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Železnice podél Berounky je dlouhodo-
bě považována za jednu z nejméně bez-
pečných středočeských tratí. Jde přitom 
o změnu technologie zabezpečení, zvý-
šení rychlosti souprav a tím i propustnosti 
trati. V plánu je proměření nosnosti mos-
tů a výměna pražců. V nejhorším stavu je 
železniční most v Mokropsech. 

Obyvatelé regionu si stěžují na neauto-
matizované železniční přejezdy v Řevni-
cích, které jsou ovládány ručně a železni-
čáři je kvůli zajištění bezpečnosti stahují 
a zvedají i o více než pět minut dříve či 
později. Automatizovaný přejezd se ote-
vírá těsně za vlakem, kdežto ručně ob-
sluhovaný v případech, kdy zaměstnanec 
na přejezd nevidí, až po dojezdu vlaku 
do následující stanice.

Projekt rekonstrukce trati prošel posou-
zením o vlivu stavby na životní prostředí. 
Modernizace úseku Praha–Černošice by 
měla být poměrně krátká, její dokončení 
je naplánováno na rok 2015. Práce mezi 
Černošicemi a Berounem budou o mno-
ho náročnější. Navíc do plánů se svými 
požadavky vstoupily i obce regionu, které 
jednohlasně požadují,  aby z důvodu ur-
banisticko-architektonické nepřijatelnosti 
plošného použití protihlukových stěn byly 
navrženy jiné technické a organizační 
způsoby ochrany proti hluku. 

Problematikou železničního spojení dol-
ního Poberouní se zabývá únorové číslo 
DOBNET zpravodaje.

Příjemné čtení přeje 
 Tomáš Hromádka

Železnice z Prahy do Berouna je pojítkem mezi obcemi dolního Pobe-
rouní. Už od roku 1862 využívají cestující na trati o délce  43 km vlaky 
k jízdě do zaměstnání či za zábavou. V současné době připravuje Sprá-
va železniční a dopravní cesty (SŽDC) již několikrát odloženou rekon-
strukci jako  část tranzitního koridoru. více str.                 až8 10

AKTUALITY
Stručný přehled aktuálního dění v na-
šem regionu a v občanském sdružení 
DOBNET za poslední měsíc.

ROZHOVOR
Ředitelka základní 
školy Řevnice Ště-
pánka Raichlová se 
brání proti kritice ze 
strany vedení města 
v řevnickém Ruchu.

KAŠTANKA
Alej ze vzrostlých kaštanů mezi Ha-
louny a Svinaři na začátku ledna za-
čala mizet. Kdo o tom rozhodl a bylo 
to nutné?

JAK NA E-MAIL 
OD GOOGLU
Umíte s Googlem? A využíváte 
všechny jeho možnosti? Zahajuje-
me seriál, který vám představí hlavní 
funkce, jimiž vám může být Google 
užitečný.

TIP NA VÝLET
Kam vyrazit v únoru, když se ne-
chcete vydat na hory? Tři tipy na vy-
užití volného času v našem hlavním 
městě.
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REKONSTRUKCE TRATI 
PRAHA–BEROUN
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

DOBNET: VOLÁNÍ NA MOBIL ZA 2,21 KČ, 
ŽÁDNÉ MĚSÍČNÍ POPLATKY!

V rámci přípojky k internetu v síti DOBNET s jakýmkoli tarifem 
Internet DOBNET 5.5G mají uživatelé možnost objednat si zří-
zení pevné linky. Zdarma lze zřídit nové číslo, za poplatek pak 
převést od stávajícího operátora dosavadní číslo.

Neplatí se žádný měsíční poplatek, mezi uživateli připojenými 
do stejné telefonní sítě DOBNET se volá zcela zdarma. Za vo-
lání na pevné linky zaplatí uživatelé 0,71 Kč za minutu, do mo-
bilních sítí pak neuvěřitelných 2,21 Kč za minutu. Všechny ceny 
již obsahují DPH 21%.

Kompletní ceník hovorného a ceník zařízení lze nalézt na por-
tálu sdružení na internetu na adrese www.dobnet.cz.

Michal Nešpor, předseda Rady sdružení DOBNET, o. s.

BESEDA O SEBEPROŽÍVÁNÍ
Nemoc, nebo stav mysli? Východisko z kruhu cestou umění in-

terpretace (hermeneutiky). Máte pocit, že neexistujete? Domní-
váte se, že jste ztratili všechny emoce, nebo dokonce své tělo? 
Mgr. Tomáš Hromádka a PhDr. Vladimír Franta, Ph.D., nabízí ne-
tradiční cestu k vaší osobnosti. Součástí přednášky je diskuse 
o individuálních problémech; inspiraci čerpáme ve světě hudby, 
výtvarného umění, literatury, fi lmu, stejně jako v psychologii, his-
torii, estetice či ve fi lozofi i. Beseda se uskuteční v úterý 12. 2. 
2013 od 19:00 v domě s pečovatelskou službou (DPS), Vrážská 
1805, Černošice. Vstupné dobrovolné. (thr)

VE VŠENORECH PŘIPRAVUJÍ ZAČÍT SPOLU
Všenorská škola plánuje pro příští rok otevření dvou prvních 

tříd. Jedna z nich chce prvňáčkům poskytnout možnost alter-
nativního vzdělávacího programu Začít spolu. Z tohoto důvodu 
se 15. ledna sešli rodiče, učitelé i další zájemci z řad veřej-
nosti, aby je lektorka a nadšená propagátorka Jana Sadilová 
seznámila s informacemi  o tomto programu, s nímž má bohaté 
zkušenosti.

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení 
Step by Step) je v České republice realizován od roku 1994 
v mateřských a od roku 1996 v základních školách. Jde 

o vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, 
partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy 
a vzdělávání.

Cílem výchovného působení by mělo být dítě, které se bude 
do školy těšit, bude mít zájem o výuku, která mu přináší uspo-
kojení a radost.

Bližší informace o programu lze nalézt v rozšířeném článku 
na zpravodajském portálu www.idobnet.cz. (VV)

PRACOVNÍ ÚŘAD MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBU 
Úřad práce v Kartouzské ulici v Praze upravuje pracovní 

dobu, během níž je k dispozici klientům. 
Otevírací doba se mění od 1. února 2013. Nové otevírací 

hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 12,  od 13 do 17 
a v ostatní pracovní dny od 8 do 11 hodin. (jm)

POZVÁNKA NA GASTRO TOUR 
Naši milí přátelé s mlsnými jazýčky, nejen slavné VIP osob-

nosti vaří a účastní se kulinářských soutěží. 
I my jsme moderní a jdeme s dobou. Kromě našich plánů 

na výrobu čerstvých těstovin se letos účastníme prestižního 
festivalu profesionální gastronomie Gastro Tour a Hotreq Fo-
rum, který se koná na Výstavišti Praha ve dnech 7. až 10. 2. 
2013. Festival probíhá souběžně s veletrhy Top Gastro & Hotel, 
Holiday World a Golf Show.

Naše Náruč zde bude v neděli 10. 2. od 10 do 17 hodin provo-
zovat kavárnu, do níž vás srdečně zveme. Nabídneme vám vý-
bornou kávu, dortíky a koláče z naší tradiční domácí produkce.

Na www.gastro-tour.cz se můžete zaregistrovat na zajímavé 
programy. Počet míst je omezen. Pro registrované profesionály 
jsou programy s degustacemi připraveny bezplatně. Degusta-
cí se samozřejmě může účastnit i široká veřejnost. Těšíme se 
na setkání s vámi a na super gastronomické zážitky!

Od 4. února také v naší nově zrekonstruované kavárně.
Šárka Hašková za kolektiv o. s. Náruč

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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INFORMACE Z LEŤÁNKU
Sbírka víček pro Lucku – poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zú-
častnili akce Víčka pro Lucku. 

Přes RC Leťánek se podařilo nasbírat 224 kg 
svršků od PET lahví. Chtěla bych poděkovat MŠ 
a ZŠ Josefa Kubálka Všenory, která se na tomto 
množství podílela významnou měrou.

Víčka jsme koncem listopadu předali do Bau-
maxu ve Stodůlkách, odkud putovala přímo 
k Lucince. Celkem se povedlo nasbírat dva kami-
ony víček. Původní „plán“ byl jeden kamion. Celá 
sbírka tedy dopadla nad očekávání dobře a Luc-
ka se i díky vám může vesele rehabilitovat.
Další informace najdete na:
www.facebook.com – Víčka pro Lucku

Montessori a tematická herna
Nevíte, co je to Montessori metoda nebo 

chcete vědět víc? Právě pro vás jsme v Le-
ťánku připravili dvakrát do měsíce Montessori 
pracovnu. Vyzkoušíte si práci s Montessori 
pomůckami, dostanete informace o této me-
todě a načerpáte inspiraci, jak si některé po-
můcky vyrobit doma.

Od pondělí do středy je v Leťánku k dispozici 
dětská herna pro veřejnost s možností hlídá-
ní dětí. Jednou měsíčně bude herna tematic-
ká s možností různého tvoření, kde můžete vy 
a vaše ratolest dát průchod své fantazii. 

Hrátky s batolátky
Nevíte, co v zimních měsících podniknout 

se svým batolátkem, a doma vás to už nudí? 
Máme pro vás řešení. Rádi bychom vás po-
zvali do rodinného centra Leťánek (sál U Kaf-
ků, Lety), kde probíhají každou středu Hrátky 
s batolátky (1 až 3 roky). Hrajeme si od 10:00 
do 11:30. Můžete se těšit na čas vyplněný 
básničkami, písničkami, pohybovými hrami 
a jednoduchou tvůrčí dílnou. Při těchto aktivi-
tách vaše dítě rozvíjí jemnou motoriku i smys-
lové vnímání, a hlavně si společně užíváte čas, 
který máte jen pro sebe. 
Podrobnější informace najdete na:
www.letanek.cz a nově na www.facebook.com, 
profi l RC Leťánek Renata Dudová

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
17. 2. Dětská pyžamová party
 14:30–17:30, MMX
8. – 9. 3. Noční čtení v letovské knihovně 

sraz v pátek v 18 hod.,
 přespání do druhého dne
17. 3. Leťánkův dětský karneval
 16:00–18:00 hod., MMX
23. 3. Jarní dětský bazárek
 9:00–12:00 hod., sál U Kafků
24. 3. Nedělní čtení pro nejmenší
 od 14:00 hod., knihovna
25.3. Léčivé účinky bylin a jejich využití 

na zahradě
 od 18:00 hod., sál U Kafků

ZPRÁVY Z TJ SOKOL ŘEVNICE
Oddíl volejbalu přijímá do svého týmu chlapce:
12–17 let ÚT 14:15–16:00
 PÁ 16:30–18:30   NE 17:00–18:30
8–10 let ČT 14:00–15:00
10–12 let PÁ 15:00–16:30
(Zatím neběží, nutno kontaktovat trenéra – 
Ing. Michaela Šádková, tel.: 603 185 967.) 
Více informací najdete na www.sokolrevnice.cz.

PODPOŘTE KYNOLOGY!
V současné době byl spuštěn druhý ročník 

soutěže „Cvičák roku 2012“. Do soutěže jsme 
se opět přihlásili. Hlasování v anketě proběhne 
od 1. do 17. března 2013. A tak vás žádáme, 
pokud se vám letovský cvičák líbí, můžete nás 
podpořit v uvedené době svým hlasem. In-
formace ohledně soutěže a hlasování najdete 
na našem webu www.kklety.cz. Za vaši pod-
poru vám předem děkujeme.

Za kynology A.Vanžurová

obec Lety

 KRÁTCE 

WWW.OBECLETY.CZ
V průběhu prosince 

a ledna jsme pracovali 

na nových webových 

stránkách obce. Změ-

něna byla grafi ka, nyní 

je menu uspořádáno do lišty, jiná je 

úprava sloupců a patky a také byly do-

plněny nové informační moduly (např. 

Stavy vodních toků).

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Upozorňujeme občany na provádění 

výkopových prací v ulici K Lesíku, kde 

je doplňováno veřejné osvětlení. Stavba 

bude probíhat do poloviny února v zá-

vislosti na počasí. Dále připomínáme, 

že výkopové práce probíhají také v ulici 

Na Víru. V současnosti máme informa-

ce o tom, že stavba poběží do 26. února 

2013. Firma provádějící stavební práce 

ručí za zabezpečení stavby a správné 

dopravní značení.

POVODŇOVÝ PLÁN
Aktualizaci povodňového plánu v Le-

tech provede Výzkumný ústav meliorací 

a ochrany půdy. Jednáme dále o orga-

nizaci zpracování povodňových plánů 

vlastníků pozemků a staveb.

DOHODY O SPOLEČNÉM 
ŠKOLSKÉM OBVODU
Zastupitelstvo obce Lety zahájilo jedná-

ní o dohodách o vytvoření společného 

školského obvodu s obcí Všenory a také 

s městem Dobřichovice.

ZÁPIS DO ZŠ VŠENORY
Zápis do ZŠ Všenory se uskuteční 12. 2. 

od 14:00 hod.

KRUHOVÝ OBJEZD
Obec Lety podle dohody se Středočes-

kým krajem dokončila zpracovávání 

projektové dokumentace pro stavbu 

kruhového objezdu na křížení krajských 

silnic II/115 a II/116 a jejich rekon-

strukci při průjezdu obcí. Stavební po-

volení bylo získáno 12. prosince 2012. 

Projektová dokumentace obsahující 

i prováděcí část byla odevzdána na od-

boru dopravy dne 8. ledna. Podle sou-

časných informací kraj vypíše veřejnou 

soutěž na dodavatele stavby. Pokud vše 

bude probíhat podle plánu, mohlo by se 

s pracemi začít ke konci roku 2013.

INFRASTRUKTURA
Na jaře bude dobudována kanalizace 

v ulici Ve Škabrdli, bylo zahájeno územ-

ní řízení pro kanalizaci v ulici K Rovi-

nám. Finišuje projektová dokumentace 

pro kanalizaci a vodovod v ulici V Ka-

nadě a Pod Lesem. Obec zadala vypra-

cování projektové dokumentace pro 

rekonstrukci komunikací celé oblasti 

Pod Viničkou.

LUKOSTŘELBA
Tréninky se konají každou neděli od

15:00 do 16:30 hod. v sokolovně.

www.obeclety.cz

VÍTEJTE
V LETECH

3 strana
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Tento článek je jakousi ná-
hradou za dialog nezveřej-
něný na stránkách řevnic-
kého Ruchu. Proč vlastně 
nevyšel?

To je spíš otázka pro re-
dakční radu Ruchu. Mohu se 
jen domnívat, že není vhod-
né jej publikovat ze stejných 
důvodů jako moje články, 
v nichž jsem například dě-
kovala svým zaměstnancům 
za to, jak se zhostili přípravy 
školního roku za velmi nároč-
ných podmínek.

Jak hodnotí vedení měs-
ta při kontaktu s vámi vaši 
práci?

Máte-li na mysli osobní kon-
takt, je to různé. Lze jen velmi 
těžko vylíčit, jak excitovaně se 
ujímá jednání se mnou členka 
rady města. Ostatní členové 
rady takové reakci většinou 
jen přihlížejí. Musím být ale 
objektivní, třeba po vánoční 
akademii v kině mi pan mís-
tostarosta poděkoval a řekl, že 
to bylo opravdu moc hezké, že 
mi gratuluje. A co se týče pana 
starosty, ten nepopírá, že je 
škola na dobré úrovni, že fun-
guje, ale zároveň dodává, že si 
na postu ředitele představuje 
sobě rovného partnera.

Vedení města si stěžuje 
na to, že je s vámi špatná 
komunikace. Jak vlastně 
jednání s vedením měs-
ta probíhají a co podle vás 
není v pořádku?

Komunikace vázne. Ráda 
bych ale vyzdvihla, že to není 
problém úředníků pracujících 
na MÚ. Naopak – ti se velmi 
snaží. Problém je v kontaktu 
s vedením města. Například 
o ofi ciálním rozhodnutí rady 
města zřídit dvě třídy nad úřa-
dem jsem se dozvěděla právě 
až z vašeho Zpravodaje.

Školu pod vaším vedením 
má opouštět více učitelů, 
než je běžné. Opravdu jich 
z ní odchází více než jinde?

Budeme-li naši školu srov-

návat s těmi, kde jsou ředitelé 
ve svých funkcích zhruba 20 
let, tak nepochybně ano. My 
již v tomto ohledu také máme 
rok od roku sestupnou tenden-
ci. Ovšem zemětřesení, jímž si 
naše škola prošla na počátku 
roku 2008 díky odvolání ředi-
tele v pololetí, mělo dlouho-
dobé dozvuky. Ve sboru bylo 
také dost nekvalifi kovaných 
učitelů a rok 2014 je pro ře-
ditele škol závazný ohledně 
kvalifi kovanosti. Navíc patřím 
mezi ředitele, kterým na úrov-
ni sboru hodně záleží. Učitelé 
jsou pro děti obrovským vzo-
rem. Jsou s nimi denně, často 
déle než rodiče.

Vyostřily se vztahy mezi 
vámi a městem po loňském 
sporu o jídelnu? 

Nepochybně. Na školu se 
dívám jako na celek a snažím 
se dle odhadu vývoje počtu 
dětí reagovat na všechny 
aspekty tohoto fenoménu. 
Školní jídelna je jediný mož-
ný zdroj fi nančních prostřed-
ků pro rozvoj školy, nemám-li 
pouze čekat, co nám nadělí 
zřizovatel do rozpočtu. Jídel-
na má nyní kapacitu 500 jí-
del. Zvyšuje-li se počet žáků, 
snižuje se počet cizích stráv-
níků. Jakýkoli zisk je možné 
kalkulovat pouze z počtu 
obědů uvařených právě pro 
cizí strávníky. Nejedná se 
o závratné sumy, ale pro po-
třeby údržby jídelny a pro její 
rozvoj je to dostačující fi nanč-
ní zdroj. Přišla jsem s návr-
hem nákupu nových spotře-
bičů na splátky. Současné 
spotřebiče jsou starší než já, 
takže mi to nepřipadalo nijak 
zvláštní, navíc by tím nebyl 
nijak zasažen rozpočet ze 
strany zřizovatele. Vše by se 
hradilo právě z peněz za va-
ření obědů pro cizí strávníky. 
Díky novým spotřebičům by 
se navýšil možný počet vaře-
ných jídel denně, takže by se 
díky nárůstu žáků nesnižoval 
počet obědů pro cizí stráv-
níky, naopak by mohl ještě 
vzrůst. V tomto školním roce 

Milí čtenáři, 
první ze série Slov do pranice stojí tak trochu 
na pomezí mezi šéfredaktorským editorialem 
a názorovým příspěvkem. Po několika letech, 
kdy jste DOBNET zpravodaj vnímali spíše jako 
čtení pro volný čas, jsme se rozhodli zaměřit 
se i na věci, jimiž naše okolí žije. Některé z nich 
jsou informační, další silně konfl iktní. Vyhýbat 
se nechceme ani jedněm. 

ROZHOVOR, KTERÝ NEVYŠEL
Jedním z konfl iktních témat je situace na řevnické 

základní škole. Spor mezi vedením města a ředitelkou 
školy přerůstá v otevřenou válku. V řevnickém Ruchu 
se pod titulkem Máme pochybnosti objevil materiál, 
v němž rada města zdůvodňuje, proč se namísto pro-
dloužení smlouvy současné ředitelce rozhodla na tuto 
pozici vyhlásit výběrové řízení. Argumenty vedení měs-
ta najdete v Ruchu. Reakci paní ředitelky, přestože o ni 
podle svých slov stála, ne.

Až do loňska se přitom mezi školou a vedením města 
na první pohled nic nedělo. Škola se zbavila dluhů, po-
čet jejích žáků roste, dokonce se stala jednou z několika 
škol, které měly jako první možnost učit děti zjednoduše-
né písmo Comenia Script.

ZA VŠÍM HLEDEJ JÍDELNU?
Spor vedení města a ředitelky školy se vyhrotil loni poté, 

co se paní ředitelka rozhodla nechat částečně zrekon-
struovat jídelnu. Její záměr neprošel. Na různých místech 
je možné vysledovat, že právě školní jídelna vedení měs-
ta evidentně zajímá. Jako rodiče jednoho z dětí docháze-
jících do školy mě ale osobně znepokojuje, když v zápisu 
z jednání zastupitelstva najdu zmínku, že by se z jídelny 
mohla stát pouze výdejna dovezeného jídla. 

Vadí mi, že tento návrh vznáší spolumajitel zdejší ca-
teringové fi rmy s velmi těsnou osobní vazbou na radu 
města. Zneklidňuje mě, když se vedení města v rozpočtu 
explicitně zajímá o podrobné ekonomické údaje chodu jí-
delny. Velmi se mi nelíbí, že pokud by škola přišla o jeden 
ze zdrojů příjmů, pracovnice kuchyně by ztratily práci, 
rodiče by těžko platili méně za obědy a děti by namísto 
čerstvého jídla dostávaly ohřívaný catering.

MÁM TAKÉ POCHYBNOSTI
Je v pozadí sporu opravdu osoba paní ředitelky a její 

způsob jednání s vedením města? Nebo se ředitelka jed-
noduše stala nepohodlnou v záměru, o němž se nemá 
dopředu mluvit? 

Ředitelka ZŠ Řevnice paní Štěpánka Rajchlová se na nás 
obrátila s prosbou o možnost zareagovat na stránkách 
DOBNET zpravodaje. Vzhledem k tomu, že argumenty 
obou stran by měly zaznít veřejně, rozhodli jsme se její 
názor zveřejnit.

Jaroslav Mareš, šéfredaktor DOBNET zpravodaje

SLOVO DO PRANICE

Budou kvůli 
kšeftům jíst děti 
ve škole náhražky?

JÍDELNU ZAČÍNÁ
ROZHOVOR S ŘEDITELKOU
ZŠ ŘEVNICE ŠTĚPÁNKOU
RAJCHLOVOU



jsme už bohužel museli v řa-
dách cizích strávníků škrtat, 
což je jednoznačně škoda, 
a to nejen z hlediska ekono-
mického.

Proč je vlastně školní jí-
delna pro vaše vztahy tak 
důležitá?

O záměru ohledně jídelny ze 
strany zřizovatele si netrou-
fám spekulovat, ale musím 
přiznat, že ji začínám vnímat 
jako třecí plochu.

V kritice v Ruchu zaznělo 
mimo jiné, že na legitim-
ní požadavky vedení měs-
ta reagujete rozhořčený-
mi články v novinách. Jak 
jste zareagovala na žádost 
o zdůvodnění rozpočtových 
opatření?

V rozpočtových opatřeních 
šlo o to, podpořit z příjmové 
kapitoly rozpočtu školy péči 
o děti, které mají specifi cké 
poruchy učení a další potíže. 

Celý přesun jsem se snaži-
la vysvětlit dvakrát písemně, 
velmi podrobně, jednou jsem 
byla osobně na jednání rady 
města. Nejednalo se o fi nan-
ce z rozpočtu zřizovatelské-
ho, navíc jsem zdůraznila, že 
peníze pro odborníky pečující 
o děti nebudou nijak omezo-
vat rozvoj školy.

Proč jste podávala trestní 
oznámení na jednoho z čle-
nů rady města?

Nikdy jsem nepodala žád-
né trestní oznámení na čle-
na rady města. Můj advo-
kát podal trestní oznámení 
na neznámého pachatele pro 
ovlivňování auditora. Audit 
dopadl celkově dobře. Pan 
auditor se na počátku kon-
troly nechoval standardně, 
ovšem posléze se mě sám 
přišel zeptat na vztahy se zři-
zovatelem, protože si prý při-
padá jako fi gurka ve špinavé 
hře a nerad by byl zneužit. 

Na konci auditu se za své 
chování omluvil. 

Podle rady města jste 
měla také odmítat předlo-
žení rozpočtu školy...

Na úvod musím uvést, že 
rozpočet školy je trochu spe-
cifi cký: má dvě hlavní složky 
– krajskou a zřizovatelskou. 
Návrh zřizovatelského roz-
počtu na další rok zasílají zři-
zované organizace vždy v září. 
To jsem učinila. Ke konci roku 
2012 chtěl nově jmenovaný 
zástupce za město ve školské 
radě projednat rozpočet ško-
ly. Předložila jsem tedy zpra-
covaný návrh zřizovatelského 
rozpočtu školy. Dostala jsem 
ale odpověď, že to není jím po-
žadovaný rozpočet. Předložila 
jsem tedy ještě rozpočet z kra-
je, který se týká státních fi nancí 
na platy. To také nebylo akcep-
továno jako rozpočet. Během 
dohadování mi bylo sděleno, 
že jde zejména o fi nancování 

jídelny. Náš ekonom zpraco-
val několikastránkový elaborát, 
odevzdali jsme ho, ale dodnes 
jsme nedostali odpověď.

Město se pro vypsání 
konkurzu podle všeho už 
rozhodlo. Chystáte se ob-
hajovat svou práci v novém 
výběrovém řízení?

Uvážíte-li, jaké jsou vztahy 
mezi radnicí a školou, a vez-
mete-li v potaz, že složení kon-
kurzní komise má v rukou rada 
města a poslední slovo ohled-
ně výběru ředitele z úspěšných 
kandidátů má také rada měs-
ta, a to bez ohledu na pořadí 
určené konkurzní komisí, zdá 
se, že takový krok nemá žádný 
smysl. Připouštím, že množ-
ství rodičů, dětí a kolegů, kteří 
mě podporují a chtějí zacho-
vat školu takovou, jakou jsme 
ji za pět let udělali, mě nutí 
o účasti přemýšlet. Na škole 
mi opravdu hodně záleží, je to 
takové moje třetí dítě. (jm)
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ROZHOVOR

M VNÍMAT JAKO TŘECÍ PLOCHU
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KULTURA / INZERCE

Čtyřiadvacátý Poberoun-
ský masopust se uskuteční 
9. února v Zadní Třebani. Ma-
sopustní veselí, které patří 
k největším ve Středočeském 
kraji, začne v 10 hodin na za-
dotřebaňské návsi zabijač-

kou a stylovým staročeským 
jarmarkem, na němž budou 
kromě řemeslných výrobků 
k dostání preclíky, perníky, 
koláče, pečené maso, víno 
a medovina. Představí se 
řada regionálních folklorních 
souborů a skupin (Notičky, 
Proměny, Klíček, Třehusk). 
Děti i dospělé pobaví kejklíř 
Petr Theimer, k vidění bude 
tradiční masopustní fraška. 
Nakonec bude symbolicky 
pochován Masopust a vy-
hlášen nejoriginálnější ma-
sopustní převlek. Následuje 
tradiční průvod maškar obcí 
doprovázený rozvernou mu-
zikou. Hospodyňky jako kaž-
doročně změří síly v soutěži 
o nejlepší koblihu, šišku či 
jiné masopustní občerstvení. 
Bezprostředně po skončení 
průvodu se ještě bude konat 
sousedské posezení s hud-

bou ve Společenském domě. 
Masopustní oslavy uza-
vře v neděli 10. února 2013 
od 14:00 ve Společenském 
domě v Zadní Třebani dětský 
karneval. Pro děti organizáto-

ři připravují hry, soutěže, vol-
bu nejhezčí masky i taneční 
vystoupení a ukázky zumby. 
Zahraje staropražská kapela 
Třehusk. Tomáš Hromádka

s využitím informací M. Frýdla

OZNÁMENÍ:
otevření  nové
právní  kanceláře 

na adrese
Palackého 439
Dobřichovice

inzerce

DĚTI I DOSPĚLÉ BUDE BAVIT KEJKLÍŘ
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SPORT / Z REGIONU

Snad každý, kdo někdy jel 
po silnici ze Svinař na Ha-
louny, zná nádhernou kašta-
novou alej, které místní říkají 
Kaštanka. Já sám jsem si tam 
hrával už jako kluk, a proto 
mne, a nejen mne, silně po-
bouřily nedávné události.

Úřednice z odboru životní-
ho prostředí v Berouně roz-
hodla na základě jisté studie 
a vizualizace o naprosté li-
kvidaci této nádherné aleje. 
Podle jejích slov byla osobně 
na místě a viděla, že stromy 
jsou napadené jakousi hou-
bou, dovnitř však prý nevidí. 

Na základě jejího rozhodnutí 
vydal odbor ŽP v Berouně 
příkaz k vykácení, které bylo 
zahájeno v úterý 8. 1. 2013.

Jen díky včasné reakci něko-
lika místních obyvatel a chatařů 
nedošlo k totální zkáze a toto 
drancování se podařilo zastavit, 
i když některé zdravé stromy už 
byly nenávratně zničeny!

Nejprve byla odeslána stíž-
nost na Českou inspekci ži-
votního prostředí a následně 
další e-mail na Ministerstvo 
životního prostředí. Na zá-
kladě této příkladné inter-
vence se podařilo dosáhnout 
rozhodnutí a předběžného 
opatření, která MŽP vydalo, 
zároveň zahájilo správní řízení 
s příslušnými odbory.

„Jsme kolonie termitů, všech-
no vyžrat a neužít...,“ jsou slo-
va z písně skupiny Arakain, 
na niž jsem si vzpomněl, když 
jsem viděl, jakým způsobem 

se u nás zachází s dendrolo-
gickým odkazem našich před-
ků. Nic jiného ani člověka se 
zdravým rozumem v tu chvíli 
napadnout nemůže. 

V polovině ledna se byl 
na místě podívat odborník, kte-
rý se 13 let zabýval prací okolo 
stromů a dřevin, a vyjádřil se 
v tom smyslu, že 90 procent 
zničených stromů nebylo vůbec 
nutné kácet. Dle jeho slov sta-
čilo pouze udělat zdravotní řez, 
případně jednoduchou konzer-
vaci dutin. Alej je významným 
krajinným prvkem s perspekti-
vou na několik desetiletí. Minis-
terstvo životního prostředí pak 
ve svém vyjádření rovněž tuto 

alej označilo za důležitý krajino-
tvorný prvek.

Chtěl bych touto cestou po-
děkovat příkladnému zásahu 
hrstky místních lidí a také Mi-
nisterstvu životního prostředí, 
které nařídilo tento nesmysl 
zastavit.

Místní odbory životního pro-
středí nemají ze zákona po-
vinnost informovat obce o ta-
kové činnosti, takže se o tom 
často nemusíme ani dozvě-
dět. Pokud se něco podob-
ného děje i ve vašem okolí, 
nenechte si to líbit, braňte se 
a nedopusťte zbytečné dran-
cování a ničení odkazu našich 
předků! Bohumil Ruml

HALOUNSKÁ KAŠTANKA V OHROŽENÍ
Vážení dendrologové, slovutní zahradníci a odborníci 

se specializací na stromy a dřeviny, jděte vrátit školné 
a zahoďte všechny své zkušenosti, dnes totiž o kácení 
stromů a jejich stavu rozhodují úředníci od stolu.

Dnes

KADETKY 
VE VOLEJBALU

K zápasům sedmého kola 
krajského přeboru kadetek 
přijely 13. 1. 2013 do Dobři-
chovic volejbalistky z obou 
konců tabulky, z Mladé Bole-
slavi a Nymburka. První zmi-
ňované zatím procházejí sou-
těží bez prohry, druhé naopak 
bez výhry. Domácí děvčata 
tak měla jasný úkol: zdolat 
čistě a rychle outsidera soutě-
že a pokusit se urvat favorito-
vi co nejvíce bodů (soutěž se 
boduje italským bodováním). 

Přestože Dobřichovice dis-
ponovaly jen sedmi  hráčkami  
včetně libera, dokázaly posta-
vit silný a kompaktní tým. To 
se projevilo v prvním zápasu, 
kdy dívky převálcovaly soupe-
ře sice nijak zvlášť pohlednou, 
ale funkční hrou. Z kurtu tak 
mohly odejít v rekordně krát-
kém čase po výhře 3:0 (19,16, 
6). Do druhého zápasu proti 
Mladé Boleslavi proto nastou-
pily sebevědomě a díky tvrdé 
práci nahrávačky Halounkové 
v útočné součinnosti hlav-

ně s blokařkami Dvořákovou 
a Vrabcovou získaly ve dvou 
obtížných, ale dobře zvládnu-
tých koncovkách náskok dvou 
setů. V této chvíli ale soupeřky 
dokázaly, proč patří do čela 
soutěže, a těžkou situaci vyře-
šily trpělivostí a disciplinova-
nou hrou, kterou od té chvíle 
domácí postrádaly. Také mož-
ná kvůli zbytečnému respektu 
z lídra skončil zápas prohrou 
3:2 (-22, -24, 13, 16, 9). Přesto 
si děvčata vysloužila pochvalu 
trenérské dvojice Fleischmann/
Stehno za kvalitní hru a zisk 
čtyř bodů, což je posunulo 
na čtvrté místo tabulky. 

Odměnou jim tak mohl být 
čtyřdenní pobyt v Bedřichově 
v Jizerských horách, kde celý 
tým kadetek doplněný několika 
mladšími hráčkami podstoupil 
zimní běžkařské soustředění. 
Náplní tréninkových jednotek 
byl dopolední výjezd a odpo-
lední výcvik techniky v režii paní 
Hrdouškové. Večerní program 
obsahoval regeneraci v sauně, 
přednášku místního horolezce 
o jeho himálajském treku, spo-

lečné procházky nebo videoa-
nalýzu posledního dvojzápasu. 
Oba trenéry potěšilo nasazení 
všech zúčastněných, jak zku-
šených běžkařek, tak začáteč-
nic, a především chuť udělat 
z tohoto podniku tradici.

Další zápas čeká volejbalist-
ky 10. 2. 2013 v Mladé Bole-
slavi. Díky tvrdému přístupu 
trenéra Ondry Fleischmanna 
při tréninku se může tým vo-
lejbalistek pochlubit stále do-
konalejší a zajímavější hrou.

SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
AKTUALITY A DĚNÍ KOLEM NÁS

FLORBAL PRO NEJMENŠÍ
TJ Sokol Dobřichovice se neustále snaží věnovat dětem 

ve sportovních aktivitách. V oboru všestrannosti nabízí pro ty 
nejmenší mnoho možností. Jednou z nich je i fl orbal. Pokud 
někdo z rodičů přemýšlí, jakým směrem vést své dítě, je dob-
ré, když mu umožní vyzkoušet si i takové sporty, o které ještě 
třeba ani nejevilo zájem. 

Každé pondělí od 17 do 18 hodin se můžete s vaší ratolestí 
přijít podívat na trénink, do něhož se hned může zapojit. Bližší 
informace na telefonním čísle 774 815 744. Jaromír Horáček

Soustředění volejbalistek TJ Sokol Dobřichovice Autor: O. Fleischmann



Plán organizace výstavby jednotli-
vých staveb vychází z těchto časo-
vých předpokladů: 
• Stavba s názvem Optimalizace tra-
ti Praha-Smíchov (mimo) – Černošice 
(mimo) bude realizována od března 2013 
do listopadu 2015. 
• Stavba Optimalizace trati Praha-Smí-
chov (mimo) – Černošice (mimo) bude 
provedena před stavbou navazujícího 
úseku nazvaného Optimalizace trati Čer-
nošice (včetně) – Beroun (mimo). 

• Současně se stavbou Optimalizace 
trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice 
(mimo)  bude realizována stavba Opti-
malizace trati Beroun (včetně) – Králův 
Dvůr, přičemž výluka trati Beroun – Be-
roun-Závodí bude probíhat až po do-
končení stavby Optimalizace trati Pra-
ha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) 
(výstavba od října 2013 do října 2015). 

PROČ JE REKONSTRUKCE 
POTŘEBNÁ?

Trať z Prahy-Smíchova do Berouna 
je celostátní trasou, zařazenou do ev-
ropského systému. Z toho důvodu by 
měla splňovat tyto parametry: 

 traťovou rychlost 120 km/h včetně;
 šířku trati pro širší vagony;
 zvýšenou kapacitu dráhy; 
 vybavení železničních stanic nástupišti 

v souladu s vyhláškami č. 177/1995 Sb. 
a 369/2001 Sb.; 

 dosažení dostatečné užitečné délky 
dopravních kolejí v železničních stani-
cích, pokud možno 650 m (alespoň jedna 
kolej);

 zlepšení stavu úrovňových křížení tratí 
s pozemními komunikacemi. 

Správa železniční a dopravní cesty po-
važuje za svůj základní úkol vlastní re-
konstrukci trati do roku 2016. Tento cíl 
hodlá v krajním případě upřednostnit 
před požadavky na technické parame-
try, které lze jen velmi obtížně (nebo vů-
bec) splnit při rekonstrukci ve stávající 
stopě trati. 

V ČEM BUDE REKONSTRUKCE 
SPOČÍVAT?

Rekonstrukce byla navržena ve stá-
vající trati, s doporučenou traťovou 
rychlostí do 120 km/h včetně (s dílčí-
mi omezeními vlivem stávajícího tra-
sování trati v zastavěném území až na 
80 km/h). Prověřena byla i možnost ve-
dení vlaků s naklápěcími skříněmi, pro-
jektovaná rychlost 110 km/h až 140 km/h 
bude ovšem obtížně dosažitelná zejmé-
na s ohledem na problematickou viditel-
nost návěstidel na obloukovité trati.

Navržena je rekonstrukce železničního 
svršku a úprava železničního spodku, 
obnova mostních objektů, trakce a silno-
proudých zařízení. V rámci stavby je plá-
nována instalace nového zabezpečova-
cího a sdělovacího zařízení. Pro všechny 
stanice jsou doporučeny úpravy, vedoucí 
k vybudování nástupišť o základní délce 
200 m a výšce nástupištní hrany 550 mm 
nad kolejemi. V projektech nástupišť jsou 
mimoúrovňové bezbariérové přístupy.

(thr)
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OPTIMALIZACE TRATI PRAHA–BEROUN

Záměr optimalizace stávající trati v úseku Praha-Smíchov – Beroun 
řeší rekonstrukci železničního svršku a úpravy železničního spodku, 
obnovu mostních objektů, trakce, zabezpečovacího a silnoproudého 
zařízení v současném koridoru trati. Stavba byla rozdělena na tři části 
podle předpokládané obtížnosti přípravy a realizace.
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Černošice
• Přeložka trati.
• Rychlost 90 km/h.
• Rekonstrukce železničního svršku 

a spodku obou kolejí, trakce, umělých 
objektů, nové zabezpečovací zařízení. 

• Je zvažováno zřízení nového zabezpe-
čeného přechodu/podchodu.

Černošice-Mokropsy
• Místo stávající zastávky je navrže-

na obratová železniční stanice pro 
ukončení vlaků od Prahy (prodlouže-
ní špičkového intervalu příměstských 
vlaků 10 minut od Prahy-Radotína až 
do Černošic-Mokropes). Pro obrat 
vlaků je určena kusá střední kolej č. 0, 
krajní koleje 1 a 2 jsou hlavní.

• Přístupy na nástupiště jsou řešeny po-
mocí ramp.

• Z důvodu předpokládané délky vla-
kových souprav do 200 m a kvůli vel-
mi  nevhodným podmínkám pro vidi-
telnost návěstidel (stanice v oblouku) 
je součástí projektu zrušení přejezdu 
a nahrazení podchodem. Vzdálenější 
přejezd zůstane zachován.

• Stávající most přes Berounku je svými 
parametry pro příměstskou dopravu 
zcela vyhovující.

Všenory
• Zrušení současného objektu čekárny.
• Bezbariérový přístup je řešen pomocí 

šikmých ramp v podchodu.

Dobřichovice
• Rekonstrukce ostrovního nástupiště.
• Vybudování zcela nového nástupiště 

u 3. koleje.

• Zrušení přejezdu u nádraží a výstavba 
nového přejezdu v předním zhlaví.

Řevnice
• Stanice je plánována jako obratová 

pro ukončení linky příměstské dopra-
vy. Nové uspořádání umožní pobyt 
dvou souprav najednou. 

• Je navržen nový podjezd, přejezd 
na třebaňském zhlaví je zachován.

Zadní Třebaň
• Posun přejezdu mezi Zadní Třebaní 

a Řevnicemi o cca 200 m.
• V železniční stanici Zadní Třebaň je 

navrženo vybudování dvou vnějších 
nástupišť.

• Bezbariérový přístup je zajištěn pod-
chodem, rampou a výtahem.

• Trať Zadní Třebaň – Karlštejn je vedena 
striktně ve své ose.

• Kvůli ochraně železnice proti padajícím 
kamenům z přilehlých  skalních svahů 
se na vybraných místech plánuje za-
jištění těchto svahů ocelovými sítěmi 
a vybudování záchytných plotů. 

Karlštejn
• Obnova nástupiště včetně podchodu, 

vybudování bezbariérového přístupu 
pomocí výtahu.

Srbsko
• Rekonstrukce zděných čekáren a rea-

lizace přístřešků, oprava nástupiště, 
bezbariérový přístup je řešen rampami.

(thr)

K JAKÝM ZMĚNÁM DOJDE?



Tréninky probíhají dvakrát týdně 
1,5 hodiny, pondělí 20:00-21:30 (So-
kol Řevnice – Opletalova 69, Řevnice) 
a čtvrtek 20:00-21:30 (Sportcentrum 

Liďák – Mníšecká 500, Řevnice). Obě tě-
locvičny jsou v těsné blízkosti.

První trénink pro nové začátečníky, 
který se koná 4. 3. 2013, bude spíše 

seznamovací a informativní. 
Proběhne seznámení s tré-
ninkovým plánem, vzájemné 
představení trenéra a jednot-
livých studentů a seznámení 
s historií a současností Krav 
Maga. Druhou hodinu již za-
čne trénink naostro.

Pro nové uchazeče jsou 
v rámci donáboru připrave-
ny intenzivní doplňující se-
mináře zdarma! Nemusíte 
se tedy obávat, že ve třídě 
nebudete „stíhat“. Podrob-

né informace ohledně seminářů obdr-
žíte na první hodině.

DOBNET zpravodaj číslo 2 | ročník 7REKONSTRUKCE / PR

stranaDOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz 10

Pravidelný provoz na trati do Berouna 
byl zahájen 15. 7. 1862. Vlaky vyjížděly 
z pražského nádraží České západní drá-
hy (dnes Praha-Smíchov) do bavorského 
města Furth im Wald (Brod nad Lesy). 
O deset let později byla trať propojena 
mostem přes Vltavu s dnešním hlavním 
nádražím. Ve stejném roce (1872) se při 
povodni zřítil ocelový most přes Beroun-
ku u Mokropes. V roce 1895 byla Česká 
západní dráha zestátněna, 1908 byla do-
končena dvoukolejnost trati. Elektrický 
provoz byl na ní zahájen až roku 1973.

NOVÉ SPOJENÍ PRAHA–BEROUN
O rekonstrukci stávající trati z Prahy  

hlavního nádraží do Berouna přes Zadní 
Třebaň se hovoří už mnoho let, přesto ji 
v období před třemi lety zastínil poměrně 
ambiciózní projekt nového železničního 
spojení Praha–Beroun (s 25km tunelem). 
Bylo navrženo pro maximální rychlost 
až 300 km/h. Jízdní doba se uváděla 
11 nebo 18 minut. Zahájení výstavby 
bylo plánováno na březen 2010 a zpro-
voznění na leden 2018, po úpravě har-
monogramu na rok 2013, respektive 
2020, ale do konce roku 2010 stavba 
ještě nezískala územní rozhodnutí. Pro-

jektanti odhadovali náklady na 30 mili-
ard Kč, Ministerstvo dopravy počítalo 
s 20,5 miliardy Kč. Hospodářská krize 
a nedostatek fi nančních prostředků rea-
lizaci omezily, a tak byl oprášen projekt 
optimalizace původní trati.

OPTIMALIZACE TRATI 
PRAHA–BEROUN

Jakmile ministr dopravy Vít Bárta 
24. září 2010 stavbu nového spojení 
Praha–Beroun označil za natolik ekono-
micky náročnou, že „je určena k tomu, 

abychom hledali efektivnější a méně ná-
kladná řešení“, bylo jasné, že rekonstruk-
ce trať č. 171 nemine. Náklady na tuto 
stavbu byly přitom vyčísleny na částku 
téměř 9 miliard korun. Postupně byla 
zpracována provozně-ekonomická stu-
die, byl zhodnocen dopad do ekonomiky 
třetího tranzitního železničního koridoru, 
zpracována hluková studie a v loňském 
roce byl také posouzen vliv stavby na ži-
votní prostředí (EIA). V současné době 
se čeká na územní rozhodnutí pro první 
etapu. (thr)

JAK ŠEL ČAS
STRUČNÁ HISTORIE 
TRATI

PR

KRAV MAGA – VEČERNÍ TŘÍDA 
PRO ZAČÁTEČNÍKY V ŘEVNICÍCH

KRAV MAGA, z hebrejštiny volně 
překládáno jako „boj zblízka“, je 
v současné době považován za je-
den z nejefektivnějších sebeobran-
ných a taktických systémů na světě, 
což mimo jiné dokazuje přehled jed-
notek a armád, které tento systém 
převzaly. Jedná se například 
o ozbrojené složky státu Izrael, 
ochranku ministra obrany Armády 
ČR, dále třeba americké federální 
agentury FBI, CIA a mnoho  dalších.

Více informací naleznete na www.krav-maga.cz, popř. na tel.: 604 240 199.

Zájemci, kteří se chtějí zábavnou formou naučit bránit, mohou navštěvo-
vat pravidelné kurzy v Řevnicích. Systém Krav Maga je přizpůsoben tomu, 
aby jej byli schopni  používat obyčejní lidé různých fyzických dispozic, 
různého věku, mladí i staří, muži a ženy. Proto je tento kurz vhodný pro 
všechny, kteří mají zájem o bezpečí své i svých blízkých.
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DOBNET INFORMUJE

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

Oprava,
údržba

a výstavba
počítačů

605 212 637

info@itfixa.cz

Jindřich Fixa

www.itfixa.cz

JAK NA E-MAIL OD GOOGLU

inzerce

inzerce

Abychom získali přístup 
ke službám Googlu, musíme 
nejprve vyplnit registrační 
formulář. Ten najdeme na we-
bové adrese http://gmail.com 
kliknutím na odkaz vpravo 
nahoře „Vytvořit účet“. V re-
gistračním formuláři je nutné 
vyplnit několik základních 
údajů. Pokud je údaj povinný 
a vy jej nevyplníte, systém vás 
nepustí k dalšímu kroku. 

První dvě pole jsou celkem 
jasná: jméno a příjmení. Další 
je e-mailová adresa, respek-
tive její tvar před doménou 
gmail.com. V nápovědě, jež 
se objevuje u každého pole, je 
napsáno, že ve tvaru e-mailo-
vé adresy lze použít písmena, 
číslice a tečku. Znění e-mai-

lové adresy si každý může 
vybrat podle svého uvážení. 
Pokud je e-mailový tvar, který 
zvolíte, již používán, systém 
vás na to upozorní červeným 
textem po přechodu do další-
ho pole formuláře.

Dalším povinným polem je 
samozřejmě heslo. O smyslu 
hesel a jejich důležitosti toho 
bylo napsáno skutečně mno-
ho. Nápověda říká, že heslo 
má být dlouhé minimálně 
8 znaků. Kliknutím na slovo 
„Proč“ v nápovědě se do-
zvíte něco o tom, jak vytvo-
řit rozumně silné heslo. Sám 
jsem o problematice tvorby 
hesel psal v čísle 9 ročníku 
2007, který najdete v našem 
archivu.

Posledním povinným úda-
jem je ověření, zda „nejste 
robot“. Jde o kontrolu, zda 
údaje do formuláře zadává 
skutečně člověk. Zpravidla 
funguje tak, že systém gra-
fi cky vytvoří náhodná slova 
a vy je zadáte do příslušného 
pole.

Po vyplnění všech po-
vinných údajů „zatrhnete“ 

souhlas s podmínkami spo-
lečnosti Google a můžete 
přejít k dalšímu kroku, který 
je vlastně už jen doplněním 
údajů pro váš profi l. 

Registrace je dokončena 
první stranou. Údaje spojené 
s dalšími službami Googlu 
můžete přidat kdykoli pozdě-
ji. Představíme si je v někte-
rém z následujících čísel. (br)

V minulém čísle jsem vám ve stručnosti předsta-
vil cloudové služby společnosti Google. V dneš-
ním článku se zaměříme na e-mailovou schránku, 
jež byla do nedávné doby jedinou službou, kterou 
jsme po registraci získali. Dnes je to jedna z mno-
ha možností nabídky Googlu, a tak si ji pojďme 
stručně představit.
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TIP NA VÝLET

KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC 
NA SMÍCHOVĚ

Na světě je jen několik zá-
bav, jež přitahují člověka 
od dětství do stáří a okouzlují 
lidi bez ohledu na povolání, 
vzdělání nebo osobní zamě-
ření. Jedním z takových feno-
ménů je bezesporu modelová 
železnice. Takzvané mašinky 
fascinují děti i dospělé snad 
právě tím, že nabízejí pohled 
do zmenšeného a přitom do-
konale fungujícího světa. 

V Praze na Smíchově v ob-
chodním komplexu Anděl City 
vzniká jeden z nejzajímavěj-
ších projektů poslední doby. 

Návštěvníci zde uvidí několik 
dominant České republiky, 
pohyblivý automobilový park 
a spoustu dalších technic-
kých vychytávek. V úžasném 
malém světě Království že-
leznic si můžete prohlédnout 
nejen největší modelovou že-
leznici u nás, ale také se zde 

dozvíte mnoho zajímavých 
věcí z historie kolejové dopra-
vy, spatříte železniční artefak-
ty, nejrůznější výstavy, včetně 
největší evropské prezentace 
populární Mašinky Tomáše, 
unikátní papírový Šípův mo-
del Prahy, nejobsáhlejší expo-
zici současné produkce fi rmy 
LEGO a další. Pro zábavu je 
k dispozici dětský Pompo 
koutek plný hraček, malý 
a velký kinosál, v nichž jsou 
promítány pořady se železnič-
ní tematikou a LEGO fi lmy pro 

děti, XBOX, automobilový tre-
nažer, vláčky Merkur a ETS.

Království železnic je ote-
vřeno každý den, i o státních 
svátcích, od 9 do 19 hodin. 
Poslední lístky se prodáva-
jí v 18 hodin. Máte-li s sebou 
děti, počítejte s tím, že vám ná-
vštěva expozic zabere asi 2 až 
4 hodiny. Základní vstupné pro 
dospělého činí 200 Kč, pro dítě 
do 15 let 120 Kč. Kompletní ce-
ník a další zajímavé informace 
najdete na internetu na adrese 
www.kralovstvi-zeleznic.cz.

Začátkem února obvykle klesají venkovní teploty 
hodně pod hranici mrazu a mnoho z nás přemýšlí 
nad vhodným tipem na výlet s dětmi. Lyžaře určitě 
láká oblíbená sjezdovka na horách. Ostatní venkovní 
aktivity jsou ale v tomto počasí velmi omezené, pro-
to přinášíme tři tipy, které by mohly nahradit domácí 
prostředí u televize.

TŘI AKTUALIZOVANÉ TIPY PRO NELYŽAŘE

KAM V PRAZE V ÚNORU NA VÝLET?

MINIGOLF BUTOVICE
První indoor minigolf v Praze 

s certifi kátem Světové mini-
golfové federace, postavený 
mistrem ČR v minigolfu Mar-
tinem Ječným, je v provozu 
v Galerii Butovice.

Minigolfové hřiště má cel-
kem 18 drah, u každé je umís-
těna cedulka s návodem, jak 
hrát a který míček zvolit. Za-
půjčení základního minigol-

fového vybavení je zahrnuto 
v ceně vstupenky. Zapůjčení 
profi  sady vyjde na 50 Kč.

Zahrát si můžete od pon-
dělí do neděle od 10 do 22 
hodin, za dospělého zapla-
títe 139 Kč, za dítě do 12 let 
99 Kč. Rodinné vstupné pro 
4 osoby činí 379 Kč. Mnoho 
dalších informací naleznete 
na internetu na adrese www.
minigolfbutovice.cz.

MUZEUM LEGA
Muzeum je svou velikostí 

a počtem vystavovaných ex-
ponátů největší nejen v ČR, 
ale i v Evropě. Specializuje se 
na historii stavebnice LEGO, 
která se může pochlubit titu-
lem hračka století. Muzeum 
návštěvníkům nabízí přes 
2000 vystavených unikátních 
modelů. Najdete zde 20 te-
matických expozic, kde se 
skrývá přes 1 000 000 slože-
ných kostiček. Na 340 m² vás 
okouzlí největší výstava origi-
nálních modelů na světě. 

Ponořte se do minulos-
ti a zažijte dobu pirátů nebo 
naopak věk, kdy nebe ovlád-
nou vesmírné lodě Star Wars. 
Od městského života se do-

stanete až k obdivování uni-
kátních modelů světoznámých 
historických památek. Užívejte 
si propracované mechanismy 
LEGO Technik, moderních či 
starých lokomotiv. Navštivte 
magický svět Harryho Pottera 
či nepřekonatelného Indiana 
Jonese a mnoha dalších hrdi-
nů. Muzeum lze navštívit v cen-
tru Prahy na adrese Národ-
ní 31 od pondělí do neděle od 
10 do 20 hodin. Základní vstup-
né je 200 Kč, za děti zaplatíte 
130 Kč. Kompletní informace 
najdete na internetu na adrese 
www.muzeumlega.cz. (mn)

Zdroj: www.kralovstvi-zeleznic.cz

Zdroj: www.kralovstvi-zeleznic.cz

Zdroj: www.minigolfbutovice.cz

Zdroj: www.muzeumlega.cz
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PR / INZERCE

inzerce

Olympia Wellness
Všenory

t: 773 600 182

ALPINNING™ – nová motivace, nová 

energie, nová filozofie, nové skupinové cvičení. 

Alpinning Program je originální novinkou ve fitness 

programech. Lze jej formulovat jako aktivitu, kterou 

vykonává skupina lidí za doprovodu motivující 

hudby pod vedením proškoleného instruktora 

na speciálním mechánickém pásu Alpitrack. Tento 

originální program byl vyvinut pro lidi každého věku 

a úrovně zdatnosti. Vychází z nejpřirozenějšího 

lidského pohybu, vychází z chůze. Při cvičení 

nejsme závislí na počasí můžeme provádět běh a chůzi kdykoliv a chůze nebo 

běh na pásu pozitivně ovlivňuje krevní tlak a spalování tuků.

Rezervace na tel.: 777 938 809, bližší info a rozvrh lekcí na

www.olympwel.cz

NOVINKA
V OLYMPIA WELLNESS

ALPINNING 

NOVINKA NA ČESKÉM KOSMETICKÉM 
TRHU – LIFTING CODE

Výrobky značky BIOLINE 
jsou vyvinuty tak, aby chránily 
a rozvíjely krásu tváře a těla 
s co největším využitím sou-
činnosti mezi přírodou a vě-
deckým výzkumem. Používá 
nejmodernější aktivní látky 
získávané z přírodních zdrojů, 
jako jsou rostlinné extrakty, 
výtažky z ovoce, květin a ak-
tivní látky z moře.

Bioline se drží na špičce 
ve využití nových technologií. 
V produktech začal jako prv-
ní využívat nanotechnologie 
a rostlinné kmenové buňky. 

Přijďte do našeho salónu, 

rádi vám poradíme a nabíd-
neme naše služby za velmi 
příznivé ceny.

• Kosmetika
• Kadeřnictví
• Manikúra 
• Pedikúra
• Masáže
• Korektivní dermatologie

náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad, č. p. 5, Řevnice  

tel.:  222 356 296 
mobil: 737 258 018
e-mail: salon@klementyna.cz  

www.klementyna.cz

Kúra pro navrácení pev-
nosti a pružnosti pokož-
ky a znovuobnovení kon-
tur obličeje. Zjemňuje 
vrásky díky jejich vyplně-
ní. Toto ošetření s mas-
kou na bázi kolagenové 
biomatrice působí ne-
jen na povrchu pleti, ale 
i v hlubších vrstvách.
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 DŮM
V trojpodlažním domě bydlí 42 osob nad ostatními a 48 osob 
pod ostatními obyvateli domu. V prostředním podlaží bydlí  po-
lovina všech osob z domu. Kolik osob celkem bydlí v domě 
a kolik v jednotlivých patrech? 

 ČÍSLO
Máme dvojciferné číslo. K němu připíšeme zprava číslici šest 
a dále matematicky přičteme šest. Od součtu odepíšeme číslici 
označující jednotky a dostaneme číslo 76. Jaké číslo jsme měli 
na začátku?  

 SLUHA
Roční mzda sluhy byla stanovena přesně na 100 dolarů a jeden 
oblek. Sluha nastoupil, po sedmi měsících však z místa odešel. 
Za odměnu dostal oblek a 20 dolarů. Kolik stál oblek?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Otec: Věk synů: 6, 7, 8, 9, věk otce: 30. Motocyklisté: Rychleji jel 
druhý. Hodiny: 180 úderů.

VYHRAJTE MOBILNÍ TELEFON A PŘIPOJENÍ K INTERNETU NA 3 MĚSÍCE ZDARMA

PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O CENY

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, 
a to nejpozději do 20. února 2013.

Pozor změna: Z odpovědí se správným zněním tajenky budou 
vylosováni tři luštitelé a každý obdrží připojení k internetu na 
3 měsíce zdarma (netýká se připojovacího poplatku).

Bonus: Luštitel, který zašle správnou tajenku včetně správné-
ho řešení všech tří uvedených kvízů, bude zařazen do losování 
o bonusovou cenu – mobilní telefon Nokia N113.

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také 
svoji plnou poštovní adresu. Děkujeme.

Cenu do soutěže věnoval DOBNET, o. s.

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Šťastný nový rok s kontrolou připojení vám přeje…
Vylosovaný luštitel z lednového čísla: Jana Špíchalová, Řevnice
Gratulujeme. Výhru si vyzvedněte do 20. 2. 2013 v naší kanceláři.
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PŘEDSEZÓNNÍ 
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SERVISSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIISSSSSSSSSS

30% SLEVA 
333333333330000000000%%%%%%%% SSSSSSSSSSLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAA 

na práci
nnnnnnnnnaaaaaaaaa pppppppppprrrrrrrrráááááááááccccccccciiiiiiii

n novostavby, rekonstrukce
 a opravy objektů

n kompletní práce vč. projektů
 a revizí

n domácí PC sítě 

n vnitřní a venkovní práce
 i jednotlivě

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

STAVEBNÍ ŘEMESLA,

ZEDNICKÉ PRÁCE

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

VODA, TOPENÍ, 

KANALIZACE, PLYN

domácí PC sítě 

SÁDROKARTONY,

BAZÉNY A JEJICH 

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA,

SOLÁRNÍ OHŘEV

PRONÁJEM VOLNÝCH PROSTOR 
Ganesha Dobřichovice, Palackého 439         

● Pronájem poslední volné, zařízené 
kanceláře o velikosti 27m2 v komerčním 
objektu centra Dobřichovic.

● Možnost pronájmu přednáškové 
místnosti pro 30 osob pro firemní akce, 
besedy, přednášky, školení, občerstvení 
zajištěno.

● Možnost pronájmu projektoru, 
plátna, clipchartu.

Bližší informace na:
mob. 603 172 875, další foto na 
www.ganeshadobrichovice.cz

❚ Nabídka služeb za zaváděcí ceny 

❚ Nehtová modeláž – nové gelové nehty 480 Kč,

 doplnění gelových nehtů 360 Kč

❚ Manikúra pro muže a ženy

❚ Parafinové zábaly, masáž a peeling rukou

❚ Otevírací doba dle domluvy možné  

 i o víkendu a večery

Milena Tebichová, mobil 773 595 909

GANESHA DOBŘICHOVICE, Palackého 439         

www.ganeshadobrichovice.cz

UPRAVENÉ RUCE JSOU VAŠÍ VIZITKOU

Navštivte nově otevřené nehtové studio 
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Pevná linka bez paušálu

 při přechodu možnost zachování 
dosavadního čísla

 minuta volání do pevné sítě za 0,71 Kč

 minuta volání do mobilních sítí za 2,21 Kč

Informace z regionu
měsíčník DOBNET Zpravodaj
zdarma do 5500
schránek

regionální 
informační 
portál
www.idobnet.cz

Vysokorychlostní internet
bez starosti o přípojku

kompletní přípojka za 1490 Kč vččetně práce technika

o přípojku se staráme bezplatně,
včetně oprav a výměn

základní tarif pro nenáročné 
už za 199 Kč měsíčně

vysokorychlostní 
internet
bez omezení 
od 333 Kč
měsíčně

DOBNET – vysokorychlostní internet, 
bezkonkurenční volání a informace z vašeho okolí

Bližší informace na www.dobnet.cz, na infolince 277 001 111, nebo na info@dobnet.cz

www.dobnet.cz
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n Uváděné ceny jsou konečné, tj. včetně DPH a jsou platné od 1. 2. 2013.
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