s vadou řeči seznámeni s mož-
ností individuální logopedické 
péče ve formě kurzu, který 
bude ve školním roce 2011/12 
probíhat v úterý a ve čtvrtek 
odpoledne. Od 10. února se 
koná kurz zaměřený na grafo-
motorické obtíže u dětí před-
školního a školního věku.

 VŠENORY
ŠKOLA NANEČISTO

Škola nanečisto proběh-
la v ZŠ ve Všenorech už 
11. ledna. Všichni předškolá-
ci ze Všenor a okolí si mohli 
vyzkoušet, jaké to je, sedět 
ve školní lavici. A také se jich 
sešla plná třída.

Všechny čtyři všenorské 
paní učitelky prvního stupně 
se u dětí prostřídaly. A tak děti 
měly ve zkrácené formě,  

Pro prvňáčky nezačíná 
seznamování se školou 
až v září, kdy půjdou se 
svou první taškou do la-
vic, ale už nyní –  v lednu 
a únoru. 

VE ŠKOLÁCH VÍTAL BUDOUCÍ 
PRŮBĚH A VÝSLEDKY ZÁPISŮ VE ŠKOLÁCH V OKOLÍ

Pohádková třída s drakem v ZŠ Všenory při zápisu do prvních tříd Autor: Mgr. Renáta Bartoníčková
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PRVŇÁKY DRAK I KADEŘNÍK
 během jedné hodiny, čtyři 

školní předměty: český jazyk, 
kde „četly“ podle obrázků, 
hledaly písmenka a na pra-
covní list dostaly nalepenou 
kytičku za to, jak moc se sna-
žily, prvouku a s ní hádanky 
a povídání o zvířecích rodi-
nách, matematiku a také hu-
dební výchovu s kytarou. 

Školu nanečisto ve Všeno-
rech zopakují ještě v jarních 
měsících. Informace o akci 
budou vyvěšeny na portálu 
www.skolavsenory.cz.

A JAK PROBÍHAL V ZŠ 
VŠENORY ZÁPIS?

„K zápisu do první tří-
dy přišlo 21 dětí, k do-
datečnému zápisu je 
jich přihlášeno šest,“ 
sděluje ředitelka školy 
Mgr. Renáta Bartoníč-
ková. 

Zápis probíhal v po-
hádkové první třídě 
s drakem. Stejně jako 
všude jinde se paní uči-
telky ptaly na jméno, 
adresu nebo školku, 
do níž dítě chodí. Bě-
hem rozhovoru zjišťova-
ly případné logopedické 
problémy, vyjadřovací 
schopnosti a sociální 
dovednosti budoucího 
žáka. Předškoláci vystři-
hovali a malovali nebo 
určovali barvy a tvary.

„S určitostí vím, že 
bude otevřena jedna 
první třída, kde bude 
kolem dvaceti dětí, pro-
tože rodiče asi čtyř dětí 
budou žádat o odklad 
školní docházky. To 
mohou učinit do 31. 5. 
2011.

Také jsou případy, kdy 
rodiče nechali zapsat 
své děti do více než 
jedné školy. Do 

31. března se mají roz-
hodnout, do které z nich dítě 
nastoupí, a příslušným školám 
by to měli nahlásit,“ dodává 
paní ředitelka Bartoníčková.

 OSOV
Ve stejný den jako v Řev-

nicích se uskutečnil zápis 
i v osovské škole, kam mimo 
jiné dojíždějí žáci z nedale-
kých Všeradic.

Na zápis, který také po-
máhali organizovat žáci 4. a 
5. třídy, přišlo dvanáct budou-
cích prvňáků. V Osově byli 
dosavadní předškoláci uvítáni 
řemeslníky.

Kominíci zjišťovali, zda umí 
barvy a tvary, pošťák se ptal 
na jméno a adresu. Když děti 
dorazily k číšníkovi, prokazo-
valy orientační schopnosti, 
zatímco kadeřník je nechal 
udělat mašličku na copánku.

Postupně se budoucí ško-
láčci setkávali s dalšími profe-
semi, jejichž aktéři odhalovali, 
co všechno už znají. Na závěr 
byly děti odměněny diplo-
mem a malou keramickou 
kočičkou.

 LITEŇ
V ZŠ Liteň probíhal zápis již 

17. ledna. Letos k němu přišlo 
33 dětí, které své dovednosti 
a školní zralost prokazovaly 
pohádkovým postavám stej-
ně jako v Řevnicích. Protože 
někteří z rodičů zapsaných 
dětí stále zvažují odklad škol-
ní docházky, není zatím jasné, 
zda liteňská škola bude mít 
jednu nebo dvě první třídy.

 DOBŘICHOVICE
Zápis v dobřichovické základní 

škole probíhal poslední lednový 
den od 14 hodin. Řada rodičů 
byla při svém příchodu překva-
pena frontou, která se začala 
formovat již před ofi ciálním 
zahájením zápisu. Škola však 
byla na velký zájem připravena. 
U vchodu slečny z devátých 
tříd společně se všemi formuláři 
rozdávaly pořadová čísla.

Ti, kteří přišli ve dvě odpo-
ledne, dostali již pořadové 
číslo třicet. 

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 
VE ŠKOLNÍ AULE

Aby se děti při dlouhém če-
kání nenudily, byla aula školy 
proměněna v ledové království. 
Na šesti stanovištích byli připra-
veni starší žáci se svými úkoly, 
které předškoláky měly zaba-
vit a zároveň vyzkoušet, zda si 
umí zapnout zip nebo knofl íčky, 
případně jestli si umí zavázat 
tkaničku na botě a splnit jed-
noduché pokyny či zda vědí, co 
patří do školního penálu. Všude 
na stěnách se usmívali papíroví 

sněhuláci a dva velcí sněhoví 
panáci byli připraveni chytat 
papírové koule, kterých bylo 
všude kolem nepočítaně.

Děti po provedení úkolů do-
stávaly razítka na soutěžní 
kartu, kterou si vyzvedly při 
vstupu do auly. Odnášely si ji 
s sebou k samotnému zápisu.

I rodiče měli dostatek času 
na to, aby vyplnili formuláře 
a dotazníky, zda v případě při-
jetí dítěte do zdejší ZŠ budou 
též využívat školní družinu. 
Byla příležitost prohlédnout 
si učebnice a pracovní sešity, 
které se používají při výuce 
v prvních třídách.

Po celou dobu byla přítomna 
paní logopedka Mgr. Martina 
Barchánková, takže si s ní ro-
diče dětí, jimž byla doporuče-
na logopedická péče, mohli 
domluvit návštěvu v ordinaci, 
nacházející se v budově dru-
hého stupně školy.

VELKÁ POMOC 
DEVÁŤAČEK

Organizaci zápisu měly v ru-

kou slečny z devátých tříd. 
Staraly se o to, aby všich-
ni rodiče dostali formuláře, 
a vysvětlily, jak je zápis orga-
nizován.

Upozorňovaly rodiče, na něž 
přišla řada, do jaké místnosti 
se mají k zápisu dostavit.

Samotný zápis probíhal 
v šesti třídách, kde na rodiče 
a budoucí prvňáčky čekaly dvě 
paní učitelky. Jedna si povída-
la s dítětem, dávala mu otázky 
a jednoduché početní úkoly, 
děti navlékaly korálky podle 
zadaného pokynu, malovaly 
postavy, vytleskávaly rytmus. 
Poté podobný rytmus vyťuka-
ly ještě na klavíru. Druhá paní 
učitelka kontrolovala doklady 
a s rodiči vyplňovala formulář 
nutný k zapsání dítěte.

Zápis dětí do ZŠ Dobřicho-
vice probíhal až do 19 hodin. 
„Rodiče k nám přivedli na de-
vadesát dětí,“ řekla zástup-
kyně ředitele Mgr. Pavlína 
Seidlerová. Od září budou již 
čtvrtý rok za sebou otevřeny 
tři první třídy.

Na zápise děti ukazovaly, jak umí rozeznávat barvy, geometrické tvary, 
jak střihají nůžkami a malují Autor: Mgr. Renáta Bartoníčková



U zápisu paní učitelka určitě 
nezkoumala, jestli předškolák 
umí všechna písmena a jak 
mu jdou množiny. Hodnotila 
celkovou připravenost dítěte 
pro školu. 

A pokud zvažujete, zda po-
žádat o odklad, mějte na pa-
měti, že půlrok je dlouhá doba. 
Jestli vaše ratolest v lednu ne-
umí zavázat kličku, do začát-
ku školního roku je času dost. 
A děti v tomto věku vyspívají 
velmi rychle.

ÚPRAVA PORUCH 
VÝSLOVNOSTI

Úspěch v nácviku správ-
né výslovnosti hodně závisí 
na tom, zda se odstranění po-
ruch, nejčastěji ve vyslovení 
R, Ř, L, změkčování a odlišení 
sykavek, začnou rodiče věno-
vat dostatečně a včas.

Kolem sedmého roku totiž 
končí vývoj řeči a poté je už 
třeba měnit návyky, které se 
upevnily. Špatná výslovnost 
má vliv i na prospěch, hlavně 
v češtině při diktátech. Dítě 
píše tak, jak si diktuje – hodi-
ny napíše jako hodyny, šála je 
sála, kukačka se občas stane 
tutactou, v těžších případech 
je domeček ometek.

„I při sebelépe vedené terapii 
však nemusíte dosahovat úspě-
chů, pokud s dítětem důsledně 
doma neprocvičujete podle 
zadání logopeda. Nedodržu-

je-li se totiž zásada vytrvalého, 
ale krátkého cvičení několikrát 
denně, dítě stačí zase všech-
no, co se naučilo, zapomenout. 
Pokroky jsou malé a rodiče 
i děti ztrácejí trpělivost. Určitě 
nemá cenu cvičit půlhodinu ve-
čer před spaním. Činnost ner-
vové soustavy malého dítěte se 
řídí určitými zákonitostmi, a tak 
je účelně využitých stejně jen 
několik málo minut na počátku 
cvičení.“ (citace z knihy „Vývoj 
dětské řeči krok za krokem“ au-
torky PaedDr. Dany Kutálkové)

CO BY MĚLO DÍTĚ 
PŘED NÁSTUPEM 
DO ŠKOLY UMĚT?

V bodech přinášíme doved-
nosti, které by měl předškolák 
při nástupu do školy zvládnout. 

1. KOMUNIKACE 
A SAMOSTATNOST

Předškolák zvládne převy-
právět příběh. Dokáže mluvit 
o svých zážitcích, vyjádří své 
pocity. V obchodě si umí říct 
o věc, kterou chce koupit.

Zná svoji adresu, řekne, kolik 
je mu let. Orientuje se v čase 
a prostoru. 

Zvládne se naučit básničku 
o čtyřech verších. Umí doplnit 
jednoduché protiklady. Před-
školák dovede říct, na které 
písmenko začíná slovo, dove-
de vytleskat rytmus, pamatuje 
si sedm slov. 

Dokáže se na čas obejít bez 
rodičů. Zná základní pravidla 
slušného chování (umí po-
zdravit, poděkovat, poprosit).

2. JEMNÁ MOTORIKA
Dítě zvládne stříhání nůžka-

mi, kresbu, modelování, na-
vlékání korálků. Umí roztřídit 
drobné předměty podle tvaru 
nebo jiných znaků (barvy, ve-
likosti ...). Zašroubuje matici, 
zapne knofl íky i zip. Umí složit 
jednoduché puzzle. Zná tužky, 
vodovky, křídy, pastelky, další 
barvy (prstové, tempery ...).

3. FYZICKÁ OBRATNOST 
(HRUBÁ MOTORIKA)

Předškolák umí skákat 
snožmo i po jedné noze, přejít 
po lavičce nebo po rovné čáře 
nakreslené na zemi, zvládne 
přeskočit překážku, házet mí-
čem jednou rukou i obouruč 
a umí míč chytit, skáče přes 
švihadlo. Umí kopat do míče 
či skákat panáka. 

4. ČÍSELNÁ 
PŘEDSTAVIVOST

Dítě spočítá několik před-
mětů (pět pastelek, čtyři ko-
lečka atd.).

5. GRAFOMOTORIKA 
– PŘÍPRAVA NA PSANÍ

V předškolním věku už by-
chom měli znát lateralitu dí-
těte, tzn. vědět, zda je náš 
potomek levák, nebo pravák. 
Dítě umí udělat z prstů špet-
ku a ví, jak se správně drží 
tužka. Umí nakreslit rovnou 
čáru, kruh, obloučky, šneky, 
čtverec, vlnovky, smyčky. Do-
vede nakreslit panáčka s pěti 
prsty, hlavou, krkem, trupem, 
zvládne doplnit i detaily (knof-
líky, kapsy ...). Některé děti se 
dovedou i podepsat. 

Předškolák umí vybarvit 
omalovánku a dokreslit chy-
bějící části obrázku. Dokáže 
spojit rovnou čárou dva body 
v libovolném směru.

6. HYGIENICKÉ NÁVYKY 
A SAMOOBSLUHA

Dítě ví, že po použití WC 
si má umýt ruce, umí se sa-
mostatně oblékat, obouvat, 
při stolování správně použí-
vá příbor.

Pokud rodiče váhají, zda má 
dítě od září nastoupit do ško-

ly, nebo ještě rok počkat, je 
namístě návštěva pedagogic-
ko-psychologické poradny. 
Odborníci budoucího žáč-
ka otestují a rádi pomohou. 
Není vhodné cokoli uspěchat, 
nebo naopak zbytečně odložit 
vstup do školy dítěti, které by 
první třídu v pohodě zvládlo.

Téma zpracovala
Barbora Tesařová

Použitá literatura: Vývoj dětské 
řeči krok za krokem, Jak připravit 
dítě do první třídy (autorkou obou 
knih je PaedDr. Dana Kutálková)
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RELATIVNĚ DLOUHÁ DOBA

Doba od zápisu do skutečného startu školní docház-
ky je relativně dlouhá, celých sedm měsíců mohou 
budoucí prvňáci procvičovat nedostatky, na něž zápis 
upozornil. Mají celý půlrok na to, aby jejich centrální 
nervová soustava ještě trochu vyzrála. Do září také 
poporostou, takže se snad nebude zdát, že kráčí velká 
aktovka na tenkých nožičkách.

DO 1. ZÁŘÍ DOLAĎTE PŘEDEVŠÍM VÝSLOVNOST 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 škol-
ského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docház-
ky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce 
dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, 
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, a doložené 
doporučujícím posouzením příslušného školského poraden-
ského zařízení nebo odborného lékaře. Odborným lékařem 
způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkla-
du začátku povinné školní docházky může být v konkrétním 
případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. 
V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, 
je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést 
odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.  
(zdroj – www.msmt.cz)
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CELULITIDA NEMUSÍ BÝT
VÁŠ PROBLÉM!

LYMFODRENÁŽE PŘÍSTROJEM LYMFOVEN

Jedna z nejvýznamnějších 
novodobých metod ošetření 
celulitidy je masáž postupující 
tlakovou vlnou. Jde o sousta-
vu speciálních hmatů o ur-
čitém tlaku, které odvádějí 
z tkání zmnožený tkáňový 
mok a navracejí jej do krev-
ního řečiště. Masáž lymfa-
tických cest, napomáhající 
odtoku přebytečné vody a to-
xických látek z těla, tím pod-
poruje odstraňování lymfatic-

kého otoku. Je zdraví velmi 
prospěšná.

Využíváme metodu lymfatic-
kých návleků.

Kdy použít lymfodrenáž?
• při objevení otoků lymfatic-
kého původu
• po liposukci
• při hubnutí a celulitidě
• pro posílení celkové imunity 
a zlepšení hojení ran
• pro detoxikaci organismu

• pro relaxaci
• u žen nad 35 let jako pre-
venci otoků

Upozornění
• po náročnějších operacích 
a u diabetiků nutno předem 
konzultovat využití lymfodre-
náží s ošetřujícím lékařem
• lymfodrenáž není vhodná 
pro kardiaky a pro lidi s vy-
sokým krevním tlakem nebo 
křečovými žílami

LYMFOVEN mj. provádí velice oblíbenou kosmetickou úpravu postavy, která je 
účinná jak při celulitidě (prevence i léčba), tak při nadváze a nepružné pokožce 
(například po porodu).

Kyslík je nejpřirozenějším prostředkem 
k udržení zdraví, vitality, krásy a pohody. 
Je zdrojem 90 % energie v organismu, je 
základem lidského života. Jak prospívá?

• zvyšuje tělesnou a duševní výkonnost, fyzic-
kou kondici až o 25 %
• zpomaluje stárnutí (zlepšení prokrvení a čin-
nosti srdce)
• pomáhá při bolestech hlavy (zlepšuje látko-
vou výměnu v mozku)
• posiluje imunitu (obranyschopnost proti in-
fekcím, cévním a nádorovým chorobám)
• zlepšuje dýchání u lidí trpících astmatem, 
alergiemi a jinými dýchacími potížemi
• zlepšuje stav osob trpících depresemi, sni-
žuje důsledky stresu

JAK VYUŽÍT NOVÉ
KYSLÍKOVÉ SLUŽBY?

KYSLÍKOVÁ INHALACE
Jste unaveni, bolí vás neustále hlava, máte 
deprese, nejste ve formě? Co s tím vším 
můžeme dělat? Pravidelně zvýšit přívod kys-
líku do mozku.

Kdy kyslíkovou terapii podstoupit?
• při bolestech hlavy, nechutenství, zvýšené 
únavě, bolesti nohou, poruchách spánku
• při psychických problémech, depresích

KYSLÍK PRO ZDRAVOU
A KRÁSNOU PLEŤ
je vhodný zejména pro:
- detoxikaci pleti
- stresovanou, unavenou, stárnoucí pleť
- potlačení mimických vrásek a pigmentových 
skvrn
- aknózní pleť a potlačení jizev po akné
Kyslíkové ošetření se provádí za pomoci kys-
líkové kosmetologické pistole a sérem fran-
couzské značky OXYenergy.

Olympia Wellness Všenory
Telefon: 777 016 457 • e-mail: brabcovavasjuk@seznam.cz

www.kosmetickabrabcova.cz

NOVINKA - OXYGENOTERAPIE OXYGEN
ZAHRNUJE KYSLÍKOVOU INHALACI A OŠETŘENÍ PLETI KYSLÍKEM KOSMETOLOGICKOU PISTOLÍ
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TIP NA VÝLET

PROČ: pěkný výlet za historií

KDY: volné odpoledne

INFO: www.stezky.info/naucnestezky/ns-oppidum-zavist.htm

ZA ZÁHADNÝMI KELTY NA ZÁVIST

Závist, kde kdysi leželo kelt-
ské oppidum, se rozkládá 
na pravé straně Vltavy naproti 
Zbraslavi v nadmořské výš-
ce až 391 metrů. Sestává ze 
dvou částí - vrchu Hradiště 
(západně od vsi Lhota v kata-
stru Dolních Břežan) a Šancí 
(katastr Prahy 12 - Točná), 
které od sebe odděluje hlu-
boké Břežanské údolí.

V první polovině 6. stole-
tí před naším letopočtem se 
ve střední části vrchu Hradiš-
tě, dnes nazývaného Závist, 
usídlili první Keltové. Šlo o ne-
příliš velkou osadu s malým 
opevněním. Zdejší podmínky 
byly pro výběr takového sídla 
optimální: stolová hora s vel-
kým rozhledem na okolní kra-
jinu. Navíc na soutoku dvou 
řek (ty byly důležitými doprav-
ními a obchodními tepnami), 
s úrodnou půdou a surovino-
vou základnou: zlatem. Před-
pokládá se, že temeno hory 
bylo skryto v řídkém háji se 
vzrostlými stromy (asi převáž-
ně duby).

OPPIDA
Oppida jsou keltská opev-

něná sídla. Soustředil se 
v nich obchod, správa kme-
nového území či představitelé 
duchovní sféry.

Během let na Závisti rostly 
linie opevnění, nejmohutnější 
valy byly vybudovány na ji-
hovýchodním svahu. Závist 
překypovala životem v době 
od 6. až do počátku 4. století 
před naším letopočtem, zhru-
ba asi sto sedmdesát let. Pak 
však došlo k úpadku a hra-
diště bylo opuštěno.

Po dvou stech letech při-
chází na ono místo další sku-
pina keltských osadníků. Bu-

dují silnou dubovou palisádu, 
jež měla zamezit nebezpečí 
z nejohroženější jihovýchodní 
šíje. V období kolem polovi-
ny 2. století před naším leto-
počtem je Závist od základu 
vybudována podruhé a oby-
vatelé postupně zdokonalují 
a rozšiřují oppidum.

AKROPOLE
Bezesporu nejdůležitějším 

a nejmystičtějším místem ce-
lého hradištního komplexu je 
tzv. akropole na vrchu Hradiš-
tě, přímo na jeho temeni. Již 
od nejstarších dob se na tom-
to nevelkém úseku odehrávaly 
ty nejdůležitější události, které 
měly podstatný vliv na tehdej-
ší keltskou společnost. Byla 
zde druidská svatyně, jedná 
se jistě o kultovní okrsek ne-
pochybné význačnosti.

Dnes však, bohužel, žádné 
stopy po hradišti nenajdete. 

Byly zavezeny zeminou, jež 
přikryla pozůstatky svatyně, 
již značně poničené neukáz-
něnými návštěvníky.

NOVODOBÍ KELTOVÉ
Pokud byste však chtěli 

vidět, jak se Keltové odíva-
li, jaké měli zvyky a obyče-
je, můžete se seznámit se 
skupinou lidí, pro něž jsou 
Keltové více než historie. 
Zamilovali se do jejich zvyků 
a obyčejů, znají dopodrobna 
jejich život, chtějí tuto fas-
cinující dobu v rámci svých 
možností „prožít na vlastní 
kůži“. Získané znalosti rádi 
předávají dál formou vystou-
pení či přednášek pro širší 
veřejnost. Informace o sdru-
žení Daoine Ceilte (neboli 
„uskupení lidu doby želez-
né“, jak je uvedeno na jeho 
stránkách) najdete na webu 
dobazelezna.cz. (lk)

Přestože se zima nechce vzdát své vlády, můžeme se 
vydat na malý výlet. Zvu vás na zajímavé místo, opře-
dené pověstmi a historií. Tam, kde se kdysi nacházeli 
Keltové, tušíme pozoruhodné tajuplné děje.

KAM:     Zbraslav

JAK TAM:    autobusem nebo vlakem na Zbraslav 

VYDEJTE SE ZA HISTORIÍ

NA JAK DLOUHO:   dle volného času

Útok keltských válečníků Autor: Archiv skupiny Daoine Ceilte

Pohled z Šancí na Závist Autor: Igor Šlégr
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 TATÍNEK
Maminka je nyní o 21 let starší než její syn a za 6 let bude ma-
minka pětkrát starší než její syn. Kde je nyní asi tatínek?

 SESTRY
Dvě sestry se dlouho neviděly, a tak se dohodly, že se navštíví 
a seznámí navzájem své děti. První žena má jednoho syna a dvě 
dcery a druhá žena má dva syny a dvě dcery. Kolik sester se 
při návštěvě potkalo?

 DĚTSKÁ
Má to šest nohou, dvě hlavy, dvě ruce, čtyři uši a kráčí to po čty-
řech. Co to je?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
1. Čtverec: 55 cm 2. Barvy: 30 způsobů 3. Vlaky: 40 km

JAKÝ SLOGAN POUŽÍVÁ NEJVĚTŠÍ CELONÁRODNÍ KNIHKUPECKÝ ŘETĚZEC KANZELSBERGER?

SOUTĚŽ  O POUKÁZKY

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

„Svět, ve kterém se nebudete nudit.“

Vylosovaní výherci:
1. cena: Miroslava Neubertová, Dobřichovice (2x vstup do vod-
ních atrakcí a bazénu) 2. cena: Lenka a Jan Procházkovi, Liteň 
(2x vstup do fi tness a bazénu) 3. cena: Věra Terezie Homolková, 
Dobřichovice (2x vstup do fi tness a bazénu)

Vylosovaným výhercům gratulujeme! Výhru je možné si vy-
zvednout nejpozději do 28. 2. 2011 na recepci Tipsport La-
guny v Berouně.

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo 
DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nej-
později do 31. března 2011. Vylosováno bude 5 výherců, kteří 
obdrží poukázky do knihkupectví Kanzelsberger v hodnotě 
200 Kč.

Ceny do křížovky věnovala společnost Kanzelsberger, a. s.

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.

www.kanzelsberger.cz

www.facebook.com/
knihy.kanzelsberger
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www.dobnet.cz
tel.: 277 001 111

info@dobnet.cz

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

Přijímáme platební karty:j p y

Trvalé připojení k Internetu už za 190 Kč měsíčně

Vysokorychlostní Internet bez limitu FUP už za 330 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET Zpravodaj zdarma do 5000 schránek

V Z AHRADÁCH 1080, DOBŘICHOVICE
w w w.okna.eu  773 360 014

osmikomora  s trojsklem zdarma

hlavní výhra
objednej okna a vyhraj…

přijďte zimní slevy !


