
MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 4 | ročník 6

ZDARMA duben 2012

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

Už loni se objevily zprávy o tom, že 
v oblastech Trutnovska, Náchodska 
a na některých místech Moravy se uva-
žuje o průzkumech, zda jsou tato úze-
mí vhodná k těžbě tzv. břidličného ply-
nu. V té době asi nikdo z nás netušil, že 
těžařská fi rma Basgas Energia Czech, 
s. r. o., již jedná na Ministerstvu život-
ního prostředí ČR také o povolení prů-
zkumu v našem bezprostředním okolí 
u Berounky. Dokonce se navrhované 
průzkumné území velmi výrazně kryje 
s chráněnou krajinnou oblastí Český 
kras včetně jejích nejcennějších míst, 
Karlštejn nevyjímaje.

Je až zarážející, že toto území, které 
je pro náš stát snad jedním z největších 
historicko-kulturních a zároveň přírod-
ních krasových dědictví, by mohlo být 
ohrožováno ekonomickými zájmy spo-
jenými s diskutabilní těžbou tohoto 
druhu zemního plynu!

Nestačí nám tady už těžba vápence? 
Chceme si nechat zničit krásnou kraji-

nu ještě hlubinnými vrty, o hrozbě zne-
čištění podzemních vod nemluvě?

Je přece zřejmé, že pokud zmíněná 
těžařská společnost dostane povolení 
s průzkumy začít a investuje do nich 
vysoké peněžní prostředky, bude pak 
jejím záměrem případně objevená lo-
žiska těžit.

Proto se starostové zasažených obcí 
spojili a v čele s vedením města Berou-
na začali proti zamýšlenému průzkumu 
hlasitě protestovat.

V současné době je možné ve většině 
obcí našeho kraje podepisovat petice 
proti povolení průzkumných vrtů. Chce-
me pomoci s rozšířením informovanosti 
o tomto problému a také případně při-
spět k tomu, abyste se k těmto peticím 
mohli osobně se znalostí věci vyjádřit. 
V dubnovém čísle DOBNET zpravodaje 
proto přinášíme hlavní téma zaměřené 
na aktuální situaci vzniklou kolem zále-
žitosti břidličného plynu na Berounce. 
Nezůstaňte pasivní! Ing. Barbora Tesařová

V posledních dnech se mezi veřejnost rozšířily zprávy o žádostech 
fi rmy Basgas Energia Czech, s. r. o., o stanovení území pro vyhledá-
vací průzkum ropy a hořlavého plynu vázaného na paleozoické břid-
lice pražské pánve. Celé území o rozloze 92,6 km2 zahrnuje 22 obcí 
z okresů Beroun a Praha-západ.
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Z REGIONU
Dlužníci, pozor! 

Pořádek dělá přáte-
le, a tak na ty, kteří 
dluží sdružení DOB-
NET, máme systém, 
jenž funguje zcela 
automaticky. Proto, 
prosím, nepodce-
ňujte svoje platby. Hrozivých rozmě-
rů nabývá akce Těžba břidličného 
plynu v údolí Berounky. Jak dopadne 
zdejší příroda? Dočtete se na strán-
kách našeho zpravodaje a na portálu 
iDobnet.cz.

SPORT
Zima už nám skon-

čila a z hal se ozý-
vají poslední bojov-
né výkřiky. Venku se 
oteplilo a na vodě 
se objevují první 
vyznavači vodních 
sportů. S TRX se 

nemusíme bát svléknout do plavek! 
Jak trénovat core svaly a co si pod 
tím představit?

ROZHOVOR
Rozhovor s Rena-

tou Rychlou proběhl 
v Biodivadle v Řev-
nicích po březno-
vém odpoledním 
představení Leona 
si pospíšila a Ne-
božka pannina mat-
ka od G. Feydeaua v režii Petra Říhy. 
Renata ztvárnila roli hysterické man-
želky.

VÝLET
Ti, kdo s námi 

v únoru hledali ča-
rovné studánky, se 
jistě rádi seznámí 
i s pozoruhodný-
mi a neméně „zá-
zračnými“ kameny, 
za nimiž nemusíme 

jet až do Bretaně, ale máme je doma, 
za kopcem nebo jen o kousek dál, 
třeba u Berounky či Kačáku. První 
část článku vás zavede do známých 
míst s tajuplnými kameny.
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DOBNET, o.s.
hledá
do svého týmu
techniky a obchodní zástupce.
Bližší informace na: 277 001 111
nebo na info@dobnet.cz

CHCEME U NÁS TĚŽIT
BŘIDLIČNÝ PLYN?
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

HOUBY NEJEN BRDSKÝCH HVOZDŮ
Galerie M. D. Rettigové ve Všeradicích si vás dovoluje pozvat 

na výstavu fotografi í Václava Burleho s názvem Houby nejen 
brdských lesů. 

Součástí vernisáže ve čtvrtek 29. 3. byla přednáška o hou-
bách. Expozice je spojena se soutěží návštěvníků o kompaktní 
fotoaparát od společnosti Olympus a potrvá až do 15. 5. (mn)

DOBNET SE CHRÁNÍ PROTI DLUŽNÍKŮM
Pokud jste našimi klienty a v uplynulých týdnech jsme vám 

poslali SMS a e-mail o nedoplatku, vyzkoušeli jste na vlastní 
kůži náš nový systém sledování dlužných částek, který jsme 
vyvíjeli od začátku roku.

Pro jeho lepší pochopení vám o něm prozradíme pár podrob-
ností. Systém funguje zcela automaticky. Každý pracovní den 
porovnává výpis z banky s vystavenými fakturami a daty jejich 
splatnosti. Když zjistí dluh po splatnosti, automaticky odesílá 
uživateli upozornění a startuje odpočítávání do omezení slu-
žeb. Tato lhůta není kratší než deset dní, aby měl klient dosta-
tek času na nápravu.

SMS a e-mail odchází i při špatně nastaveném platebním pří-
kazu (chybný variabilní symbol nebo pozdní datum splatnosti). 
Pokud jste od doby, kdy jste našimi zákazníky, změnili tele-
fonní číslo, nenahlásili nám nové a přestali vybírat e-mailovou 
schránku, dozvíte se o svém nedoplatku až při automatickém 
omezení služeb.

Mohlo by se zdát, že jde o zbytečnou přísnost, nicméně 
s dluhy za odebírané služby se potýkáme už několik let a ne-
chceme, aby na méně pořádné uživatele dopláceli ostatní. 
Jako neziskové sdružení investujeme všechny vybrané peníze 
do provozu a posilování sítě a případné pohledávky znamenají 
zpomalení těchto prací.

Po obdržení upomínky zkontrolujte prosím trvalý příkaz. Jestli 
vás už systém omezil, máte možnost chybějící částku uhradit 
buď bankovním převodem, nebo složit hotově v naší Informační 
kanceláři. Druhý způsob je o dva dny rychlejší: odpadne doba 

pro převod z banky do banky a pro načtení výpisu. Peníze při-
jaté pokladnou vidí systém okamžitě a připojí vás při následné 
kontrole, nejpozději do 24 hodin. 

Děkujeme za pochopení, pořádek dělá přátele.
Jaroslav Mareš, tajemník sdružení DOBNET, o. s.

PARTY POMÝLENÝ NÁKUP
Jedinečná příležitost prodat, vyměnit nebo darovat tomu pra-

vému majiteli kousek, který vám leží ve skříni, přestože jste si 
ho tak radostně pořídili. Přijďte se v neděli 22. 4. od 18 hodin 
pobavit do oděvního ateliéru Valeš. Součástí akce je malé po-
hoštění. K dispozici vám bude odborná rada stylistky Renaty 
Kolečkářové.

Už v pátek 20. 4. mezi 14. a 17. hodinou můžete přinést své 
nepodařené úlovky. Získáme tak více času vše připravit.

V případě dotazu volejte telefonní číslo 608 717 766, kon-
taktní adresa: Ateliér Valeš, náměstí Jiřího z Poděbrad 44, 
252 30 Řevnice. Renata Kolečkářová

MISS ARMY ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH
V sobotu 21. 4. 2012 se v pivovaru MMX v Letech koná Army 

den v MMX a Miss Army ČR 2012. 
Od 10 hodin bude pro návštěvníky připravena airsoftová střel-

nice, vojenská technika, prezentace různých zbraní a výstroje, 
možnost zakoupit armádní oblečení. Program doplní soutěže, 
vstup na denní akce je zdarma.

Večer bude v 19 hodin zahájeno slavnostní fi nále soutěže 
Miss Army. Návštěvníky čeká souboj o titul „nejarmy“ ženy ČR, 
exkluzivní módní přehlídka, bohatá tombola a mnoho dalšího. 
Vstupné na večerní fi nále činí 290 Kč. (mn)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU

N
e
jn

o
v
ě
jš

í in
fo

rm
a
c
e
 z va

še
h

o
 o

k
o

lí n
a

jd
e

te
 k

a
žd

ý d
e

n
 n

a
 w

w
w

.iD
o
b

n
e
t.c

z

Ilustrační foto

Tatiana Trukhanová Zdroj: www.missarmy.cz
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LOCHKOVSKÝ MOST NA OKRUHU STÁLE PRASKÁ 
Jeden z mostů na novém úseku Pražského okruhu pravděpo-

dobně čeká uzavírka spojená s opravou. Na stavebně unikát-
ním mostě přes Lochkovské údolí se stále objevují praskliny. 
Zatím neohrožují bezpečnost provozu, pokud se ale budou 
dále rozšiřovat, nastane nutnost most opravit a vyztužit. Tako-
vý zásah by znamenal omezení provozu, případně jeho úplné 
vyloučení, což by přineslo obrovské komplikace nejen pražské 
dopravě, ale především všem dojíždějícím z našeho regionu.

Praskliny na mostě objevila už závěrečná kontrola před spuš-
těním provozu v září 2010. Ministr dopravy přesto tehdy roz-
hodl o jeho zahájení. Trhliny se ale od té doby zvětšily. Vedení 
Ředitelství silnic a dálnic už potvrdilo souhlas s vypracováním 
znaleckých posudků, které určí další osud mostu. (jm)

MODRÝ DOMEČEK V DUBNU
Zveme vás na vernisáž dětské výtvarné výstavy Kaňka do po-

hádky, která se uskuteční dne 5. dubna 2012 v 16 hodin v gale-
rii Modrého domečku.

V rámci zahájení výstavy budeme slavnostně vyhlašovat 
a oceňovat vítěze této regionální soutěže. Přijďte se podívat, 
jakou fantazii mají dnešní děti. Soutěžily ve výtvarných katego-
riích kresba, malba, fotografi e, ale i plastika a instalace.

Výstava v Modrém domečku potrvá až do 5. června 2012. 
Více nawww.zus-revnice.cz a www.os-naruc.cz. Šárka Hašková

STŘEDNÍ ČECHY PROTNOU DÁLKOVÉ CYKLOTRASY 
K současným 267 cyklostezkám v kraji přibude sedm dalších. 

Budou především propojovat stávající trasy a sloužit k dálkové 
turistice. Nynějším trendem českých cykloturistů jsou jedno-
denní výlety, do jejichž výchozího bodu se dopravují automo-
bilem. Nově má být, podobně jako v zahraničí, možné vyrazit 
na několikadenní výlet jen na kolech. Jedna z nových cyklo-
stezek spojí ještě letos Prahu s Klecany. Dvě propojí budova-
ná lávka přes Sázavu ve Zbořeném Kostelci. Čtyři nové stezky 
vzniknou i na Kladensku a ještě před koncem letošního roku 
má být hotova kompletní trasa mezi Prahou a Chebem. (jm)

STŘEDOČEŠI JSOU REKORDMANY V TOPENÍ UHLÍM 
Ačkoli podle údajů statistiků množství domácností topících 

uhlím klesá, ve skutečnosti tomu tak není. Data z nedávného 
sčítání lidu hovoří jasně, podíl domácností vytápěných uhlím 
a koksem klesl za deset let o téměř čtyřicet procent. Jedná se 
ale o relativní počty.

 Podle statistiků toto číslo ovlivňuje nová zástavba. Zatímco 
noví obyvatelé kraje si už staré kotle nepořizují, starousedlíci 
u uhlí zůstávají. Podíl uhelných domácností sice klesá, abso-
lutní počet nikoli.

Mnohé z domácností, které si pořídí modernější zdroj vytápě-
ní, si ale původní kotel nechávají a používají ho ve snaze ušetřit. 
Například plynárny registrují na začátku a na konci topné sezo-
ny výrazný propad spotřeby, který neodpovídá vývoji teplot. 

Obliba staršího způsobu vytápění se velmi liší podle místa. 
Nejméně lidí topí uhlím v bezprostřední blízkosti Prahy. I tak je 
ale Středočeský kraj na prvním místě v ČR v podílu domácností 
využívajících uhlí a koks. (jm)

ČERNOŠICE OBNOVÍ NÁVES 
Město Černošice zrekonstruuje bývalou náves před kostelem 

Nanebevzetí Panny Marie. Místo, které nyní připomíná spíše 
křižovatku, se má stát znovuobnoveným společenským cen-
trem města. 

Vedení radnice vybralo jeden z architektonických projektů, 
díky němuž se nevzhledná plocha promění v prostor pro setká-
vání občanů. Bude zde obnovena zeleň, přestěhují se parkova-
cí místa i obratiště autobusů a vznikne odpočinková zóna. (jm)

PLATNOST OPENCARD SE DEFINITIVNĚ PRODLOUŽÍ 
Problém, co s nejstaršími exempláři karty Pražana, kterým le-

tos končí platnost, vyřešil magistrát jejich prodloužením o rok. 
Držitelé těchto karet si však cestu na magistrát neušetří. S ná-
vštěvou úřadu bude spojeno i samotné prodloužení. Úředníci 
ale slibují daleko rychlejší odbavení než při výměně karty.

Sporným bodem je ovšem fakt, že ačkoli některým kartám 
končí platnost, město dosud neuzavřelo smlouvu o dodávání 
nových. Původnímu dodavateli kontrakt vypovědělo, jiného 
ještě nevybralo.

Město prodloužením platnosti získává čas. Nápor uživatelů 
se odkládá. Výměna karty je přitom spojena se dvěma návště-
vami úřadu. (jm)

ZASAĎ STROM, AŤ MÁŠ KYSLÍK NA ZPÍVÁNÍ!
Součástí bohatého doprovodného programu Českého národ-

ního fi nále Porty, které se koná v Řevnicích 29. 6. až 1. 7. 2012, 
bude i sázení Porta lesíku. A protože doba pro sázení stromků 
není na konci června nejvhodnější, bude se 1 000 stromečků 
vysazovat na řevnické pasece již v sobotu 14. dubna.

S mottem „Zasaď strom, ať máš kyslík na dýchání“ pokračuje 
i letos tradice sázení stromků v rámci doprovodných akcí, kte-
ré provázejí České národní fi nále Porty v Řevnicích. Letos se 
bude sázet už popáté.

„Tomáš Klus na sázení sice nepřijede, ale těší se na vystou-
pení v Lesním divadle na Portě 29. 6. 2012, protože se mu tam 
loni moc líbilo,” dodává k akci Jiří Vondráček, který je otcem 
myšlenky každoročního sázení stromů v Řevnicích.

„Každá ruka je vítána a věřte, že bude třeba. V sobotu 
14. dubna 2012 je v 9:30 sraz před bránou řevnického Lesního 
divadla. Odborný výklad a buřty jsou zajištěny, s sebou rukavi-
ce, sázecí lopatku nebo rýč a dobrou náladu,“ připojuje před-
sedkyně sdružení Porta Anička Roytová.

Sázení se tradičně účastní i děti z okolních základních škol.
Celá akce je připravená ve spolupráci s Lesy ČR, a. s., a měs-

tem Řevnice.
Pokud  budete mít v sobotu 14. 4. chuť udělat něco pro příro-

du, přijďte k bráně Lesního divadla v Řevnicích.
A na závěr: Vstupenky na letošní Portu se budou prodávat 

v Řevnicích na úřadě nebo je lze objednat i na internetu. Informa-
ce o sázení stromů a Portě najdete na www.porta-festival.cz. (bt)
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Ilustrační foto

Porta sází lípy v Řevnicích Autor: Dáša Borovská
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SPORT

SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
AKTUALITY A DĚNÍ KOLEM NÁS

VOLEJBAL ŽEN A
Z PRVNÍ LIGY

18. března skončily pro 
družstvo žen A ve volejbalu 
prvoligové boje pod vysokou 
sítí. Další celky budou zápolit 
ještě během příštích týdnů, 
naše děvčata však už sehrála 
24 zápasů a získala 37 bodů 
v bojích o 7. až 13. místo v ta-
bulce. Poslední dvě utkání se 
povedla, dívky s naprostým 
přehledem porazily celek Opa-
vy 3 : 1 a 3 : 0. Celý článek, 
kterým přispěla Ivanka Cal-
dová, najdete na webovém 
portálu www.iDOBNET.cz 
v rubrice Sport.

VODÁCKÁ SEZONA 
ZAČÍNÁ!

S příchodem jara se ze zim-
ního spánku neprobouzí jen 
příroda, ale i vodáci. Řeky se 
po zimě odemykají a pro zá-
vodníky začíná nová sezona. 
Klub Neptun, který má svou 
loděnici v Řevnicích, se již tra-
dičně účastní Českého pohá-
ru ve vodáckém víceboji. Prv-
ní závod seriálu se odehraje 
již v půlce dubna v Sandberku 
u Kolína, a tak brzy budete 
mít možnost zahlédnout po-
sádky trénující na pramicích 
pod Černou skálou či u jezu 
v Řevnicích. V tomto kolektiv-

ním sportu musí na jedné lodi 
fungovat pět závodníků jako 
jeden celek, aby bezchybně 

zvládli jednotlivé disciplíny: 

slalom, sprint a sjezd (cca 

10 km). Další pohárové závody 

se uskuteční například v Raj-

hradě nebo na Labi v Lovosi-

cích, ve Starém Kolíně či na Ji-

zeře v Čelákovicích. Závody 

vždy probíhají po celý víkend. 

V minulé sezoně se jeden 

z bojů odehrál i na Berounce, 

a tak si můžete vzpomenout 

na slalom nad letovským mos-

tem nebo na sprint v Dob-

řichovicích u kempu. Letos 

by vodáci chtěli rozšířit svou 

členskou základnu a soutě-
ží se zúčastnit i v kategoriích 
juniorských a kadetských. 
Rádi by proto mezi sebou 
uvítali nové příznivce vodác-
tví a nadšence, kteří si tento 
sport chtějí vyzkoušet. Hledají 
především žáky základních 
škol, ale pro doplnění posá-
dek potřebují i ženy. Tréninky 
se budou po domluvě konat 
vždy v odpoledních hodinách 
u loděnice za vodou v Řevni-
cích. Bližší informace najde-
te na http://neptun.tulaci.cz/ 
nebo můžete přímo napsat 
na adresu: neptun@tulaci.cz.

Za přispění Klubu Neptun 

Řevnice, Jaromír Horáček

Zima už nám skončila a z hal se ozývají poslední bo-
jovné výkřiky. Venku se oteplilo a na vodě se objevují 
první vyznavači vodních sportů.

S TRX DO PLAVEK
CORE SVALY

Venku začíná být hezky, 
a tak se mnoho pohybových 
aktivit přesouvá z uzavřených 
prostor na čerstvý vzduch. 
A protože se chceme cítit 
dobře i v plavkách, předsta-
víme si dnes cviky, které nám 
umožní zpevnit a vytvarovat 
oblast břicha a spodní části 
zad, zlepšit správné držení 
těla a předcházet častým bo-
lestem, vznikajícím např. při 
dlouhém sezení u počítačů, 
za volantem nebo při spor-
tech, jako je golf, tenis apod.

Navíc je můžeme vykoná-
vat i venku. 

Cvičení s TRX není jen izo-
lované posilování určitých 
svalových skupin – při jed-
notlivých cvicích zjistíme, že 
zapojujeme celé tělo. Díky 

tomu spálíme více kalorií 
a aktivita je i mnohem zá-
bavnější. 

Veškerý pohyb vychá-
zí ze středu těla, a proto 
nám dnešní cviky pomohou 
k lepšímu a pohodlnějšímu 
pohybu v běžném životě 
i při sportu.

Přitahování kolen na TRX:
TRX zavěsíme za žebřiny nebo za dveře. Zkontrolujeme, 

zda jsou popruhy na každé straně stejně dlouhé. Zavěsíme 
nárty do držáků a připravíme se do klikové pozice. Následně 
přitáhneme kolena k hrudníku. Vydržíme asi 2 vteřiny. Opa-
kujeme 15–20x.

Most na TRX:
TRX zavěsíme za žebřiny nebo za dveře. Zkontrolujeme, zda 

jsou popruhy na každé stra-
ně stejně dlouhé. Lehneme si 
na záda a zapřeme chodidla 
do držáků. Hýždě by měly být 
asi 1 cm nad zemí. Následně 
provedeme „most“ a v pozici 
vydržíme asi 2 vteřiny. Opa-
kujeme 15–20x. Jiří Jelínek

Volejbal A ženy TJ Sokol Dobřichovice Autor: Jaromír Horáček

www.jirij.cz/dobnet, heslo: dobnet111



Rozhovor s Rena-
tou Rychlou pro-
běhl v Biodiva-
dle v Řevnicích 
po březnovém 
odpoledním před-
stavení Leona si 

pospíšila a Ne-
božka pannina 
matka od G. Fey-
deaua v režii Petra 
Říhy. Renata ztvár-
nila roli hysterické 
manželky.

Jak začala vaše spoluprá-
ce s Dobřichovickou diva-
delní společností (DDS)?

Je to více než šest let, kdy 

jsem se seznámila s Hedvi-

kou Hájkovou. A právě přes 

Hedviku mi nabídl Petr Říha, 

principál souboru, spolupráci 

s DDS.  Zprvu jsem si nebyla 

jistá, zda jsou mé časové mož-

nosti takové, abych zvládla 

hrát ještě se zdejšími ochotní-

ky. Nabídku jsem proto odmít-

la. Hedvika mě však vytrvale 

přesvědčovala, až jsem vza-

la roli v konverzační komedii 

G. Feydeaua Ten, kdo utře 

nos. A jsem za to moc ráda.

Z dnešního velice podaře-
ného představení odcházeli 
diváci rozesmátí...

Petr Říha předvedl impro-
vizační koncert. Je skvělý 
improvizátor a dnes se mu 
obzvlášť vedlo. V průběhu 
představení si vysloužil dva 

potlesky na otevřené scéně. 
To se jen tak někomu nepo-
daří. Jirka Šafránek mu skvěle 
„přihrával“. A lidé se bavili...

Vy v tomto představení hra-
jete hysterickou manželku...

Ano, hraji v manželském 
páru s Honzou Seidlem. Petr 
Říha umí jako režisér velmi 
dobře obsadit herce do rolí, 
přesně ví, kdo se kam hodí. 
Nikde není protiúkol, jen Petr 
Kaplan hraje služebnou…

Roli pro současné předsta-
vení jsem také nechtěla vzít, 
protože mám dvouletého 
syna a zároveň práci ve Stu-
diu Ypsilon. Ale když jsem si ji 
přečetla, věděla jsem, že je mi 
šitá na tělo.

Předpokládám, že slouče-
ní profesionálního herectví 
s ochotnickým je pro obě 
strany přínosné.

To určitě. Tento soubor je 
na mimořádné herecké úrov-

ni, je znát nadšení a odpo-
vědný přístup, navíc jsme 

velmi dobrá parta. Nehrála 

jsem loni ve hře Zvonokosy, 

ale na představení jsem byla 

dvakrát mezi diváky, i ze stu-

dijních důvodů. Moc se mi 

líbilo zpracování, hudební 

provedení. A stejné nadšení 

je vždycky cítit nejen na je-

višti. Naše setkání mimo 

představení nebo zkoušky 

jsou většinou tematicky ladě-

ná, v kostýmech. Naposledy 

jsme si zahráli sami pro sebe 

večírek à la Silvestr 1985. Jiří 

Šafránek konferoval scénky 

podobné těm, které se ode-

hrávaly před třiceti lety v sil-

vestrovské televizi. Moc jsme 

se bavili...

Ve Studiu Ypsilon jste už 
patnáctým rokem a Ypsilon-
ka stále zpívá. I vy sama jste 
ve spolupráci s hudební-
kem Ivanem Králem vydala 
CD, na němž jste svým hlu-
bokým hlasem do Královy 
hudby nazpívala a namlu-
vila texty z Erotické revue 
Jindřicha Štyrského.

To ano. Také jsem na dopo-
ručení Tomáše Bíma navá-
zala spolupráci s básníkem 
Petrem Davidem. Tomáš ilu-
stroval jeho sbírku nazvanou 
Třetí básně. Davidovu třetí 
básnickou sbírku jsme doplni-
li o zvukovou nahrávku. Na ní 

jsou některé vybrané básně 
recitovány nebo zhudebněny 
Petrem Kuthanem. (Kniha je 
k dostání na www.primus.cz.) 

A ještě jednu roli jste si 
vyzkoušela – byla jste i mo-
delkou!

(se smíchem) To ano, když 
bratr otevíral na Václavském 
náměstí butik s italskou mó-
dou s názvem Denny Rosse, 
zhostila jsem se role modelky 
společně s jeho hereckými 
kolegyněmi Ivanou Jirešovou, 
Ivou Pazderkovou a Markétou 
Plánkovou. 

Co připravujete, na čem 
nyní pracujete?

Kromě rolí v současné době 
hraných představení v Ypsi-
lonce teď nově zkoušíme 
Tajný deník Jana Schmida. 
S Dobřichovickou divadelní 
společností sehrajeme Leonu 
a Nebožku v dubnu v divadle 
Semafor a také se zúčastníme 
tradiční regionální přehlídky 
amatérských divadelních sou-
borů v Sadské. Pak soubor 
chystá představení Světáci.

Mimo to se chci vrhnout ješ-
tě na studium.

Na studium? V jakém obo-
ru?

Stále se rozmýšlím, ale prav-
děpodobně zvítězí psycholo-
gie.

Přeji hodně štěstí ve všem, 
do čeho se pustíte! (bt)
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ROZHOVOR

 V DOBŘICHOVICKÉ DIVADELNÍ SPOLEČNOSTI

RENATA RYCHLÁ

Autor: Jiří Tesař

Má stálé angažmá ve Studiu Ypsilon, kde 

vystupuje například jako dcera Šárka v Praze 

stověžaté, Havran a Šílená v Rusalce, 

Nessa ve Vinobraní v Ypsilonce, Líza Doolittlová 

v Pygmalionu, Královna v Putování slepého hada 

za pravdou, Marie v inscenaci Vdovou proti své 

vůli a Včerejší v představení Z jejího života.

Ve spolupráci s hudebníkem Ivanem Králem 

nazpívala texty z Erotické revue 

Jindřicha Štyrského.

Žije v Dobřichovicích, má dvouletého syna.

RENATA RYCHLÁ
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Pondělí 9. 4.
Karlík Koncert – Anto-
nio Vivaldi: Stabat Ma-
ter a varhanní skladby: 

J. P. Sweelinck a D. Buxteho-
de účinkují: Marie Sommerová 
– alt, Dagmar Doubková – var-
hany, kostel sv. Martina  a sv. 
Prokopa, od 18:00 hod. 

Černošice Koncert – 
Světový Jesse Ballard 
Band, atmosféra jazzu, 

folku i rockové muziky umocně-
ná poezií, vstupné 120 Kč, Club 
Kino, od 20:00 hod. 

Pátek 13. 4. 
Černošice Koncert – 
Tam-Tam Orchestra, 
sedm muzikantů tvoří 

nabitou taneční, groovovou 
formaci, která vychází z etnické 
hudby, world music. Čerpá hlav-
ně z brazilských, kubánských 
a afrických rytmů, hraje k tanci 
i poslechu. Vstupné 120 Kč, 
Club Kino, od 20:30 hod. 

Sobota 14. 4.
Tetín Geologická vy-
cházka – Lomy na Dami-
lu u Tetína, délka 7 km, 

procházka opuštěnými vápenco-
vými lomy, exkurze končí v Jírově 
lomu mezi Jarovem a Kolední-
kem, kde je možný sběr zkame-
nělin. Povedou Ing. Michal Hejna 
(geolog, obyvatel Tetína, znalec 
místních poměrů) a RNDr. Irena 

Jančaříková (Správa CHKO Čes-
ký kras), sraz na náměstí v Tetíně 
v 10:30 hod.

Černošice Beseda 
s Borisem Hübnerem, 
Dům s pečovatelskou 

službou, od 16:00 hod.

Pátek 20. 4.
Dobřichovice Koncert 
– bluegrassová kapela 
Poutníci, předprodej 

v knihovně, tel.: 257 710 834, 
rezervace je možná i na kul-
tura@dobrichovice.cz, vstup-
né 150 Kč, sál Dr. Fürsta, 
od 20:00 hod. 

Černošice Koncert – 
Marta Töpferová s ka-
pelou, první Češka no-

minovaná na Grammy Awards 
za latinskoamerickou hudbu, 
Club Kino, od 20:30 hod.

Dobřichovice Jen je-
den život – představení 
projektu, prostory Cen-

tra komplexní péče, program 
bude hudebně doprovázet Lu-
dus musicus, od 16:00 hod.

Všeradice Zámecký 
večer s Ladislavem 
Županičem a Alfredem 

Strejčkem, Galerie M. D. Retti-
gové, od 19:00 hod.

Sobota 21. 4.
Dobřichovice Dob-
řichovická míle – 15. 
ročník běžeckého zá-

vodu, více na www.zsdobricho-
vice.cz, park, od 13:00 hod.

Lety Finále Miss Army 
a Army den 2012 – 
po celý den airsoftová 

střelnice, prezentace zbraní, 
prohlídka vojenských vozidel, 
soutěže, jízdy v legendárním 
voze Porsche. Slavnostní fi nále 
Miss Army 2012 se bude konat 
v pivovaru MMX od 19:00 hod. 

Neděle 22. 4.
Dobřichovice Pohádka 
Čert a Káča v podání 
divadla Evy Hruškové 

a Jana Přeučila, sál Dr. Fürsta, 
od 15:00 hod.

Sobota 28. 4.
Černošice Koncert – 
Jitka Vrbová: od coun-
try po swing, vstupné 

150 Kč, Club Kino, od 20:30 hod. 

Karlštejn Karlštejnská 
tlapička – pochod Čes-
kým krasem v délce 14 

až 55 km se starty v Berouně 
a v Karlštejně, více na www.tri-
lobitbarrandov.eu, od 6:30 hod.

Lety Transbrdy mara-
ton – první závod seri-
álu Kolo pro život ČS, 

nábřeží Berounky za sokolov-
nou, od 9:00 hod.

Všenory Jarní geo-
logická procházka 
do údolí Sázavy, s se-

bou kladívko a lupu, abyste se 

mohli kochat tvary a barvami 
některých miniaturních mine-
rálů, provází Mgr. Filip Steh-
lík. Trasa je dlouhá 6 km, sraz 
na vlakové zastávce Jílové 
u Prahy v 10:30 hod.

Úterý 1. 5.
Lety Pohádkový les – 
pochod lesem z Let 
na Mořinku, start pod 

kopcem Čabrák, (N 49.926198, E 
14.239982), více na www. letanek. 
cz, od 13:00 hod.

Lety iQpobyt v restauraci MMX – 
hlavolamy, hádanky, kvízy, od 1. 3. 
do 15. 4. 2012

ZA KULTUROU V DUBNU 

inzerce

AREÁL              VŠENORY K. Mašity 409

NÁBYTEK VS CENTRUM

Kožené sedací soupravy 

OPĚT SKLADEM

Relaxační křesla

Elektro scooter 500WDřevěné stoly

Jídelníí sety

Kovové stoly

Sedačky

od 990,-

od 1 990,-

14 990,-

od 990,-
od 990,-

Kancelářskéé židle

od 399,-

od 6 990,-

ěné židleDřevě

Kovové Kovo židle

od 390,-

od 199,-
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TĚŽBA BŘIDLIČNÉHO PLYNU V OKOLÍ 
BEROUNKY – ANO, ČI NE?

CO JE BŘIDLIČNÝ 
PLYN?
Břidlice jsou usazené horniny 
s jemnou zrnitostí přeměněné 
vlivem různých tlaků, vyso-
kých teplot a dalších chemic-
kých dějů nebo látek, ke kte-
rým dochází v zemské kůře.
Břidličný plyn je vlastně pří-
rodní zemní plyn, který je 
v břidlicích rozpuštěn. Těží 
se vrtáním – do vrtu v podloží 

hlubokého i několik kilometrů 
se pod tlakem vhánějí chemi-
kálie, jimiž se plyn uvolňuje.
Oblast Berounska je jednou 
z šesti lokalit v České republi-
ce, kde se ložiska břidličného 
plynu vyskytují. Další vybraná 
území jsou: Trutnovsko, Ná-
chodsko, Přerovsko, Novoji-
čínsko a Hodonínsko. 
Jak lze popsat metodu hyd-
raulického těžení, která se 
používá k těžbě zemního 
plynu z břidlic? Podle Juraje 
Franců z České geologické 
služby, který vystoupil v Čes-
kém rozhlasu 1 – Radiožurná-
lu 6. března, lze těžbu charak-
terizovat zjednodušeně takto: 
„Jedná se o podobný způ-
sob, jako je těžba tradičního 
plynu, s tím rozdílem, že jde 
o nepropustná souvrství, pro-
to je nutné zvýšit jejich pro-
pustnost, a to se dělá právě 
hydraulickým štěpením, jinak 
řečeno frakováním.“
Při hydraulickém štěpení se 
vrtem do podzemí vhání ka-
palina složená z vody, pís-
ku a přídavných chemikálií. 
Z roztažených pórů horniny 
se pak čerpá plyn.
Pavel Lhotský ze společnosti 
GET pro server idnes. cz tvr-

dí, že do štěpicí kapaliny tě-
žaři nelijí nic jiného než běžné 
chemikálie, jako kuchyňskou 
sůl, kyselinu citronovou, chlo-
rovodíkovou a další. Má jít 
o látky, které se běžně vysky-
tují v každé domácnosti. 
Ale sdružení Živá voda, jež 
bojuje proti těžbě na východě 
Čech a pomáhá organizovat 
petici proti průzkumným vr-
tům i na Berounsku, zjistilo 
z podkladů těžařské fi rmy 
další látky. Nechalo seznam 
látek posoudit chemikovi, 
který prohlásil, že tři použí-
vané chemikálie jsou toxické, 
jedna škodí zdraví a jedna má 
mutagenní účinky. Zarážející 
je i množství spotřebovávané 
vody i vody kontaminované 
chemikáliemi. 
„Na jedno hydraulické štěpe-
ní je třeba tolik vody a písku, 
kolik by se vešlo do patnácti 
plaveckých bazénů s dél-

kou 25 metrů. Půl procenta 
přídavných látek znamená 
57 kubíků, to je jako 16 plných 
fekálních vozů chemie," upo-
zorňuje Jiří Malík ze sdružení 
Živá voda na server idnes.cz.
Lidé, kteří proti záměrům 
průzkumu ložisek plynu 
protestují, mluví o možných 
zákulisních tlacích těžařů 
na státní úředníky. Připouští 
je i starostka Berouna Šárka 
Endrlová, jež vystupuje proti 
možnému průzkumu na Be-
rounsku. „Je evidentní, že 
existují vazby mezi různými 
vysoce postavenými úřed-
níky a soukromými zájmy 
některých prospektorů," 
řekla Endrlová. Paní sta-
rostka reagovala na zprávu 
vypracovanou geoložkou 
České geologické služby, 
jež je zároveň prezidentkou 
asociace naftových geolo-
gů. Také na základě toho-
to dokumentu, který vůbec 
nezmiňuje fakt, že vytýčené 
průzkumné území překrývá 
CHKO Český kras, se bude 
stát rozhodovat o přístupu 
k těžbě podzemního plynu 
i na Berounsku. Podle idnes.
cz autorka studie podezření 
z neobjektivnosti odmítá. 

Chráněná krajinná ob-
last Český kras se v po-
sledních dnech stala 
centrem pozornosti. Ten-
tokrát bohužel ne pro její 
povrchové přírodní krásy. 
V hluboko uložených vrst-
vách břidlic této oblasti 
Barrandienu může být 
totiž vázaný hořlavý plyn 
spolu s naftou. A právě 
toto nerostné bohatství 
chce prozkoumat americ-
ko-australská společnost 
Hutton Energy, potažmo 
její dceřiná fi rma Basgas 
Energia Czech, s. r. o. 
Chce zkoumat podzemí 
pod dvaadvaceti obcemi 
na Berounsku a Praze-
západ. Z velké části prá-
vě pod chráněnou krajin-
nou oblastí Český kras. 

SLOŽENÍ FRAKČNÍ
KAPALINY

„ZÁKLADNÍ" LÁTKY
99,51 % voda a písek

PŘÍDAVNÉ LÁTKY MIMO 
JINÉ JSOU: 
isopropanol (0,085 %) – 
silně výbušný, dráždí oční 
sliznice, poškozuje kůži 

N.n. dimethyl formamide 
(0,002 %) – toxický, spojo-
ván s rozvojem rakoviny 

Glutaraldehyd (0,001 %) 
– toxický, způsobuje vážné 
podráždění sliznic, může 
vyvolat genetickou mutaci

Petrolej destilát
(0,088 %) – při požití může 
vyvolat poškození plic, 
rakovinu, nutno zabránit 
průniku do vody. 

Zdroj: Hutton Energy,

registr chem. látek REACH
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STANOVISKO CHKO ČESKÝ KRAS

Správa chráněné krajinné 
oblasti Český kras obdržela 
dne 14. prosince 2011 žádost 
fi rmy Basgas Energia Czech, 
s. r. o., o vyjádření k průzkum-
nému území Berounka pro 
vyhledávací průzkum ropy 
a hořlavého plynu vázaného 
na paleozoické břidlice praž-
ské pánve.
Navrhované průzkumné 
území Berounka je zastou-
peno ve Středočeském kraji 
v okresech Beroun a Pra-
ha-západ na území 22 obcí 
na ploše 92,62 km2. Prů-
zkumným územím Beroun-
ka by byly dotčeny zájmy 
CHKO Český kras, dvou ná-
rodních přírodních rezervací 
Karlštejn a Koda, národní 
přírodní památky Černá rok-
le, pěti přírodních rezerva-
cí, kam patří Tetínské skály, 
Karlické údolí, Kulivá hora, 
Radotínské údolí, Klapice. 
Dále lze jmenovat přírod-
ní památky Špičatý vrch – 
Barrandovy jámy, Kozolupy 
a Branžovy, pět evropsky 
významných lokalit Karlštejn 
– Koda, štoly Velké Ameriky, 
Karlické údolí, Kulivou horu 
a Radotínské údolí i územní 
systém ekologické stability, 
který čítá celkem dvacet bi-
okoridorů a biocenter všech 
úrovní. Na tomto území se 
vyskytuje také 259 vchodů 
do krasových jeskyní.
Ve svém stanovisku, které má 

redakce DOBNET zpravoda-
je k dispozici, vedoucí Správy 
CHKO Český kras Ing. Michal 
Slezák mj. uvádí: „Správa na-
vrhuje zamítnutí průzkumného 
území Berounka, protože veřej-
ný zájem ochrany přírody a kra-
jiny převyšuje zájem na dalším 
průzkumu a následném využití 
výhradního ložiska.“
Stanovisko CHKO však počítá 
i s případem, že Ministerstvo 
životního prostředí (MŽP) ani 
přes výše uvedený požadavek 
a jeho odůvodnění neshledá 
veřejný zájem ochrany přírody 
a krajiny v celém dotčeném 
území CHKO Český kras jako 
převažující.
Pokud MŽP žádost společ-
nosti Basgas Energia Czech, 
s. r. o., nezamítne ani z jiných 
důvodů, shledává Správa 
CHKO Český kras jako nut-
nost stanovit v rozhodnutí 
o stanovení průzkumného 
území další podmínky.
Vzhledem k tomu, že v žádos-
ti není přesně specifi kováno, 
jakými metodami,
v jakém rozsahu ani místě bu-
dou geologické práce prová-
děny, požaduje CHKO projed-
nání jakékoli činnosti spojené 
s vyhledávacím průzkumem, 
a to s dostatečným
předstihem. Zároveň přesně 
vymezuje, která území musí 
být před průzkumnými vrty 
a případnou následnou těž-
bou uchráněna.

CHKO UPOZORŇUJE
Ing. Slezák dále ve stanovis-
ku Správy upozorňuje: „V pří-
padě realizace průzkumných 
vrtů na území s výskytem 
jeskyní nebo jiných podpovr-
chových krasových jevů hro-
zí významné riziko destrukce 
jeskyní a kontaminace systé-
mu podpovrchových vod. 
Těžba zemního plynu hydrau-
lickým frakováním pomocí 
systému horizontálních
vrtů se realizuje jinde ve světě 
a bližší informace o této těž-
bě lze zjistit pomocí internetu. 
Z informací jednoznačně vy-
plývá, že těžba není šetrná k ži-
votnímu prostředí (vysoká spo-
třeba vody při vrtání, do vody 
ve vrtech se přidávají různé 
chemické látky, budování od-
kališť, těžba nikoli z jednoho, 
ale z celé soustavy vrtů, mož-
nost havárie, vjezdy k vrtům, 
podoba těžních věží atd.).“
Ze stanoviska Správy CHKO 
Český kras je zřejmé, že pod-
mínky lokality Berounka dané 
malou rozlohou průzkumného 
území a vysokou hustotou 
osídlení by předznamena-
ly daleko větší dopady prů-
zkumné či těžební činnosti 
než jinde ve světě, kde se 
geologické a těžební práce 
provádějí na ploše až 100x 
větší, než je průzkumné úze-

mí Berounka, a bez hustého 
osídlení a s menší koncentra-
cí chráněných území. 
Možné narušení hydrogeolo-
gické situace území
V nadloží silurských břidlic 
jsou krasové horniny – vá-
pence, kde je velmi složitá 
a dosud přesně neprobádaná 
hydrogeologická situace.
V rámci realizace vrtů by 
mohlo dojít k narušení hyd-
rogeologické situace celého 
území. Technika provádění 
horizontálních a svislých vrtů 
není odlišná při průzkumných 
a těžebních pracích, takže 
negativní ovlivnění životního 
prostředí hrozí i při realizaci 
průzkumných vrtů.
Pokračování na str. 10 

CHKO Český kras vydala dne 13. ledna 2012 nesou-
hlasné stanovisko se stanovením průzkumného území 
Berounka. Návrh tohoto území totiž zahrnuje částeč-
ně nebo úplně přírodní rezervace a památky, evropsky 
významné lokality, regionální a nadregionální biocent-
ra či biokoridory i krasové jeskyně. 

Zdroj: o. s. Hagen
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K místním obyvatelům, kteří 
podepisují petiční archy pro-
ti těžbě břidlicového plynu 
na území Berounka, se při-
dalo také dvacet dva vědců, 
mezi nimi řada geologů.

Podle nich už jen průzkum 
ložisek plynu znamená v pod-
zemí Českého krasu význam-
né ekologické riziko.

"Vyjadřujeme vážné zne-
pokojení nad záměrem fi rmy 
Basgas Energia Czech, s.r.o. 
provést průzkum možného 
výskytu kapalných a plyn-
ných uhlovodíků – zejména 
tzv. břidlicového plynu v prů-
zkumném území Berounka," 

píše se ve výzvě, jejíž text 
je na stránkách České ge-
ologické společnosti (www.
geologickaspolecnost.cz).

Mezi podepsanými jsou pe-
dagogové z Karlovy univerzi-
ty, z České zemědělské uni-
verzity, odborníci, kteří pracují 
v Národním muzeu v Praze, 
v České geologické službě 
i v Geologickém ústavu Aka-
demie věd.

Výbor České geologické 
společnosti odhlasoval, že 
toto prohlášení podporuje jako 
významný dokument, který by 
měl v diskusi o případném 
průzkumu území zaznít.

SEZNAM MÍST, kde lze připojit svůj podpis k petici 
proti průzkumu a těžbě břidlicového plynu v lokali-
tě Berounka (do 24. dubna 2012)

• Podatelna MěÚ Beroun
• Městské informační centrum Beroun, Husovo náměstí
• Recepce Městského plaveckého areálu Tipsport laguna
 Beroun
• Muzeum Českého krasu, Husovo náměstí, Beroun
• Sportcentrum Eden – recepce
• Enderle – drogerie plus (Drogerie TETA), Husovo náměstí 89,
 Beroun
• Dílna pro tvořivé U Bílé paní, Beroun
• Kavárna Jiná káva, Beroun
• Vinotéka J. Semráda, Beroun
• Podatelna MěÚ Řevnice
• Modrý domeček Řevnice
• Zámeček Řevnice
• Obecní úřad Lety
• Městský úřad, podatelna, Dobřichovice
• Knihovna Dobřichovice
• Obecní úřad Tetín
• Obecní úřad Zadní Třebaň
• Městský úřad Černošice

O SPOLEČNOSTI HUTTON ENERGY
Hutton Energy je společností sdružující skupinu dceřinných fi -

rem zaměřující se na průzkum a rozvíjení nekonvenčních uhlovo-
díkových zdrojů v Evropě a specifi cky se orientuje na vyhledává-
ní oblastí vhodných pro těžbu břidličného plynu. V současnosti 
působí v Polsku, na Ukrajině, ve Španělsku a v Nizozemsku. Pro-
střednictvím dceřiné společnosti Strzelecki Energia je společnost 
Hutton 100% vlastníkem šesti koncesí v Polsku o celkové roz-
loze 526 tisíc hektarů. Společnost Hutton založili nejvýznamnější 
průkopníci těžby na břidličném ložisku Marcellus Shale v USA, 
kteří v roce 2004 identifi kovali klíčová ložiska břidličného plynu 
a zajistili pronájem nalezišť o výměře větší než 5.000km². Nyní 
se podílí na průzkumu možností těžby nebo již těží břidličný plyn 
ve většině významných amerických břidlicových pánví, celkem 
jde o území o hrubé ploše více než 400.000 hektarů. 

Společnost Hutton Energy byla založena v červnu 2011 za úče-
lem akvizice australské fi rmy BasGas Pty Ltd of Australia, při-
čemž mateřská společnost byla přesunuta do Londýna. Hutton 
je nyní mateřskou společností pro všechny aktivity a pobočky 
společnosti BasGas. Společnost je soukromě vlastněná a 75 % 
jejích vlastníků pochází z Austrálie. Do společnosti investovala 
v dubnu 2010 Macquarie Bank, která je nyní významným podíl-
níkem ve skupině. V České republice působí společnost Bas-
gas Energia Czech, s.r.o. (zdroj: www.basgas.com)

Téma zpracovala Ing. Barbora Tesařová

 Pokračování ze str. 9

CHKO PŘEDPOKLÁDÁ 
NEGATIVNÍ OVLIVNĚNÍ 
PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK
Předpokládané nároky zá-
měru by mohly způsobit ne-
gativní ovlivnění přírodních 
podmínek. A to z následují-
cích hledisek:

 Zábor půdy při realizaci vrtů, 
při možném budování odkališť 
pro hydraulické frakování

 Narušení přírody dopravními 
prostředky při realizaci vrtů

 Zvýšení požadavků na pří-
rodní zdroje (čerpání vody pro 
hydraulické frakování)

 Vyrušování klíčových druhů
 Fragmentace stanovišť nebo 

biotopů či populací druhů
 Emise do půdy, vody 

a ovzduší
 Průzkumné území Berounka 

leží v oblasti s vysokou husto-
tou osídlení.

 Průzkumné práce, případně 
samotná těžba, by byly vel-
kou zátěží nejen pro přírodu, 
ale také pro místní obyvatele 

(hluk, zápach, dopravní ruch, 
emise atd.).

 Hydrogeologický ani tek-
tonický průzkum oblasti není 
z hlediska zamýšlených prací 
dostatečný.

 Vrtnými pracemi mohou být 
zastiženy krasové horniny, 
v nichž volné prostory mo-
hou zasahovat do poměrně 
velkých vzdáleností od vrtu, 
a tak může dojít ke kontami-
naci prostředí vytěženou ro-
pou a plynem.

 Metodika hydraulického fra-

kování je poměrně fi nančně 
nákladná a v případě ustou-
pení od záměru v průběhu re-
alizace nelze zaručit, že nega-
tivní zásahy do přírody budou 
uvedeny do původního stavu 
nebo adekvátně nahrazeny.

Z výše uvedených důvodů 
Správa nemůže vyloučit vý-
znamný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celist-
vost evropsky významné lokali-
ty. Ptačí oblasti nejsou v CHKO 
Český kras vymezeny.

I VÝZNAMNÍ VĚDCI VARUJÍ PŘED LOŽISKOVĚ-GEOLOGICKÝM 
PRŮZKUMEM „BŘIDLICOVÝCH PLYNŮ“ V CHKO ČESKÝ KRAS

Lom Špička Autor: Marie Holečková

(zdroje informací: http://www.geologickaspolecnost.cz/ • http://praha.idnes.cz/vyzkum-lozisek-plynu-na-berounsku-podle-geologu-znici-chrane-

ne-podzemi-1o2-/praha-zpravy.aspx?c=A120317_1749870_praha-zpravy_ab • http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/1027789 • http://

www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/884603 • http://ekonomika.idnes.cz/tezari-chteji-plyn-a-naftu-od-karlstejna-zadaji-o-povoleni-

k-pruzkumu-12w-/ekonomika.aspx?c=A120303_1742549_praha-zpravy_mav • www.wikina.cz • http://praha.idnes.cz/tezba-plynu-z-bridlic-na-

berounsku-dostane-do-pudy-tuny-chemie-pbq-/praha-zpravy.aspx?c=A120312_1746832_praha-zpravy_ab • http://praha.idnes.cz/tezba-plynu-

z-bridlic-na-berounsku-dostane-do-pudy-tuny-chemie-pbq-/praha-zpravy.aspx?c=A120312_1746832_praha-zpravy_ab • www.cesky-kras.cz)
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  Tepelná čerpadla - vzduch/voda

        - země/voda

        - voda/voda

  Solární kolektory

  Klimatizace

  Komplexní energetická řešení

  Návrh systému vytápění

  Kombinace zdrojů tepla ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH 
ČERPADEL
Vyrábíme teplená čerpadla právě pro Vás

Tepelná čerpadla značek:
Econo AIRFLOW  
HiEcono AIRFLOW  
Power AIRFLOW

4u-therm s.r.o.
gsm:  +420 603 411 742
e-mail:  info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ

Využijte jarní akční nabídky na 
nový produkt Power AIRFLOW 12
Pro bližší informace volejte +420 603 411 742

Využijte jarní akční nabídky na 
nový produkt Power AIRFLOW 12
Pro bližší informace volejte +420 603 411 742

Akční cena 99.000,- KčAkční cena 99.000,- Kč

Cena od 65.000 
K

č 
b

ez
 D

PH

dodávka do 1
4 

dn
ů

4uTherm-180x130mm.indd   1 26.03.12   10:40

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

ŽEHLENÍ PRÁDLA
Vaše oděvy odvezeme,

vyžehlíme a zpět přivezeme.

Rozvoz po okolí zdarma

Expres dodávky do 24 hodin

www.zehleni-revnice.cz
tel. 605 532 694

NABÍZÍME
K PRONÁJMU
prostor pro provozovnu,
kanceláře nebo obchod
 jana.kaplanova@dob-invest.cz

www.dob-invest.cz

tel.: 257 712 630,
602 660 970
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Vykliďte garáže!

Akční nabídka Trumf a Magic s cenovou výhodou až 90 000 Kč

Na tom, že všichni vyklízejí garáže, není nic podezřelého. Dozvěděli se totiž, že nadstandardně vybavené modely Trumf a Magic teď získají 
s cenovým zvýhodněním až 90 000 Kč. S úvěrem od ŠkoFINu navíc dostanete zimní kola zdarma! Nabídka platí do vyprodání skladových 
zásob.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 u vyobrazeného modelu Magic dle motorizace: 5,1-5,9 l/100 km a 117-139 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Tel.: 800 400 104
Tel.: 242 406 320

FEMAT, spol. s r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5 - Radotín
www.femat.cz

 Kontejnerová doprava

 Prodej řeziva

 Těžba a přibližovaní dřeva

 Rizikové kácení

 Komplexní péče o les

 Prodej palivového a krbového dřeva

TOMÁŠ DOLEŽAL

www.drevo-dolezal.cz / tel: 777 659 546

 Štípané volně ložené – 30cm, 50cm

 Neštípané volně ložené – 30cm, 50cm

 Skládané – 50cm, 100cm

 Dubové masivní špalky

 Třísky na podpal

 Pytlované dřevo



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

DOBNET zpravodajčíslo 4 I ročník 6

13 strana

TIP NA VÝLET

SVATÝ JAN POD SKALOU
Právě ve Svatém Janu pod 

Skalou najdeme takových 
kamenů hned několik. Pře-
devším ve zdejším unikátním 
podzemním chrámu (je pří-
stupný v sobotu a v neděli 
nebo podle domluvy) vám jis-
tě neujde zvláštní načervenalý 
křemencový balvan, na němž 
věřící viděli otisky světcových 
kolen. Další podobný kámen 
je považován za Ivanovo lože, 
oba dohromady prý mají léči-
vé účinky.

Mramorový sloupek u oltá-
ře zase poustevníci používali 
k předpovídání počasí – když 
se orosil, zanedlouho začalo 
pršet. Rozměrná deska z čer-
veného mramoru byla nedáv-
no nalezena také hluboko 
v zemi pod trojicí soch, které 
dnes, pěkně opravené, zdobí 
náves obce. Byl to pravděpo-

dobně starý náhrobek z pod-
zemí kostela. 

Ze stejného materiálu je 
i masivní červená deska, za-
sazená do podlahy před oltá-
řem v kapli Povýšení sv. Kříže, 
kterou nemůžeme minout při 
cestě na vrchol Skály. Deska 
vypouklého tvaru byla skry-
ta pod kobercem a nápisy 
na ní byly téměř setřené. Tyto 
krásné červené mramorové 
desky z místních zdrojů, na-
příklad z nedalekého malého 
lomu u obce Hostim, se od-
lišují od oblých „posvátných“ 
Ivanových kamenů – křemen-
ců, které pocházejí patrně ze 
vzdálenějších oblastí České-
ho krasu. 

TETÍN
Další kámen z červeného 

mramoru leží jen desítku ki-
lometrů odtud, před vcho-
dem do bývalého kostelíka 
sv. archanděla Michaela, 
nyní tetínské galerie. Váže se 
k němu pověst o benediktin-
ském mnichu Casanovovi, 
který byl natolik duchovně 
propojen s tímto krajem, že pro 
obec Tetín nechal pořídit krás-
ný vysoký kříž z téhož materi-
álu. A aby Tetín neopustil ani 
po smrti, přál si být pohřben 
před vchodem do kostela 
a mít hrob zakrytý náhrobkem, 
po němž by všichni šlapali… 
Jeho přání bylo vyplněno.

Všechny uvedené velmi 
hmotné kameny z červeného 
mramoru, barvou i kvalitou 
tolik připomínající proslulý 
mramor slivenecký, byly pod-
le místních znalců složitě do-
pravovány pravděpodobně 
ze starého lomu poblíž obce 
Hostim, kde se těžilo do 
17. století. Podobné objemné 
kvádry byly využívány i v Ne-
umětelích a dalších starých 
osadách.

V Tetíně však je takových 
záhadných kamenů mnohem 
více – pocházejí podle názoru 
historiků ještě z dob pohan-
ských a počínajícího křesťan-
ství. Pokud se při návštěvě 
Tetína objednáte na faře, uká-
že vám průvodkyně zajímavý 
hřbitůvek s desítkou těžkých 
kamenných křemencových 
desek u románského kostela 
sv. Kateřiny, který patří k nej-

starším u nás. Tato „svatá 
půda“ prý nepřijala žádný 
další pohřeb – ráno vždy našli 
pozůstalí nebožtíka pohoze-
ného za kamennou hradbou. 

Stačí jen pár kroků a jsme 
v poněkud raně barokním kos-
tele z konce 17. století, tento-
krát zasvěceném sv. Ludmile, 
kde je pod oltářní menzou 
za sklem umístěn další po-
svátný kámen, na němž prý 
byla světice uškrcena, nebo, 
v jiné verzi, byl jejím náhrob-
ním kamenem. Množství dal-
ších kamenných památek, 
které na tak významném mís-
tě, jako je Tetín, zřejmě ještě 
v 18. století byly k vidění, však 
skončilo ve  století následují-
cím pravděpodobně v míst-
ních zdech a zídkách, případ-
ně ve štěrku cest.

Text a foto: Marie Holečková

Pokračování příště 

Ti, kdo s námi v únoru hledali čarovné studánky, se 
jistě rádi seznámí i s pozoruhodnými a neméně „zá-
zračnými“ kameny, za nimiž nemusíme jet až do Bre-
taně, ale máme je doma, za kopcem nebo jen o kou-
sek dál, třeba u Berounky či Kačáku.

TIP NA DUBNOVÝ VÝLET

ZA POZORUHODNÝMI KAMENY

Lůžko sv. Ivana v podzemí kostela

Sv. Jan pod Skalou – pohled k bočnímu oltáři podzemního kostela 

–  podle orosení sloupku  se údajně předpovídaly změny počasí

Tetínský votivní kříž s chronogramem – r. 1790
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FOTOPAST.CZ

HLEDÁM SAMOSTATNÉHO, 

TECHNICKY ORIENTOVANÉHO 

SPOLUPRACOVNÍKA  
pro poradenství, servis 
a prodej elektroniky 
a pečlivou spolupracovnici 
pro vedení administrativy 
a případně účetnictví 
v systému Pohoda.

Možná práce z domova 

(Dobřichovice) a na vlastní ŽL.

Nabídky na info@fotopast.cz

KRÁSNÁ
KKKKKKKKKKKKRRRRRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSSSSSSSSSSNNNNNNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

NOVÁ NNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ KKKKKKKKKKKKKOLAOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAA

  Letos už popáté zveme všechny, kdo si chtějí zasadit 
  pod odborným dohledem lesníka svůj strom - 

  přijďte

  v sobotu  14. 4. 2012 v 9.30 hod. 
  sraz: u Lesního divadla v Řevnicích
    S sebou potřebujete rukavice, sázecí lopatu a dobrou náladu.

  Budeme rádi, když nám potvrdíte vaši účast, ať se dostanou
  stromky a posléze i buřtíky na každého:
  klub@porta-festival.cz nebo na tel.: 608 550 847 
  O. s. Porta
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 HLEDÁME ČÍSLO
Součet číslic hledaného dvouciferného čísla je 12. Pokud čís-
lici desítek násobíme dvěma a číslici jednotek násobíme třemi 
a oba součiny sečteme, dostaneme 29. Jaké číslo hledáme? 

 RODINA
Lucie je 5x starší než Petr, matka je 5x starší než Lucie, otec je 
2x starší než matka, dědečkovi je 81 let a to je tolik let, kolik je 
všem dohromady. Kolik let je každému? 

 ČÍSLO 2
Napište matematický zápis, aby výsledek bylo číslo 2, pomocí 
všech těchto čísel: 1, 6, 8, 9. Využijte některé matematické 
úkony (např. plus, minus, násobení, dělení, mocniny, od-
mocniny, můžete využít i závorky). 

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Dvouciferná čísla: 92 a 29. Otec a synové: 6 let. Číslo 9: 

Řešení je více, např. ((1+8)-6) / odmocnina (9).

ZÁPISY DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 PROBÍHAJÍ PRŮBĚŽNĚ

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Pěšky i na kole s knihou Otomara Dvořáka.

Vylosovaní luštitelé:
Lukáš Týfa, Dobřichovice / Vladislav Páleník, Černolice

Gratulujeme a prosíme, vyzvedněte si výhru v kanceláři Dob-
net, o. s., do 30. 4. 2012.

SOUTĚŽ  O STAVEBNICI WALACHIA XXL

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, 
a to nejpozději do 30. dubna 2012.

Vylosovaný výherce obdrží krásnou stavebnici Walachia 
XXL. Za každý správný výsledek uvedených kvízů zaslaných 
spolu s tajenkou se násobí šance při losování výhry v soutěži.

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

Cenu do křížovky věnovalo Lumen, o. s.

Chlápek v restauraci: „Pane vrchní, ještě prosím jednu kostku 
cukru.“ „Vždyť už jsem vám jich přinesl aspoň šest.“

„No jo, jenže všechny se mi už rozpustily!“

PRO ZASMÁNÍ
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Pevná linka bez paušálu

 při přechodu možnost zachování 
dosavadního čísla

 minuta volání do pevné sítě za 0,94 Kč

 minuta volání do mobilních sítí za 4,15 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 190 Kč měsíčně

vysokorychlostní 
internet
bez omezení 
od 330 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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