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Když odcházíte z obchodu s nákupem 
na týden, schválně si všimněte, kolik si 
s sebou odnášíte obalového materiálu. 
Jen namátkou – rohlíky či jiné pečivo 
a zelenina v sáčcích, maso a uzeni-
ny zalisované do plastových krabiček, 
popřípadě na polystyrenovém tácku či 
obalené fólií proti vyschnutí, sardinky 
v plechovce, vody v PET lahvích, pivo 
v alu-obalu či skleněné lahvi (o pivu 
v „PETce“ se před pivaři raději nezmi-
ňuji, ale o pivu zase někdy jindy). To 
všechno po zkonzumování potravin 
a nápojů zůstává doma v koši či v pří-
padě vratných lahví znovu v tašce nebo 
přepravce čekající na další návštěvu 
obchodu.

A nejedná se pouze o potraviny, ale 
také o plastové hračky, vybavení kuchyní 
a koupelen z plastu…

Patříte mezi ty, kteří se snaží minimali-

zovat svůj odpad v popelnici tím, že třídí-
te obaly alespoň na plasty, papír a sklo? 
Nebo je vám to jedno, koš neustále vy-
nášíte do popelnice se vším, co se doma 
nehodí, a platíte nejvyšší sazby za vy-
vážení odpadu a myslíte si, že tříděný 
odpad skončí stejně na jedné hromadě 
někde na skládce?

Zajímali jsme se o to, co se děje s naším 
tříděným odpadem poté, co ho vyhodí-
me do kontejnerů pro ně určených. Vy-
dali jsme se na třídící linku v Kamenných 
Žehrovicích, kde končí tříděný odpad 
z oblasti Všenor, Karlíku, Dobřichovic, 
Hlásné Třebaně apod., a zjišťovali, co se 
s tímto odpadem dále děje a jakým způ-
sobem dotřídění na pásu probíhá. A do-
šlo i na diskusi, jak zasáhla ekonomická 
krize odvětví zpracování odpadů.

Dejte se do čtení, třeba bude i pro vás 
zajímavé. Barbora Tesařová

Podle údajů společnosti EKO-KOM, a.s., vyprodukuje každý občan ČR 
ročně zhruba 200 kilogramů odpadů. V celé republice to za jediný rok 
znamená stěží představitelné množství až 2 000 000 000 kilogramů, ne-
bo-li 2 miliony tun odpadů všeho druhu. Jak uniknout před odpadovým 
závalem, jak ho redukovat, popřípadě minimalizovat?

více na str.        až         8 10ANEB CO SE DĚJE POTÉ, KDYŽ ANO

A CO ODPAD, TŘÍDÍTE?

HVĚZDY PRO NÁRUČ 
Přijďte podpořit 
benefi ční taneční 
show, na které bu-
dou tančit mimo 
jiné vítězové Star 
Dance III Jan On-
der a Dana Batul-
ková. Uvidíte také 
seniorské mistry ČR ve standardních 
tancích, juniorské vicemistry ČR 
v tancích latinskoamerických i stan-
dardních, trojnásobné vítěze Taneční 
ligy a reprezentanty ČR ve standard-
ních tancích.

ROZHOVOR
Populární televizní 
reportér a publicista, 
spisovatel a scéná-
rista Josef Klíma od-
povídal naší redak-
torce Báře Tesařové. 
Tento přitažlivý roz-
hovor přináší mnohé 

zajímavé informace. Dozvíte se, co 
Josef Klíma chystá nového, co ho 
po všech skandálních odhaleních 
ještě překvapí a zaujme nebo kterého 
autora čte nejraději.

HUDLICE
Budete překvape-
ni, co vše se skrývá 
v kraji, kde stojí obec 
Hudlice. Nejenom že 
se zde narodil, jak si 
všichni pamatujeme 
ze školních lavic, Jo-
sef Jungmann, ale 
zdejší kraj skrývá i mnoho přírodních 
divů. Tato vesnice je ideálním místem 
pro víkendový výlet.

ZE SÍTĚ DOBNET
Odpovědi na otázky, 
které nám zasíláte 
nebo se osobně ptá-
te, zodpovídá mana-
žer skupiny IT Bohu-
mil Ruml. Pište nám, 
rádi vysvětlíme vše, 
co vás, naše uživate-

le, zajímá.
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

LEGENDÁRNÍ FESTIVAL PORTA V ŘEVNICÍCH
Ve dnech 26. - 28. června proběhne v Lesním divadle v Řev-

nicích 42. ročník festivalu, na kterém se představí špičky naší 
folk, country a trampské hudby - Pavel Dobeš, trio Lenk - Redl 
- Janoušek, Pavlí- na Jíšová, Pavel 
Žalman, Petr Koc- man, skupiny Aso-
nance, Kamelot, Nezmaři, Poutníci. 
Mezi pozvanými hosty nechybí ani 
Věra Martinová. Veškeré informa-
ce, rozhovory a hudební zajímavosti o Portě v Řevnicích najdete 
na www.porta-festival.cz, kde jsou již v prodeji vstupenky s jarní 
slevou. Poslední víkend před prázdninami proběhne samozřejmě 
i soutěž o Legendární Portu. Tentokrát bude soutěžit 16 skupin 
a interpretů. Předsedou poroty je Wabi Daněk, který si také rád 
zazpívá, a nebude chybět ani Velké překvapení… (jvz)

DUBNOVÉ ZÁPISY DO MÍSTNÍCH MŠ
Ještě během dubna se konají přijímací řízení na školní rok 

2009/2010 do místních mateřských škol. Doma kromě dítka 
nezapomeňte vzít i jeho rodný list a doklad o trvalém bydlišti, 
resp. občanský průkaz. (bt)

ZÁJEM O UČITELE I. STUPNĚ
Od 1. září 2009 chce ZŠ Dobřichovice přijmout tři učitele pro 

první stupeň. „Je čím dál víc dětí, budeme mít opět tři první tří-
dy…“ dodává k tomu ředitel školy Bohuslav Stejskal. Pro bližší 
informace volejte na telefon 257 712 551. (bt)

OTISKY PRSTŮ V CESTOVNÍCH DOKLADECH
Od 1. dubna 2009 se vydávají cestovní doklady s nosičem 

dat obsahující údaje o otiscích prstů. Tak ustanovuje zákon 
č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ces-
tovních dokladů. Od tohoto data bude možné podat žádost o vy-
dání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji (dále „e-pas“), který bude obsahovat otis-
ky prstů. Otisky prstů se budou pořizovat u občanů starších 6 let, 

resp. u občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku 6 let.
„Vzhledem k tomu, že se jedná o nově zavedenou technologii 

zpracovávání údajů, která se promítne do čekací doby, Městský 
úřad Černošice, Správní odbor s pracovištěm v Podskalské 19 
na Praze 2 rozšířil úřední hodiny. Je tedy možné pro podávání 
žádosti o e-pas využít všech dnů v týdnu (pondělí a středa od 
8 do 17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 hodin), případ-
ně je možné objednávku e-pasu podat přes Internet prostřed-
nictvím stránek na adrese www.mestocernosice.cz,“ doplňuje 
informaci vedoucí správního odboru Ludmila Rosíková. (bt)

O INTERNETU A DOBNETU V ŽIVÉM VYSÍLÁNÍ 
ČESKÉHO ROZHLASU

Ve středu 18. března 2009 přijal předseda Rady sdružení 
DOBNET, o.s., Michal Nešpor pozvání moderátora Pavla Ku-
drny do živého vysílání Českého rozhlasu 2 – Praha. Hodinový 
pořad začínal krátce po 11. hodině dopoledne a diskutovalo 
se převážně o počítačích, Internetu a také síti DOBNET. Po-
sluchače dopoledního pořadu Host do domu zaujala hlavně 
pravděpodobně ojedinělá nabídka sdružení DOBNET, o.s., 
připojení k Internetu pro seniory za symbolickou jednu koru-
nu měsíčně. Ještě dlouho po odvysílání pořadu volalo a psalo 
mnoho zájemců z jiných regionů, kteří ovšem teritoriálně ne-
bydlí v dosahu sítě DOBNET.

Záznam pořadu je možné stáhnout na adrese www.rozhlas.cz/
radionaprani/archiv/_audio/00885054.mp3. (lk)

V LETECH SE BUDE ZA ROK VYRÁBĚT PIVO
Podél hlavní silnice z Dobřichovic do Řevnic v Letech naproti 

průmyslové zóně roste poměrně velká stavba. Jak se nám po-
dařilo zjistit z veřejně dostupných zdrojů, na místě současného 
staveniště by měla vzniknout restaurace s pivovarem a ho-
telem. „Jedná se především o pivovar,“ říká Robert Chládek, 
jednatel společnosti FORTIS Bohemia, spol. s r.o., která pro-
vádí stavební práce. V krátkém telefonním rozhovoru se dále 
dozvídáme, že v místě bude skutečně také restaurace a hotel 
s kapacitou 56 lůžek. Název značky piva zatím není známý, ale 
již dnes je jasné, že pivo zde bude vznikat v zařízení dodaném 
společností z německého Bambergu, která v oboru pivovarské 
technologie vyniká již téměř 340 let. Pokud nenastanou žád-
né komplikace, pivovar včetně restaurace a hotelu by měl být 
uveden do provozu v roce 2010. (mn)

Vystoupení Věry Martinové na Portě 08  zdroj: fotosklad, D. Borovská

Školka zdroj: MŠ Lety

UDÁLOSTI V REGIONU

MŠ Řevnice středy 1. 4. a 8. 4. od 15 do 18 hodin
MŠ Liteň čtvrtek 2. 4. od 10:30 do 16 hodin
MŠ Mořina středa 15. 4. od 13:30 do 14:30 hodin v budově školy

MŠ Všenory středa 15. 4. od 8 do 13 hodin a čtvrtek 16. 4. 
od 13 do 18 hodin

MŠ Lety středa 29. 4. od 13 do 18 hodin v budově školy

Porta Øevnice 2009

  26. 6 - 28. 6.
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Z KULTURY

HVĚZDY TANČÍ PRO NÁRUČ

ZA KULTUROU V DUBNU

Všechno začalo u maminky a sestry jednoho našeho klienta ze stacio-
náře v Dobřichovicích. Paní a slečna Menšíkovy se věnují aktivně spole-
čenskému tanci a napadlo je zorganizovat benefi ční taneční večer, kde 
by profesionálové ukázali své umění a zároveň tak pomohli dobré věci. 
Vymyslely koncepci celé akce a začalo se společně plánovat. Vzhledem 
k velkému zájmu veřejnosti o Star Dance, který pořádá ČT1, věříme, že 
naše podívaná bude atraktivní.

VÝJIMEČNÁ TANEČNÍ SHOW V DOBŘICHOVICÍCH

Proto 18. dubna 2009 ve 20 hodin 
v hale BIOS Sport centra v Dobřichovi-
cích pořádáme benefi ční taneční show 
HVĚZDY TANČÍ PRO NÁRUČ, na které 
budou tančit mimo jiné vítězové Star 
Dance III Jan Onder a Dana Batulková, 
dále pak seniorští mistři ČR ve stan-
dardních tancích, juniorští vicemistři 
ČR v tancích latinskoamerických i stan-
dardních, trojnásobní vítězové Taneční 
ligy a reprezentanti ČR ve standardních 
tancích, účastníci mistrovství světa v ta-
nečním sportu. Kromě jednotlivých párů 
budete moci sledovat i taneční formace. 
Tančit bude i folklorní skupina Moták 
a TaPoT – tanečníci s roztroušenou skle-
rózou. Svou premiéru zde zažijí taneční-
ci na vozíčku, kteří dorazí až z Janských 
Lázní. Večerem bude provázet paní 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:

DOBŘICHOVICE DOBNET, o.s., Palackého 27, tel. 277 001 111, Po 8-18, Út a Čt 8-14, St 8-17, Pá 8-12

ČERNOŠICE Club Kino Černošice, Fügnerova 263, tel. 602 613 731, Út až So 16-02, Ne a Po 16-22

ŘEVNICE Modrý Domeček, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, tel. 602 603 257

BEROUN Městské informační centrum, Husovo náměstí 69, tel. 311 654 321

Více informací naleznete na www.os-naruc.cz

Jan Onder a Dana Batulková     Zdroj: o.s. Náruč

Valérie Zawadská. Program plný zářivě 
barevných rób a překrásné hudby si roz-
hodně nenechte ujít!

Výtěžek z akce, který Nadace Divoké 
husy zdvojnásobí, půjde na podporu kli-
entů občanského sdružení Náruč. Chce-
me zakoupit speciálně upravený za-
hradní nábytek pro handicapované děti 
do stacionáře a rozšířit vybavení kavárny 
v chráněné dílně Modrý Domeček.

Šárka Hašková

Pátek 3. 4.
Černošice Taneční 
párty pod taktovkou 
DJ Bundy a Vódi, Club 

Kino, od 20:00 hod.

Úterý 7. 4.
Řevnice Přijďte se 
pokochat krásnými 
záběry ze Střední Dal-

mácie, videoprojekci uvede 
L. Šarounová, Modrý domeček, 
od 17:00 hod.

Středa 8. 4.
Černošice Gymnázium 
Radotín zve na koncert 
pěveckého sboru CO-

LUMBELLA a rockové skupiny 
Klika, Club Kino, od 19:00 hod.

Pátek 10. 4.
Černošice Další hu-
dební pátek, Reggae 
- Dancehall - Hip Hop 

- RnB party Blacktown Massive 
3, Club Kino, od 20:00 hod.

Sobota 11. 4.
Černošice Skupina 
Lokomotiva Planet si 
tentokrát pozvala rock-

ovou legendu Miloše Dodo Do-
ležala, známého ze skupiny Vi-
tacit, Club Kino, od 20:30 hod.

Karlštejn Koncert sbo-
ru a orchestru Univerzi-
ty Karlovy pod taktov-

kou dirigenta Haiga Utidjiana, 
Rytířský sál, od 18:00 hod.

Neděle 12. 4.
Černošice V senior 
klubu můžete zhléd-
nout dokumentární 

pořad o Karlu Hašlerovi, seni-
or club – kino, od 16:00 hod., 
vstup zdarma

Pátek 17. 4.
Černošice Sezona 
zahradních párty začí-
ná právě dnes, hraje 

DJ Rasty a DJ Syndrom, Club 
Kino, od 19:00 hod.

Dobřichovice S tra-
diční irskou a skotskou 
hudbou přijede známá 

skupina Irish Dewb, Fürstův 
sál, od 20:00 hod.

Sobota 18. 4.
Černošice Bohatý 
program koncertu Folk 
Rock - Janet Robin 

(USA) + Oskar Petr + Vladimír 
Dvořák vás jistě nadchne, Club 
Kino, od 20:30 hod.

Dobřichovice Se svým 
povídáním o cestě 
po národních parcích 

USA přijedou cyklocestovatelé 
M. John a L. Kovaříková, Fürs-
tův sál, od 19:00 hod.

Neděle 19. 4.
Dobřichovice Divadýlko 
z pytlíčku zahraje dětem 
hru Prasečí slečinky, 

Fürstův sál, od 15:00 hod.

Úterý 21. 4.
Řevnice V Křesle pro 
hosta usedne pan ar-
chitekt Josef Pleskot, 

beseda začíná v kavárně Mod-
rého domečku od 19:00 hod.

Čtvrtek 23. 4.
Černošice Putování 
historií houslí se může-
te zúčastnit v sále ZUŠ 
v programu Housle 

v proměnách staletí, zahraje 
houslista J. Šimáček a klavírista 
K. Prokop, zpěv E. Děkanová

Pátek 24. 4.
Černošice Vloni velmi 
úspěšná klubová ka-
pela Medvěd 009 za-

vítá do Clubu Kino, Club Kino, 
od 20:30 hod.

Sobota 25. 4.
Dobřichovice Historic-
ký jarmark kumštu a ře-
mesel, zábava celý den

Neděle 26. 4.
Černošice Divadelní 
představení Shake-
spearovy hry Zkrocení 

zlé ženy v podání pražského 
Divadla na Baterky, Club Kino, 
od 19:00 hod.

Čtvrtek 30. 4.
Černošice Nezapo-
meňte!!! Slet čaro-
dějnic, Club Kino, 

od 20:00 hod. Čarodějnice se 
dnes sejdou i v Hlásné Třebani, 
Osově a ve Všeradicích

Výstavy:
Řevnice V Galerii mů-
žete zhlédnout koláže 
z animací a výtvarné ná-

vrhy z tvorby večerníčků Čaro-
dějné pohádky od J. Š. Kubína.
V kavárně proběhne zaháje-
ní výstavy fotografi í z Řevnic 
a okolí P. Zavadila.
Skalka Výstava fotografi í Vladi-
míra Douska ČESKÝM KRASEM 
zahájí výstavní sezonu v klášteře 
na Skalce, 4. 4. – 10. 5.

Velikonoce:
2. – 5. 4. Občanské sdružení 
Oáza pořádá soutěž o nejori-
ginálnější velikonoční kraslici 
spojenou s výstavou exponátů.

10. – 12. 4. Velikonoční puto-
vání KČT v Zadní Třebani.

13. 4. Velikonoční koledování 
Notiček v Řevnicích.

A co byste podle tradice mohli udě-
lat pro své zdraví? Určitě sníst něco 
zeleného – špenát, kopřivy, popenec, 
řeřichu, zelené saláty… Zvláštní 
místo má ve velikonočních pověrách 
také med. Když posnídáte pečivo 
nebo chléb namazaný medem, bu-
dete po celý rok chráněni před hadím 
uštknutím a žihadly vos a sršňů – 
ovšem musíte tak učinit před výcho-
dem slunce.
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ROZHOVOR

Josef Klíma Autor: B. Tesařová

Jak při diskuzích obvykle 
vysvětlujete pojem inves-
tigativní žurnalistika, obor, 
kde se pohybujete přes 15 
let?

Pojem investigativní žurna-
listika nemám rád. Když jsme 
s tím u nás po roce 1989 
začali, neříkali jsme tomu 
nijak, pak pátrací žurnalis-
tika – a tak to taky většinou 
používám. Je to žurnalistika, 
která buď odhaluje něco zce-
la nového, nebo nová fakta 
k něčemu známému, anebo 
nový pohled (nové souvislos-
ti) na již známé.

Při pátrání a zjišťování pří-
čin a důsledků v jednotli-
vých případech, neměl jste 
někdy pocit, že toho víte až 
příliš, že více si vědět ani 
nepřejete?

Ten pocit jsem začal mít asi 
po prvních pěti letech téhle 
práce. Najednou jsem si ří-
kal: tohle už radši ani nechci 
vědět. Ne, že bych se bál, ale 
protože to bylo už moc hnus-
né. Zároveň jsem ale stejně 
potřeboval ještě vědět dost, 
abych vůbec mohl udělat re-
portáž, takže ta hranice, kam 
už člověk nechce, ale kam 
ještě musí, je případ od pří-
padu jiná. Stejně tak jsem 
někdy musel předem varovat 
své zdroje, že budu-li znát je-
jich totožnost, budu je muset 
udat, abych sám sebe chránil 
před trestním stíháním, takže 
ať si sami zvolí způsob, jak mi 
předat informace, které se je-
vily opravdu jedinečné a vě-
rohodné. Stejně jsem si je mu-
sel prověřit. Takhle se zrodilo 

JOSEF KLÍMA: REPORTÉR A NOVINÁŘ...

Pro dnešní rozhovor jsem oslovila pana Josefa Klímu 
- populárního televizního reportéra a publicistu, spiso-
vatele a scénáristu a v neposlední řadě také jednoho 
z obyvatel Dobřichovic. Řadu let píše sloupky a feje-
tony pro Lidové noviny (čtěte jejich sobotní vydání). 
Vybrané fejetony a ministory najdete například v kni-
hách Boží mobil či Zbláznil se svět, anebo já?. Za svou 
práci reportéra byl před časem odměněn prestižní ce-
nou Ferdinanda Peroutky. Má za sebou více než 380 
reportáží pro novácký pořad Na vlastní oči, který při-
pravuje od samotného vzniku této komerční televize. 
Kromě samotných reportáží, jež jsou náročné na čas 
i energii, dokončuje nový televizní seriál Expozitura, 
který napsal společně s Jankem Kroupou na motivy 
případu Berdychova gangu. Podle jeho knih a scénářů 
přišly na svět fi lmy Radikální řez, Rekviem pro panen-
ku, Nahota na prodej nebo televizní Vlna.

...ODPOČÍVÁ U PSANÍ SCÉNÁŘŮ

i mé trestní stíhání, když jsem 
před lety při natáčení seriálu 
o černém trhu se zbraněmi 
koupil od neznámého doda-
vatele ruční granát. Měli jsme 
komunikaci přes lístečky, ale 
policajti mi to nevěřili, mysleli 
si, že o něm vím víc.

Někde jste prohlásil, že 
vaše práce má výhodu 
oproti práci policisty, že 
můžete zveřejnit zjištěné 
souvislosti s případy. Na-
kolik ovlivní změna zákona 
o omezování odposlechů 
vaši práci a jak probíhá 
spolupráce mezi vámi a po-
licisty v připravovaných re-
portážích?

Mě už moc ten zákaz ne-
ovlivní, mám svou hlavní in-
vestigativní kariéru za sebou. 
Ale ovlivní práci mých kolegů, 
protože v téhle zemi, kde se 
kdeco zametá pod stůl, je to-
hle zveřejnění často jedinou 
nadějí, jak zastavit prohlubu-
jící se politickou korupci.

Kromě reportáží jste po-
depsán i pod řadou scé-
nářů, a to k seriálu (nově 
připravovaná Expozitura) 
i k fi lmům: k dobře známým 
Rekviem pro panenku, 
Vlna, Nahota na prodej či 
Radikální řez brzy přibude 
i triptych Vetřelci a lotři či 
Svědomí Denisy Klánové. 
Dva poslední zmíněné fi lmy 
a seriál jsou připravová-
ny v poslední době – máte 
neuvěřitelné tempo psaní, 
nebo si píšete tzv. do šup-
líku a dnešní smršť témat je 
víceméně náhoda?

Je a není to náhoda záro-

veň. Náhoda je, že se realiza-
ce scénářů na ČT sešla zrov-
na letos, přestože tam leží už 
tři, dva a jeden rok. Náhoda 
ale není, že v posledních le-
tech píšu opravdu víc. Víc to-
tiž jako starší člověk odpočí-
vám – a psaní scénářů je pro 
mě odpočinek od natáčení 
reportáží. Zabývám se vlast-
ně tímtéž, jen z jiné stránky. 
Narozdíl od spousty jiných 
scénáristů mám navíc vý-
hodu, že mi to jde poměrně 
lehce: prostě si sednu, jako 
bych sedl do kina, pustím si 
v hlavě fi lm a ten přepisuji. 
Aby bylo jasno, takhle se to 
dělat nemá. Má se vymýš-
let stavba, kostra, synopse, 
postavy a jejich vzájemné 
vztahy a pak klasická linka 
dramatu, prostě celá ta věda. 
Na to mi chybí trpělivost. 
Píšu věci, které bych prostě 
rád viděl v televizi – a vidím 
je. Někdy to běží tak rychle, 
že nestíhám psát…

Jaká témata k reportážím 

jsou pro vás zajímavá, láka-
vá, od kterých se nenechá-
te odradit?

Dřív jsem šel po „bombách“ 
a skandálních odhaleních, 
dnes mě nejvíc zaujme silný 
lidský příběh. Pokud možno 
originální, protože většinou 
se – i ty silné – opakují. To se 
může týkat kohokoli. I dítěte.

Psaní scénářů je, jak říká-
te, vaší psychoterapií. Máte 
čas přečíst si v klidu něja-
kou knihu? A pokud ano, 
jaký typ literatury nesmí 
chybět ve vaší knihovně?

Asi ano, protože jak říká Lud-
vík Vaculík: Normální člověk 
nepíše. Ale stejně tak náruži-
vě až hltavě čtu. Už pár let je 
mou posedlostí Frederick For-
sythe, protože v sobě spojuje 
geniálním způsobem právě 
fi kci s hlubokou znalostí reali-
ty. Má jedinou nevýhodu: píše 
pomaleji, než já čtu. (smích)

Děkuji za rozhovor a přeji 
pevné zdraví!

Barbora Tesařová
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TIP NA VÝLET

PROČ: Přírodní i historická podívaná KAM:      Hudlice

JAK TAM: Autem

NA JAK DLOUHO: Celé odpoledne

KDY:        Od dubna   

INFO: www.obec-hudlice.cz

HUDLICE - VESNICE S BOHATOU HISTORIÍ
A KRÁSNOU PŘÍRODOU

PŘÍRODNÍ DIVY
Díky pestré geologické mi-

nulosti, kterou prošla celá 
oblast Křivoklátska, můžeme 
v Hudlicích spatřit několik 
geologických zajímavostí. 
Nejdůležitější a nejznámější je 
Hudlická skála, která se tyčí 
nad vsí. Je tvořena horninou 
buližníkem, která je složena 
z křemíku a zbytků schránek 
miniaturních živočichů. Na již-
ní straně skály je úzký vchod 
do 12 metrů dlouhé jeskyně. 
Vstupní chodbička je ale těž-
ko průlezná. Ze skály je krás-
ný výhled do kraje, na který 
vzpomíná i Josef Jungmann, 
rodák z Hudlic, v jednom ze 
svých děl. Z hlediska botanic-
kého je velmi cennou oblastí 
Přírodní památka Stará ves. 
Nachází se asi 2 kilometry vý-
chodně od Hudlic na svazích 
nad Libotickým potokem. Ge-
ologická aktivita zde vytvořila 
podmínky pro vznik tzv. skal-
ní stepi. Roste zde mnoho 
vzácných druhů rostlin, jako 
například tařice horská nebo 
sasanka lesní.

Kostel sv. Tomáše Autor: M. Nešpor

Rodný dům J. Jungmanna Autor: M. Nešpor

Hudlice se nacházejí západně od Berouna na po-
mezí Křivoklátské vrchoviny. Tato vesnice je ideálním 
místem pro víkendový výlet. Na své si přijdou jak mi-
lovníci historie a historických budov, tak i milovníci 
přírody. Obojího je zde dosytosti. 

HISTORIE A HISTORIC-
KÉ POSTAVY

Ti, kdo raději pátrají po mi-
nulosti, by měli navštívit ves-
nici samotnou. Určitě si při-
jdou na své. Vesnička byla 
založena ve 14. století sa-
motným Karlem IV. a patřila 
k jeho panství. V těžké době 
husitských válek vesnice upa-
dá, ale její rozvoj ještě přijde. 
Kolem roku 1660 nastává 
rozkvět díky rozvoji železář-
ství. Hudlice a okolí jsou díky 
geologické minulosti bohatý-
mi nalezišti různých rud. Při-
cházelo sem mnoho havířů, 
především z Bavorska. Mezi 
nimi také předci jedné slav-
né osobnosti. Roku 1773 se 
v jedné z chalup narodil Josef 
Jungmann, nejvýznamněj-
ší hudlická osobnost. Josef 
Jungmann byl velký literát 
a jedna z hlavních postav ná-
rodního obrození. Z Hudlic ale 
pochází i další literát a histo-
rik, Adolf Patera. Vedle vel-
kých osobností se zde narodil 
také nejmenší Čech, lilipután 
František Řeřicha. Ve své 

době se díky svému malému 
vzrůstu stal velmi populárním, 
založil i liliputánskou skupinu, 
která bavila lidi po celém svě-

tě. V současné době si v Hud-
licích můžeme prohlédnout 
krásný pseudorománský kos-
tel sv. Tomáše, myslivnu a sa-
mozřejmě památník a rodný 
dům Josefa Jungmanna.

RODNÝ DŮM JOSEFA 
JUNGMANNA

Nenápadný roubený domek 
stojí na návsi a má číslo po-
pisné 43. Před ním stojí veliký 
památník s Jungmannovou 
bustou. Uvnitř najdeme do-
bové zařízení a také expozici, 
která nám představuje život 
a dílo tohoto velikána. Dům 
se pro návštěvníky otevírá 
1. dubna. Návštěvní doba je 
od středy do neděle v 9 až 12 
hodin a 14 až 17 hodin. Vstup-
né činí pro dospělé 20 korun 
a pro děti 10 korun. (lk)



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

DOBNET zpravodaj číslo 4 I ročník 3

6strana

AKTUÁLNĚ ZE SÍTĚ DOBNET

ANEB JAK JE TO SE STARŠÍ TECHNOLOGIÍ 2,4 GHZ

PROČ JEŠTĚ NEJEDETE NA 5 GHZ?

V poslední době se velmi často setkáváme s touto otázkou, a to nejen 
od našich uživatelů. Manažer skupiny IT Bohumil Ruml se v následují-
cích řádcích pokusí na tuto otázku odpovědět.

Bezdrátová technologie specifi kace 
802.11 je provozována ve volném pás-
mu. Co to znamená? Přesněji řečeno, 
každý si může koupit bezdrátové zaříze-
ní a používat jej, přičemž musí dodržet 
pouze předepsané hodnoty vyzářených 
výkonů, které udávají nařízení Českého 
telekomunikačního úřadu. Pokud se ona 
osoba rozhodne spojit dva body pro-
ti sobě, vznikne spojení dvou míst a je 
možné přenášet data. Tímto způsobem 
se přidávají další a další a vzniká bezdrá-
tová síť.

Před několika lety byla tato technolo-
gie jako blesk z čistého nebe, protože 
umožnila volně vytvářet bezdrátové 
sítě, které je pak možné v jednom bodě 
připojit k síti Internet. Velmi rychle bylo 
tedy možné dostat internetové připojení 
i do míst, kde nikdy nefungoval ani te-
lefon, a to ještě navíc v mnohonásobně 
lepší kvalitě. Postupem času takových 
spojení přibývalo a ve vzduchu začalo 
být přeplněno. Vznikají nežádoucí ruše-
ní a podobné problémy, které celkově 
kvalitu připojení degradují na minimum. 
Většina provozovatelů bezdrátových sítí 
se ale chová naprosto neprofesionálně 
– vysílají, jak se jim zlíbí, neboť se jed-
ná o volné pásmo. Dalším masovým 
nárůstem domácích lokálních vysílačů 
pro notebooky, které se staly spotřeb-
ním materiálem, se pouze přilévá olej 
do ohně.

Právě popisovaný případ je dnes 
ve větších městských zástavbách napro-
sto běžným jevem, a proto musela nut-
ně přijít technologie nová. Technologie 
na jiném kmitočtu, a to právě v pásmech 
5 GHz. Tato technologie nabízí větší pře-
nosové kapacity, lepší stabilitu a latenci. 
Jedná se ale opět o volné pásmo, ve kte-
rém díky již zmíněné neprofesionalitě 
většiny poskytovatelů bude zanedlouho 
stejný nepořádek jako v nižším pásmu 
2,4 GHz.

V síti DOBNET bylo nutné samo-
zřejmě všechny páteřní spoje povýšit 
na tuto novou technologii, aby bylo 
vyhověno zvyšujícím se požadavkům 
na objemy přenesených dat. Co se ale 
teď stane, pokud masově přejdeme 
na technologii 5 GHz pro klienty? Je 
to jednoduché! Po krátkém zamyšlení 
si jistě každý umí domyslet, proč jsme 
tento zdánlivě logický krok neudělali 
a možná tím vybočujeme ze standar-
du, kterého se drží téměř všichni po-
skytovatelé bezdrátového Internetu 
v ČR. Okamžitě totiž výše zmíněné 
páteřní spoje přestanou stačit a bude 
nutné opět zvýšit přenosovou kapaci-
tu do dalšího volného pásma, napří-
klad do pásma 10 GHz. Problém je 
ale v tom, že v tomto pásmu už není 
technologie zdaleka tak dostupná jako 
v pásmu 5 GHz a páteřní spoj P2P 
(„Peer To Peer“ – z angličtiny „z bodu 

Antény přístupového bodu DOB-01, převážně 
pro pásmo 5 GHz Autor: M. Nešpor

DOBNET router W - router 5. generace s vlastním fi rmware umí nejen pásmo 2,4 GHz, ale také 
5 GHz Autor: M. Nešpor

do bodu“) se pohybuje na hranici jed-
noho sta tisíc korun. Kam tedy dál? 
Rozhodli jsme se zůstat na technologii 
2,4 GHz a vhodným způsobem posi-
lovat přístupové body na více sektorů 
tak, abychom pokryli vzrůstající poža-
davky na kapacitu pro běžné připojení 
a technologii 5 GHz nabízet spíše jako 
alternativu pro náročného zákazníka.

První přístupový bod 5 GHz pro klienty 
byl již spuštěn v Řevnicích a v letošním 
roce budou vznikat další. Budeme se 
snažit uspokojit všechny uživatele, jak 
jen to bude možné, a popřípadě nabíd-
nout i jiné alternativy připojení.

Skutečnost, že všichni masově opouš-
tějí technologii 2,4 GHz, byla ověřena 
v loňském roce na velice zajímavém 
setkání, které neslo název „Kam krá-
čejí české bezdrátové sítě“ a konalo se 
v Rábí v jižních Čechách. Sešlo se zde 
více než 70 různých poskytovatelů bez-
drátového připojení k Internetu a všichni 
téměř shodně začali používat technologii 
výrobce Mikrotik.

Síť DOBNET jde jinou, svojí cestou. 
A my věříme, že toho uživatelé nebudou 
v budoucnu litovat. (br)
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VÝHERCI SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA

Výhercem digitálního TV kompletu v soutěži z čísla 03/2009 se stává 
paní Denisa Vicherová, Dobřichovice.

Výhercem vstupenek na taneční show v soutěži z čísla 03/2009 se stává paní Dana 
Smetanová, Dobřichovice. Gratulujeme!

Na hlavní silnici mezi Dobřicho-
vicemi a Lety nemůžete po pravé 
straně minout reklamní poutač 
společnosti KB term, s.r.o. Po-
kud se necháte zlákat a odbočíte, 
přijedete po pár desítkách metrů 
k velké hale, v níž naleznete pro-
stornou prodejnu a sklad.

Firma vznikla v roce 1996, letos je již 
třináctým rokem na trhu. Začátky pod-
nikání se odehrávaly hlavně v Praze, 
následně pak v pronajatých prostorách 
v Řevnicích. Před několika roky vyrostla 
v průmyslové zóně v Letech vlastní nová 
budova, která slouží nejen jako prodejna 
pro zákazníky, ale i jako prostorný sklad 
a kanceláře společnosti.

„Zabýváme se takřka vším, co souvisí 
s vodou, plynem, topením a rozvodem ka-
nalizace, a to včetně montáží, servisu, pro-
jektové dokumentace a revize pro kolau-
dační řízení,“ říká Vladimír Knajfl , jednatel 
a zakladatel společnosti KB term, s.r.o.

Budova na první pohled působí moder-
ním a technickým vzhledem. Velkou část 
přízemí tvoří právě prodejna, ve které je 
vystaveno opravdu velké množství zboží. 
Dozvídáme se, že vše, co je v prodejně 
nainstalováno, opravdu funguje. Nachází 

VODA, TOPENÍ, PLYN, STAVEBNÍ ČINNOST...
TO VŠE ZAŘÍDÍTE V PRODEJNĚ FIRMY KB TERM V LETECH

se zde například zapojené plynové kotle či 
funkční krby, aby je bylo možné zákazní-
kům předvést. Stejně tak tomu je i u podla-
hového vytápění, které je mimo jiné i z to-
hoto důvodu nainstalováno v celé budově.

Tým pracovníků společnosti má dlou-
holeté zkušenosti v oblasti 
vytápění budov, staveb roz-
vodů plynu, vody, kanaliza-
ce i domů samotných a je 
připraven vyjít vstříc i těm nejnáročnějším 
požadavkům zákazníků. Snahou je nabíd-
nout komplexní řešení, aby měl zákazník 
pouze jednoho dodavatele a žádné sta-
rosti s instalací, uvedením do provozu 
a servisem dodávaných technologií.

V oblasti ohřívačů vody a solárních sys-
témů je KB term, s.r.o., výhradním zástup-
cem společnosti Quantum a dodává její 
veškerý sortiment. V nabídce lze nalézt 
také kompletní vybavení koupelen a ku-
chyní, a to včetně elektrospotřebičů. Ze 
zahradní techniky si lze zakoupit veškerý 
sortiment od nářadí přes sekačky po tráv-
níkové osivo.

Ve velkoskladu je dále k dispozici veš-
kerý materiál pro instalatéry a topená-
ře. Mezi běžně dodávané technologie 
a komponenty patří také regulace topení, 
plynové kotle, radiátory, krby, kamna, vo-
dárny a čerpadla. Vybrat si lze i sprchové 

kouty, vany a vaničky a širo-
kou škálu vodovodních bate-
rií. V prodejně jsou vystaveny 
různé druhy sporáků, myček, 

chladniček, mrazáků a dalších jiných spo-
třebičů.

„Naším hlavním plánem je dozajista 
zachovat rodinný ráz fi rmy a zejména 
fungovat dál. Jinak by se dalo říct, že za-
tím každý rok rozšiřujeme náš sortiment 
o další skupinu zboží,“ dodává Karel Bar-
toš, spolumajitel společnosti.

Prodejnu a velkosklad společnosti 
KB term, s.r.o., je možné navštívit každý 
všední den od 7 do 17 hodin, v sobotu 
od 8 do 12 hodin. V případě telefonic-
kého dotazu je možné volat do prodej-
ny na telefonní číslo 257 720 442 nebo 
do skladu na číslo 257 720 443. (mn)

Soutěžní otázka:
Jaká je ve středu otevírací doba prodejny KB term, s.r.o., v Letech?
Své odpovědi zasílejte na adresu  soutez@dobnet.cz nebo DOBNET, o.s., Palac-
kého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 15. 4. 2009. Vylosovaný výherce 
obdrží ZDARMA vodovodní baterii v celkové hodnotě 2000 korun.

Prodejna společnosti KB term, s.r.o., v Letech Autor: M. Nešpor

Krbová kamna Autor: M. Nešpor

Zahradní technika Autor: M. Nešpor

SOUTĚŽ                            O VODOVODNÍ BATERII

J ká j
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TŘÍDĚNÝ ODPAD

CO VŠECHNO JEDE NA PŘEPRAVNÍKU

Téma odpadů je stále aktuální, pořád je předmě-
tem k diskusím, je velmi komplexní - dotýká se celé 
naší společnosti, ať domácností, nebo obcí a měst, 
ale také odvětví průmyslu a zemědělství, potažmo 
celé naší planety. Zůstanu při zemi a zaměřím se na 
oblast okolo Berounky. Konkrétně mě zajímalo, co 
se stane s PET lahví poté, co ji vhodím do žlutého 
kontejneru v Dobřichovicích za obchodním domem. 
Kam bude odvezena? Co se s ní bude dít dále? Je 
opravdu recyklována, tedy využije se jako materiál 
pro jiný výrobek? Vydejte se s námi na třídící linku 
fi rmy RUMPOLD-P, s.r.o., do Kamenných Žehrovic 
nedaleko Kladna. Naším průvodcem byl Viktor Fous, 
ředitel provozovny.

Tříděný odpad z obcí je často znečištěný nežádoucími ko-
moditami a obsahuje materiál, který do tříděného odpadu 
nepatří (lišty, hadice, koberce, lina). Je samozřejmé, že fi r-
my, které přetříděný materiál dále zpracovávají, mají zájem 
převážně o čistý. Proces následného využití tříděného plas-
tového odpadu proto začíná v třídící lince - na místě, kde je 
svezen na jednu hromadu. Z té se ručně vybírají velké kusy 
plastu  (přepravky, zbytky po velkých plastových hračkách či 
kontejnerech apod.), protože by zasekly přepravní pás, který 
přepravuje drobnější plasty do horní části haly.

Odpady, které jsou 
svezeny z barevných 
kontejnerů, je nutné 
dále dotřídit na tzv. 
dotřiďovací lince. Tam 
se odpady třídí na jed-
notlivé druhy dle jejich 
dalšího zpracování (re-
cyklace) a zároveň se 
odstraňují nežádoucí 
příměsi, nečistoty a ne-
zpracovatelné odpady. 
Plasty se sváží dvěma 
způsoby: v nádobách 
s horním víkem (kontej-
nerech) o objemu 120 
- 5000  l nebo ve zvo-
nech o objemu od 1100 
do 3200 l. Kontejnery 
obsahují často znečiš-
těný materiál. Čistší je 
ze zvonů, které mají 
malý otvor pro vhoz. 
Týdně se sem navá-

ží mezi 30 a 40 tunami materiálu z různých obcí dle svozového 
plánu – jezdí sem kromě aut fi remních (RUMPOLD-P) i Technic-
ké služby Beroun KOMWAG či ASP Rakovník. Také jednotliví 
podnikatelé. Veškerý plast se z popelářských aut vysype v roz-
sáhlé hale na jednu velkou hromadu, odkud je po přepravníku 
dopravován na horizontální třídící pás, kde je plast ručně tříděn. 
Každý pracovník má na starosti určitý druh plastu k dotřídění. 
V Kamenných Žehrovicích je v jedné směně u pásu na třídění 
plastu 10 lidí. Výkon každého člověka u třídící linky je 60 kg ma-
teriálu za hodinu.

Kromě plastu se v Kamenných Žehrovicích třídí též papír 
a sklo. Papírové odpady, které odložíte do speciálního mod-
rého kontejneru, jsou z mnoha různých druhů papíru. Z jiného 
papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize. Jinak 
vypadá karton dodávaný z pivovaru nebo velkých obchodů, 
který je pro další zpracovatele daleko zajímavější, protože je 
narozdíl od papíru 
z obcí čistý. Každý 
druh papíru se také 
jinak zpracovává. 
Proto je potřeba 
sběrový papír do-
třídit na jednotlivé 
druhy. Papír se třídí 
na zemi ručně, není 
na něj upravena tří-
dička s pásem. Vy-
tříděný karton, no-
viny a časopisy jsou 
po slisování odvá-
ženy do papíren v Českých Budějovicích a Štětí. V současné 
době papírny papír nevykupují. Mají výrazně omezenou výro-
bu a zásoby z loňského roku. Takže se také stalo, že ve sběr-
ných surovinách museli lidé za odevzdaný papír zaplatit. A jak 
se využívá vytříděný papír? Slisovaný sběrový papír poslouží 
k výrobě nového papíru, stejně jako když se vyrábí ze dřeva: 
přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto 
recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Mezi výrobky z recyklo-
vaného papíru patří novinový papír, sešity, lepenkové krabice, 
obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

REPORTÁŽ Z TŘÍDIČKY
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Plasty jsou tříděny na pásu. Kolem něho stojí deset dělnic a ručně 
vybírají čirou a barevnou fólii, PET lahve podle barev – čirá, modrá, 
zelená, PET lahve mastné (od mléka či olejů – musí se extra mýt 
horkou párou). Vytříděný materiál hází třídičky do kójí pod sebou, 
každá má ještě vedle sebe velký pytel, kam třídí další surovinu 
jako tetrapacky, úlomky skla či železný odpad. Každá z pracovnic 
má na svém stanovišti hrot na propíchávání zavřených PET lahví 
z důvodu umožnění jejich slisování. To, že „PETka“ musí být bez 
víčka, neznamená, že by se víčka nezpracovávala, ale že zavřená 
a nesešlápnutá PET lahev se špatně lisuje. Z ekonomického hle-
diska je ideální, pokud třídící pás stále jede. „Každé zastavení pásu 
znamená stop pro 10 lidí. Proto jsou pracovnice kolem přepravníku 
dublované - stojí v párech proti sobě po obou stranách pásu. Po-
kud materiál nemůže stihnout přetřídit jedna, může ho vzít druhá,“ 
vysvětluje systém Viktor Fous.

Nakonec zůstávají na pásu drobné úlomky plastu, skla a jiný 
materiál, ze kterého se vyrábí směsi alternativních paliv s urči-
tou výhřevností. Tato paliva se používají například při produkci 
cementu. Nikdy totiž nefunguje 100% vytřídění. „To bychom 
museli třídící pás zastavovat a produktivita práce by byla 
úplně někde jinde. Ano, pokud příznivci greenpeace na bílé 
prostěradlo vysypou kontejner a bílými rukavicemi vytřídí vše 
dočista do čista, mají vše vytříděné, to ano, ale kontejner třídí 
dvě hodiny. Výkon této linky je však někde jinde - každý člověk 
má limit 60 kg za hodinu, celá linka při 10 lidech tedy 600 kg 
plastů za hodinu,“ říká k výsledku dotřídění Viktor Fous. Jedi-
né, co jde z třídičky na skládku či do spalovny, jsou materiály, 
které do tříděného odpadu nepatří: lina, miralon, PVC. A stěr 
z pásku. Ve spalovně putuje odpad do různých separátorů, 
které zajistí, aby byl rozdělen podle materiálů a potom spálen 
při správné teplotě.

Plasty, které byly na přepravníku vytříděné podle materiálu, 
se pak lisují do balíků, které na dvoře fi rmy čekají na trans-
port do zpracovatelského závodu, kde dojde k jejich recykla-
ci. Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, pro-
tože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET lahví se vyrábějí 
vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků 

nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. 
Věřili byste například, že materiál získa-

ný z 50 PET lahví slouží 
k výrobě jedné pánské 
fl eecové bundy? Z fólií 
(sáčků a tašek) se opět 
vyrábějí fólie a různé 
pytle, např. na odpady. 
Pěnový polystyren slou-
ží k výrobě speciálních 
cihel.

Zvlášť se lisují tvrdé plasty. Ze směsi takových plastů lze 
vyrábět odpadkové koše, truhlíky, černé zednické kýble, 
zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny 
u dálnic apod.

Další komoditou jsou střepy – extra hnědé sklo (zákazníkem 
je pivovar Krušovice), zelené, bílé, také bílé tabulové získá-
vané od sklenářských fi rem. Dále je tu také mixované sklo 
– všechno se vozí na zpracování do skláren. Tam se upravená 
směs ze střepů přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. 
Ušetří se přitom jak energie, tak i množství primárních suro-
vin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna. 
Nejčastěji se takto vyrábí opět skleněné obaly či jiné skleněné 
výrobky. (bt)

Autor fotografi í: Michal Nešpor
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NEJEN O KRIZI

ROZHOVOR

Naším průvodcem do světa zpra-
cování odpadu byl Viktor Fous, 
ředitel provozovny RUMPOLD-P, 
s.r.o., v Kamenných Žehrovicích. 
V závěru naší návštěvy ještě přidal 
několik zajímavostí, čísel a „nej“ 
ze své branže.

Jaké jsou podle vás nejhorší odpady?
Nejhorší jsou snad PCB odpady - 

kondenzátory, např. ze sloupů vyso-
kého napětí. Poplatky za zpracová-
ní tohoto odpadu se pohybují v řádu 
40 tisíc korun za tunu, spalují se snad 
pouze na jednom místě Evropy.

Jaká je výkonnost linky v Kamen-
ných Žehrovicích?

Jsme schopni vytřídit 600 kg za hodi-
nu. Linka jede každý den 15 hodin, vždy 
po deseti lidech, což je 9 tun materiálu 
při dvousměnném provozu.

Jak se krize projevila v odpadním 
průmyslu, mohu-li to tak říci?

To víte, provázanost jednotlivých od-
větví platí i pro nás – pokud stojí au-
tomobilová výroba, stojí i výroba plas-
tových komponentů do aut, nechtějí 
proto ani zdrojové materiály, které jsme 
jim dodávali… Kdyby tu krize nebyla, 
tak dnešní množství vytříděného ma-
teriálu čekajícího na dvoře na odkup je 
třetinové. Zatím se výkupní cena barev-
ných PET pohybuje hluboko pod naši-
mi provozními náklady, nemůžeme teď 
vůbec nic prodávat, byli bychom v čis-
té ztrátě. Proto máme na dvoře nachys-
tané kamiony vytříděného materiálu. 
Čekáme na okamžik, kdy bude cena 
pro nás příznivější a my budeme moci 
prodávat. Samozřejmě můžu začít pro-
dávat už teď, ale ty ztráty bude muset 

někdo zaplatit. U papíru je to něco ji-
ného. Jeho specifi ka jsou taková, že se 
nedá skladovat venku jako PET, takže 
jsme ho museli prodávat i se ztrátami. 
Na druhou stranu držíme ceny separace 
vzhledem k obcím na loňských cenách. 
V naší skupině jsou i společnosti, které 
navýšily tuto cenu o 30 %. Díky krizi si 
výrobci používající jako materiál tříděný 
odpad vybírají pouze čistý odpad. My 
nemáme místo pro to, abychom zne-
čištěný materiál vyprali. A další věc: teď 
je dokonce levnější vyrábět z čisté ropy 
než recyklovat odpad. Nebo jsou fi rmy 
v insolvenci – mám jim odvézt odpad 
a být nervózní z toho, že neplatí? Nebo 
dochází ke změnám v portfoliu odbě-
ratelů - bílou PET odebírala v minulos-
ti silonka v Horní Plané, dnes silonka 
moc nejede, takže tato PET odchází 
do Číny.

Je vaše provozovna nějak dotovaná?
Tak jako EKO-KOM podporuje dota-

cemi obce, aby třídily odpad, tak i my 
jako soukromá fi rma, která provozuje 
třídičku odpadu, dostáváme od EKO-
KOMu fi nanční prostředky.

Asi nejhezčí vytříděný odpad jsou 
víčka od PET lahví…

To máte pravdu. (s úsměvem) Ale 

Viktor Fous, ředitel provozovny RUMPOLD-P, Kamenné Žehrovice Autor: M. Nešpor

Vytříděné zátky od školáků Autor: M. Nešpor

v současné době jsou víčka neprodej-
ná – dnes tu čeká kamion víček na pří-
znivý okamžik, kdy se zvednou jejich 
výkupní ceny. Dříve jsme platili školám 
1 korunu za 1 kg víček, pak klesla vý-
kupní cena na polovinu a dnes víčka 
odebíráme zdarma, protože je to za-
tím neprodejná surovina. Ale výkup 
od škol chci zachovat, jelikož tím chci 
výchovně přispět k jejich zájmu o třídě-
ní. Z víček se vyráběly skluzavky, pev-
né lavičky nebo ochrany odpadkových 
košů apod. Dnes se zpracovává pouze 
průmyslová fólie. Všechen ostatní ma-
teriál teď už 4 měsíce čeká na přízni-
vější ceny.

Ještě k třídičce. Lidé vyhodí do od-
padu ledacos…

Samozřejmě, že si lidé na přepravní-
ku občas přijdou k nějaké peněžence 
nebo jiným benefi tům ke svému mini-
málnímu platu. Tuhle jsem z okna viděl 
nastupující směnu ve stejných zimních 
bundách. „Přijely k nám po pásu,“ do-
stal jsem odpověď. (smích) Ale na dru-
hou stranu jste viděli sami, co všechno 
na pásu jede, stalo se, že přijela i mrt-
vá kočka…

Děkuji vám za váš čas a zajímavé 
vyprávění! (bt)

PODLE NAŠÍ TETY
Pavel Volf

Podle naší tety Vlasty
z obecního úřadu,

popelnice, papír, plasty
jsou na denním pořadu.

Lidé by se měli více
vyhláškami řídit.

Odpad do své popelnice
zodpovědně třídit.

Znamenalo by to asi
prodloužení skládky.

A nám do obecní kasy
část nákladů zpátky.

Povídala, že prý měla
včera v noci hrozný sen.
Přes odpadky nevěděla,

jak se dostat z domu ven.

TIPY NA ZAJÍMAVÉ ODKAZY
www.ekokom.cz - Co je a jak funguje systém EKO-KOM
www.jaktridit.cz - Užitečné tipy na třídění odpadů
www.tonda-obal.cz - Jak vysvětlit a ukázat dětem, proč 
doma třídit odpad? Tonda vám pomůže…
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VAŠE PŘÍSPĚVKY, NÁZORY A ZAMYŠLENÍ

KAM S NÍM?

BREAK DANCE VE VŠERADICÍCH

Ne, nejde o nerudovskou otázku 
kam se slámou ze starých slamní-
ků. I když podobnost by tady byla. 
Probíhají zápisy do mateřských 
škol a rodiče si tuto otázku kladou 
stále častěji. Kam zapíšu své dít-
ko? Mám ho přihlásit do obce, kde 
mám trvalé bydliště? Nebo někam 
jinam? A vezmou mi ho vůbec?

Praxe ukazuje, že ani zaměstnanost 
obou rodičů, ani věk dítěte, ba ani trvalé 
bydliště nenese jistotu, že vašeho po-
tomka do školky vezmou. Konkrétním 
příkladem může být má zkušenost v MŠ 
Lety. Zhruba před rokem jsem se, coby 
zástupce svých synů, zúčastnila při-
jímacího řízení do MŠ Lety. Do ruky mi 
tenkrát byla dána kritéria (vedená v MŠ 
jako směrnice č. 6/08) upravující přijí-
mání dětí. Na prvním místě stálo: Trva-
lý pobyt dítěte v obci Lety. Super, řekla 
jsem si, v obci bydlíme 6 let, máme tedy 
šanci. Dalším kritériem byl dosažený věk 
dítěte 6 let v daném školním roce… To 
je jasné, napadlo mne, je to vlastně je-
diné povinné kritérium - přijmout před-
školáka, které školský zákon ukládá MŠ. 
Poté následoval bod: Zájem obce Lety. 
Co to je? Podivila jsem se. Ale nikdo ne-
byl schopen mi při zápisu toto kritérium 
objasnit. Až při odvolacím řízení jsem 
zjistila, že to znamená buď poskytnutí fi -
nančního nebo jiného daru MŠ, případně 
něco jiného. Na dotaz u pana starosty, 
proč bylo toto „nejasné“ kritérium vypsá-
no a proč byl zájem obce Lety o 3 děti 
datován až 14 dní po ukončení přijíma-
cího řízení, mi bylo sděleno, že to byla, 
cituji, „blbost“ a že při dalším zápisu 
do MŠ se už nebude opakovat. Uvidíme, 
nahlédnout do nově stanovených kritérií 
(budou-li nějaká) budu moci 29. dubna 
2009.

Další možnost pro přijetí dítěte do MŠ, 
kromě zápisu, je tehdy, když se uvolní 
kapacita školky. Někdo se odstěhuje, 
odejde, je vyloučen… V tomto případě 
je běžnou praxí ředitelů MŠ vzít do ruky 
pořadník – seznam dětí nepřijatých při 
řádném zápisu, a spravedlivě řádek 

po řádku oslovit rodiče těchto dětí, zda 
přetrvává jejich zájem o místo v MŠ. 
Zjišťovala jsem na krajském úřadě, jak 
to s tímto dodatečným přijetím vlastně 
je, a bylo mi potvrzeno, že běžně se při-
jme dítě, které je první pod čarou z ne-
přijatých dětí. Toto mi potvrdila i ředitel-
ka MŠ Zadní Třebaň. Proč ne, myslím 
si, je to přeci logické a také spravedli-
vé. Jaké však bylo moje překvapení, 
když se na začátku září 2008 uvolnilo 
v MŠ Lety místo, avšak nikdo z rodičů 
nepřijatých dětí nebyl kontaktován! Až 
v prosinci, tedy 3 měsíce po uvolnění 
kapacity, byl přijat žáček, který vůbec 

VÁŠ NÁZOR
Pokud řešíte nějaký pro-
blém, který se může týkat ši-

rokého okolí nebo i jen úzké skupiny lidí, 
nebo chcete vyjádřit svůj názor na určité 
téma nebo… a pokud máte chuť přidat 
svůj příspěvek do DOBNET zpravodaje 
nebo na portál www.dobnet.cz, pište 
na adresu DOBNET, o.s., Palackého 
27, 252 29 Dobřichovice či na adresu 
redakce@dobnet.cz. V obou případech 
uveďte na obálku nebo do předmětu 
zprávy heslo DZ-VÁŠ NÁZOR. Těšíme 
se na vaše dopisy! (bt)

Ilustrační foto - dětská malba na sklo Autor: B. Tesařová

nebyl na seznamu nepřijatých dětí (tedy 
logicky nepodal přihlášku do MŠ v řád-
ném termínu) a navíc ani neměl trvalé 
bydliště v obci. Kde je ta spravedlnost? 
Ptala jsem se. Dokonce jsem navštívila 
i ředitelku MŠ Lety Marii Cvancigerovou. 
Ta mi však, k mému překvapení, řekla, 
že k žádnému dodatečnému přijetí ne-
došlo… Jsem rozčarovaná, zklamaná 
a hlavně naštvaná. Proč se tedy vydá-
vají „jakási“ kritéria, když jsou vzápětí 
porušena tím, kdo je vydal? A proto si 
kromě otázky „kam s ním“ kladu i dru-
hou: „Co s tím?“

Darina Květoňová

kéh k l

Poslední sobota v únoru patřila 
ve Všeradicích mladým nadšen-
cům pro break a street dance.

V sále restaurace Na Růžku to celé od-
poledne vřelo. Od 13. hodiny zde vypuk-
la soutěž nazvaná BREAK DANCE BATT-
LE. Byla organizována místní taneční 
skupinou pod vedením Jakuba Suchého 
a mezi přihlášenými soutěžícími bylo 
kolem 15 kluků ve věku od 10 let výše. 
Tanečníci byli rozděleni do několika sku-
pin podle věku. Originalitu prvků, jejichž 
provedení mnohdy připomínalo artistické 
výkony, rytmus a celkový dojem hodno-
tila tříčlenná porota, která nakonec jako 
vítěze vybrala Jakuba Suchého, který vy-
stupoval pod přezdívkou Gentli. Na dru-
hém místě skončil Tomáš Vejvoda (Křo-
vák) a na třetím Petr Jeníček (Junior).

Loňským vítězem této soutěže, která se 
letos konala již potřetí, se stal Jakub Še-
bek alias Šéba z Lážovic.

Celá soutěž byla uvedena taneční se-
stavou místní skupiny, pro zpestření mezi 
jednotlivými koly soutěže byla připravena 
ukázka barmanského free style mistrov-
ství Zdeňka Karbuse, který je mimocho-
dem i vynikající tanečník. Nechyběla ani 

divácká soutěž a vystoupení spřízněné 
pražské streetové taneční skupiny. Divá-
ci, kterých přišlo na šedesát, se opravdu 
nenudili a podporovali tanečníky k těm 
nejlepším výkonům.

„Náš taneční kroužek funguje letos už 
druhým rokem. Je určen pro kluky a hol-
ky od 10 do 16 let, kteří rádi tancují a je-
jichž zájmem je break nebo street dance, 
nebo i hip-hop,“ říká v mezičase během 
soutěže její organizátor Jakub Suchý. 
„Jezdí k nám zájemci z okolí – z Litně, Lá-
žovic i Osova. Trénujeme zde v tanečním 
sále restaurace Na Růžku každou středu 
a pátek od 16 do 18:30 hodin. Na tento 
druh tance je třeba mít dobrou fyzičku, 
důraz dáváme na dobré rozcvičení. Sami 
si volíme choreografi i sestav, kterou na-
cvičujeme a ladíme pro různá vystoupení 
během maturitních plesů, zábav nebo ji-
ných vystoupení v širokém okolí. Nejbližší 
vystoupení nás čeká ve Zdicích.“ Jakub 
ještě dodává: „Velmi si vážíme podpory 
zdejšího starosty Bohumila Stibala, který 
nám zdarma dává k dispozici zdejší sál.“

O informace o všeradické taneční 
skupině si pište na e-mailovou adresu 
 gentli@seznam.cz. (bt)
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

FEMAT, spol. s r. o. 
Kazínská 8
159 00  Praha-Velká Chuchle 
Tel.: 257 940 084 
Mobil: 603 588 675
E-mail: servis.chuchle@femat.cz
www.femat.cz

FEMAT, spol. s r. o. 
Výpadová 2313 
153 00  Praha 5-Radotín
Tel.: 257 810 520
Mobil: 603 588 682
E-mail: servis.radotin@femat.cz
www.femat.cz

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

JARNÍ SERVISNÍ 
PROHLÍDKA ŠKODA
OD 28. 3.
DO 25. 4. 2009
JEN ZA 99 KČ

O to, co máme rádi, 

pečujeme, auto nevyjímaje. 

Nechte si proto svůj vůz na 

začátku jarní sezony pečlivě 

zkontrolovat. Jen tak 

zjistíte, jakou péči po zimě 

potřebuje, aby byl stále 

ve výborné kondici.

Nenechte si ujít také 

zvýhodněnou nabídku 

Škoda originálních dílů 

a příslušenství. 

Více informací získáte

u našich servisních poradců. 

PEČUJTE O NĚJ S LÁSKOU

JSA09_180x265_CZ.indd   1 3/2/09   12:15:20 PM
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stavební 
práce

 modernizace 
a stavby rodinných 

domů 
projekty topení, vody,  

plynu a staveb
montáž topení,  

vody, plynu 
a kanalizace

Široký sortiment uvedených 
výrobců zakoupíte v naší 
prodejně! 

materiály 
pro topenáře 
a instalatéry

podlahové  
a stěnové 
vytápění

plynové kotle,  
ohřívače vody

krby 
kamna 

krbová kamna  
kachlové 

pece

solární
systémy

kolektory

koupelny

kuchyňské
spotřebiče

sanitární
keramika

regulace
vytápění

vodárny  

čerpadla

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

Prodej denně 7.00–17.00, v sobotu 8.00–12.00

Servis všech zakoupených výrobků!

www.kbterm.cz, kbterm@kbterm.cz

domácí 

infrasauny

JIŽ OD 
20 000 Kč
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Hvězdy tančí pro NÁRUČ

Jan Onder a Dana Batulková
vítězové Star Dance III

Martin Houška a Andrea Třeštiková 
trojnásobní vítězové Taneční Ligy, 

vicemistři ČR ve standardních tancích 

a reprezentanti ČR v tanečním sportu, 

účastníci mistrovství světa a mnoha mezinárodních soutěží

Dušan a Michaela Sofkovi 
seniorští mistři ČR ve standardních tancích

a  další skvělé taneční páry

 a formace standardních a latinskoamerických tanců.

Jako hosté vystoupí folklorní skupina 

Moták a TaPoT a tanečníci na vozíku.

Večerem bude provázet paní Valérie Zawadská

18.dubna 2009 od 20.00 hodin
v hale BIOS Sportcentra v Dobřichovicích

Vstupné: 200 a 300 kč

Předprodej: 
Dobřichovice - Dobnet o.s., Palackého 27, tel. 277 001 111, 

Beroun - Městské informační centrum, Husovo náměstí 69, tel. 311 654 321, 
Černošice - Club Kino Černošice, Fűgnerova 263, tel. 602 613 731,

Út-So 16 - 02 h, Po- Ne 16 -22h, 
Řevnice - Modrý Domeček, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, tel. 602 603 257

Výtěžek z tohoto večera bude věnován 
Občanskému sdružení Náruč, 

které provozuje denní stacionář v Dobřichovicích
 a sociální firmu Modrý domeček v Řevnicích

Večer se bude konat pod záštitou senátora Jiřího Oberfalzera 
a za podpory Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek akce

Martin

účastníci m

a for

Več

18.d
v h

Dobřic
Beroun - Městské inform

Černošice - C

Řevnice - Modrý Domeček, 

Večer se b
a za podpory N
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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 8-14, ST 8-17, ČT 8-14, PÁ 8-12

Přijímáme platební karty:

Všechny vstupenky sítě Ticketpro je možné rezervovat přes Internet a následně zakoupit 
v informační kanceláři DOBNET, o.s., Palckého 27, Dobřichovice

tel.: 277 001 111

j p y

Trvalé připojení k internetu již za 300 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET zpravodaj zdarma do 5 000 schránek

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

Kulturní akce 
v měsíci dubnu

 Slavnostní velikonoční koncert, 12.04. 2009
 Kostel sv. Jiljí, Praha 1, od 20:15 hod., cena 550 Kč

 Myška z bříška, 18.04. 2009
 Divadlo v Dlouhé, Praha 1, 15:00 hod., cena 110 Kč

 Spirituál kvintet, 21.04. 2009
 Švandovo divadlo, Praha 5, od 20:00 cena od 210 Kč

 Pavel DOBEŠ - Vždyť je jaro..., 22.04. 2009
 Lucerna, od 19:00 hod., cena od 549 Kč

 Leonardo Da Vinci - výstava vynálezů
 a reprodukcí, 28.04. 2009
 Palác Rapid, Praha, každý den, cena od 220 Kč


