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Co důležitého a zajímavého přinesl
březen v našem regionu a co je nového v občanském sdružení DOBNET.
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VÍTEJTE V LETECH
Lety se snaží získat
do svého vlastnictví
pozemky pod veřejnými komunikacemi. Letovská radnice informuje na své
vlastní
stránce
o novinkách v obci.
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ROZHOVOR

FRANŠÍZY ČESKÉ POŠTY
NOVÉ SLOVO DO ČESKÉHO SLOVNÍKU
Česká pošta optimalizuje počet svých poboček. Ve větších provozovnách se změny výrazněji nepromítnou, jedná se o osudu pošt malých.
Není třeba být hned pesimisty, buďme optimističtí a nechme jednat
více str. 8 až 10
obecní zastupitelstva v našem a o našem zájmu.
Poštovní úřadovny v Černošicích, Dobřichovicích ani v Řevnicích velké změny
nečekají, v Litni a v Zadní Třebani není
situace úplně jasná. Naopak ve Všeradicích a ve Svinařích může jednání o jiných
podobách pošt doznat během letošního
roku konkrétnějších forem. A to takových, že z dosavadní pobočky se může
stát franšíza České pošty nazvaná Pošta
Partner, provozovaná obecním úřadem
či Coopem, nebo se její služby smrsknou
na výdej listovních a balíkových zásilek.
Protože však poslední slovo o tom, jakou
podobu pošty v obcích chceme mít, by
měla říci obecní zastupitelstva, není nutné vidět tento vývoj v černých barvách.
Buďme optimisty!
Podle všech zpráv o transformaci České pošty, jejíchž více než tři tisíce poboček postupem let vytvořilo druhou nejhustší síť v celé Evropě, by se tento státní
podnik chtěl přiblížit svému rakouskému

vzoru. V Rakousku stačí na obsluhu přibližně stejného počtu obyvatel jako u nás
pouze čtyři stovky pošt, ostatní obstarávají právě partneři – franšízy.
Vždy, když se něco mění, panuje nejistota z neznámého.
Být optimistou znamená hledat cestu z nejistoty k jistotě, od špatných dnů
k těm lepším. Vnímat svět kolem sebe nikoli jako prostor spějící ke svému zaslouženému konci, ale jako nedokonalé místo, které je možné kultivovat a postupně
jej činit lepším. A nedostatky? Ty je přece
možné odstranit!
U našich jižních sousedů se provozování poštovních služeb formou franšíz
osvědčilo – a to rakouská pošta doručuje i do vzdálených horských center
Alp. Abychom to my v našich Brdech
nezvládli!
Krásné jarní dny vám přeje redakce
DOBNET zpravodaje!
(bt)

V Řevnicích a okolí
je Monika Vaňková
známá tím, že se
s
obdivuhodným
nadšením
věnuje
modernizaci kinodivadla a propagaci
Sokola v Řevnicích.
strany 4 až 5

MALOVÁNÍ S GOOGLEM
Zajímavou aplikací
od Googlu je kreslení. Umožňuje vytvářet kresby, nákresy,
plánky, zkrátka cokoli vás právě napadne. strana 7

TIP NA VÝLET
Mnozí z nás kolem chuchelského závodiště jezdí každý den. Ale kdy jste
naposledy vyrazili na koníčky? Co
všechno tam můžete zažít? strana 12
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Nejnovější informace z vašeho okolí najdete každý den na www.iDobnet.cz
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU
UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
DOBNET: INTERNET ZDARMA NA TŘI MĚSÍCE
V průběhu měsíce dubna budeme vyřizovat objednávky
na zřízení přípojky k internetu za speciálních podmínek.
Přípojky objednané a realizované do 30. 4. 2013 budou mít
automaticky nastaven vyšší tarif Optimal, který nebude v průběhu prvních třech měsíců účtován. Uživatel tak zaplatí pouze
1 490 Kč za realizaci přípojky. První platbu za měsíční službu
uhradí až od prvního dne čtvrtého měsíce připojení.
Nabídka platí pro přípojky v síti 5.5G a pro nové zákazníky,
tedy pro ty, na jejichž adrese nebyla posledních 6 měsíců funkční přípojka k internetu od občanského sdružení DOBNET.
Bližší informace jsou k dispozici v informační kanceláři sdružení na telefonním čísle 277 001 111.
Michal Nešpor, předseda Rady občanského sdružení DOBNET

DĚTI RÁJE PŘIDÁVAJÍ DO KONCE
ČERVNA PŘEDSTAVENÍ

Uchycení kol v cyklobusu

Zdroj: Martin Uher, s. r. o.

Nejúspěšnější
český muzikál poslední doby se vrátil do pražské GoJa
Music Hall a přidává
představení.
Zhlédlo ho již přes
300 000 lidí. Pravidelně končí aplausem vestoje a jeho písničky si diváci zpívají
spolu s herci. To je muzikál Děti ráje.
Jeho autorem je legendární ledoborec dívčích srdcí, zpěvák
a herec Sagvan Toﬁ, kterého po letech znovu doprovází jeho
někdejší kamarád do deště Lukáš Vaculík. Režie se ujal muzikálový matador Petr Novotný (Jesus Christ Superstar nebo Les
Misérables – Bídníci). To vše zdobí skvělé výkony tanečníků
pod vedením autorky choreograﬁe Petry Parvoničové.
Vstupenky jsou ještě k dispozici na www.ticketportal.cz. Více
informací naleznete na internetu na adrese www.detiraje.cz. (mn)

Po šestiměsíční přestávce začíná společnost Martin Uher,
s. r. o., v našem regionu opět provozovat speciální autobusovou linku v rámci Pražské integrované dopravy, a to od soboty
6. dubna 2013. Linka cyklobusu PID je v provozu mimo pracovní dny od 6. dubna 2011 na trase Dobřichovice, nádraží – Černolice – Řitka – Mníšek pod Brdy, náměstí – Mníšek pod Brdy,
kaple – Kytín. Spoje linky navazují v Dobřichovicích na vlaky
linky S7 na trati 171 Praha – Řevnice – Beroun.
Nástupní zastávka na nádraží v Dobřichovicích není jako u běžných spojů před nádražní budovou, ale je umístěna na parkovišti
vedle nádražní budovy. Cyklobus zlepšuje přístupnost výše položených cyklisticky atraktivních oblastí Brd Pražanům i obyvatelům údolí Berounky. Provoz linky je zajištěn autobusem upraveným pro přepravu 25 jízdních kol připevněných v úchytech.
V cyklobusu se jízdní kolo přepravuje za 16 Kč. Ve vlacích je
nutné odbavit jízdní kolo jako spoluzavazadlo za 25 Kč. Z dobřichovického nádraží bude cyklobus odjíždět v 8:25, 10:25,
12:25, 14:25 a v 16:25, na zpáteční jízdu z Kytína se vydá
v 9:00, 11:00, 13:00 a v 15:00 hodin.
(mn)

CYKLOBUS JIŽ V PROVOZU!

DOBŘICHOVICKÁ MÍLE SE POBĚŽÍ 20. DUBNA
Dobřichovická míle je každoroční běžecký závod pořádaný
od roku 1997. Je určen všem věkovým skupinám, ženám i mužům bez rozdílu běžeckých schopností. Také letos se závod
uskuteční díky nadšení učitelů Základní školy Dobřichovice,
a to 20. dubna 2013 v dobřichovickém městském parku.
Závod je rozdělen do několika věkových kategorií, zvlášť pro
ženy a muže.
Chcete-li přihlásit sebe, své rodinné příslušníky či přátele
pomocí internetu, musíte si nejprve založit účet. Ten je dále
potřeba jednorázově aktivovat na základě instrukcí, které obdržíte elektronickou poštou. Přihlásit se pak můžete do půlnoci
z pátku 19. dubna na sobotu 20. dubna 2013.
Nedílnou pravidelnou součástí této sportovní akce je zajímavý doprovodný program. Podrobnější informace o organizaci
závodu naleznete v jeho propozicích.
Více informací o programu a možnosti registrace přes internet
najdete na adrese www.dobrichovickamile.cz.
(mn)

NA STRAKONICKÉ PŘIBÝVAJÍ INFOTABULE
Na příjezdu do hlavního města se objevují digitální informační
tabule. Jako první se objevila tabule mezi Branickým a Barrandovským mostem. Řidiče přijíždějící do hlavního města má
informovat o aktuální dopravní situaci v jednotlivých směrech
za blížícím se mostem. Zprávu předává na schématu znázorňujícím jednotlivé směry, podle rostoucí dopravní zátěže se
barva mění ze zelené přes oranžovou na červenou. Řidiči tak
mají čas na přehodnocení plánované dopravní trasy.
Tabule je několik týdnů ve zkušebním provozu a její nastavení se dolaďuje. Zkušenosti z dosavadního provozu ukazují, že
informační systém občas detekuje dopravní komplikace, přestože v místě aktuálně žádné nejsou.
Další informační tabule vyrostla na Zbraslavi v místě čerpací stanice. Jedná se o součást celorepublikového systému
dopravních informací pro řidiče na dálnicích a rychlostních
silnicích.
(jm)
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obec Lety
n KRÁTCE }}}
PŘEVODY POZEMKŮ
Pokračujeme v jednání o získávání pozemků pod komunikacemi pro obec.
Zastupitelstvo schválilo odkup pozemků pod ulicemi Karlická, K Lesíku
a Pod Viničkou, darování části pozemku pod trafostanicí v Karlštejnské ulici
od manželů Kozákových a darování
pozemku pod budoucím kruhovým
objezdem za provedenou službu – zazdění přístupu do statku v Karlštejnské. Velký dík patří panu Kratochvílovi
ze Všenor, který věnoval cihly!

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Opravy proběhnou během dubna
po vyhodnocení nabídek od oslovených ﬁrem.

PROBLEMATICKÁ
ULICE MOŘINSKÁ
V nejhorších částech této ulice není
obec Lety vlastníkem pozemků pod
komunikací, oprava proběhne po jednání s majiteli těchto pozemků.

CHODNÍK PODÉL
PRAŽSKÉ
Udržování povrchu chodníku je problematické ze stejného důvodu –
pozemky patří soukromým osobám.
Jednání o převodu pozemků pod komunikacemi budou pokračovat.

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ –
STAVBA KANALIZACE
A VODOVODU
V KANADĚ
Opět kvůli majetkovým sporům o pozemky pod komunikacemi od viaduktu do Řevnic a pod křižovatkou do ulic
V Kanadě a Lety pod Lesem je přerušeno územní řízení pro stavbu kanalizace a vodovodu v ulici V Kanadě.

PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKA HRÁZÍ
12. 4. probíhá se zástupci povodí,
s povodňovou komisí a hasiči preventivní protipovodňová prohlídka hrází.

ŠKOLINKA NONA
V Letech vzniklo za podpory obce nové
občanské sdružení s názvem Školinka
Nona. Nabízí alternativu k přeplněné
MŠ. Více na www.skolinkanona.cz.

Odpady
• Svoz nebezpečného odpadu je naplánován
na sobotu 20. 4. od 8 do 10 hod. na návsi.
Letovští hasiči celoročně sbírají drobný i velký elektroodpad, který lze ukládat k hasičské
zbrojnici.
• Obec se připojila k projektu ﬁrmy Asekol
Rotující kontejner. Kontejner na sběr malého elektroodpadu bude umístěn v květnu
a v červnu na návsi. Občané mají možnost
ukládat do něj vysloužilé elektrospotřebiče,
více na www.obec-lety.cz.
• Svoz bioodpadu ﬁrmou AVE bude probíhat
stejně jako loni každý lichý čtvrtek počínaje
11. 4. 2013.
• Obec navíc podala žádost o dataci od Státního fondu ŽP na 300 kompostérů, které v případě úspěchu při vyhodnocování budou proti
smlouvě umisťovány do zahrad zájemců. Společně s kompostéry se obec snaží o pořízení
malého štěpkovače i o rozšíření možnosti svozu bioodpadu pro své občany. Tento projekt je
také vázán na úspěch v dotačním řízení.

Poděkování letovským hasičům
Velký dík patří letovským hasičům za pomoc
při úklidových akcích, které probíhají v průběhu dubna, a také za asistenci u sázení stromečků při vítání občánků. Během dubna také
hlídají dřevěný odpad určený do fatry na čarodějnice. Větve mohou do 30. 4. o sobotách
vozit pouze Letovští v době od 9 do 12 hodin
na místo pálení čarodějnic.

Poděkování vedení FK Lety a Sokola
Vedení FK Lety v čele s Jiřím Kárníkem se
aktivně společně s vedením obce pustilo
do organizování návštěvy zástupců partnerské obce Ailertchen a májového programu.
Pokud má někdo z občanů zájem zapojit se
do přípravných prací, případně má možnost
a chtěl by ubytovat jednu či dvě osoby nebo
by mohl pomoci s tlumočením z němčiny, ať
se do konce dubna přihlásí na OÚ.
Vedení Sokola podalo žádost o dotaci pro
pořádání májů v Letech u Nadace Život umělce a uspělo! Rozpočet májových oslav tak
může být posílen o 15 tisíc Kč.

Obec Lety – 925 let od první zmínky
Letošní kulturní dění v Letech bude obohaceno také o literární dílko z pera spisovatelky
a fotografky Marie Holečkové. Paní Holečková
se v trilogii malých brožurek vydala až ke kořenům obce téměř před tisícem let. Zkoumá,
kde se v obci vzaly názvy Ke Škabrdli a K Libří, vznikne Letovský uličník, který se bude blíže
zajímat o ulice a budovy v nich. Poslední díl
trilogie se zabývá spolkovým životem v obci.
První díl si můžete zakoupit v květnu během
májů. Poslední by měl podle plánu vyjít letos
na Martina.

Nové obecně závazné vyhlášky
Na pomoc obecnímu rozpočtu by měla přijít nově přijatá plánovací smlouva, která bude
při územním řízení požadovat od investorů
příspěvky za napojení do stávající sítě kanalizace, vodovodu, komunikací a veřejného
osvětlení.
Zastupitelstvo obce na svém dubnovém za-
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VÍTEJTE
V LETECH
sedání přijalo také místní koeﬁcient v hodnotě
3 pro daň z nemovitosti. Rozhodlo tak po zralé
úvaze o potřebě doplnit chybějící infrastrukturu v obci.
Seznam ulic, které nemají kanalizaci a vodovod, popř. plyn, tím ani řešený povrch
komunikace:
Kejná, V Kanadě, Lety pod Lesem, Nad
Slunečnou, V Průhonu, část Nad Lesíkem,
Na Výsluní.
Seznam ulic, které nemají kanalizaci, popř.
plyn, tím ani řešený povrch komunikace:
Ve Škabrdli, K Rovinám.
Seznam ulic, které nemají jen povrch komunikace:
Na Pěšince, Lomená, Zahradní, Pod Viničkou,
Spojovací, část Na Skalkách, U Řeky, Slunečná, část Prostřední.
Seznam ulic, které mají zpevněný povrch
v katastrofálním stavu:
Mořinská, Polní, Karlická.
Nově byla přijata také vyhláška o školské spádovosti obce Lety k ZŠ Dobřichovice a ZŠ Josefa Kubálka Všenory.

LETOVSKÝ KALENDÁŘ AKCÍ
• 15. 4. První pomoc pro rodiny s dětmi,
blok A – základy první pomoci
RC Leťánek, sál U Kafků, 18:00–21:00 (blok
B – závažné stavy a onemocnění, úrazy)
• 20. 4. Vítání občánků
sál U Kafků, 10:00–11:00, sázení stromů
ve 14 hod., sraz v ulici Ke Skalicům
• 20. 4. Zkoušky z výkonu podle NZŘ
hřiště kynologického klubu, více na
www.kklety.cz
• 20. 4. Svoz nebezpečného odpadu
náves, 8:00–10:00
• 23. 4. Hrnky, misky, talířky (tvůrčí dílna
pro malé i velké od 3 do 99 let…)
RC Leťánek, sál U Kafků, 15:30–17:00
• 27. 4. ČS Kolo pro život – TransBrdy
maraton, dopolední závod pro děti,
hlavní závod – ul. Řevnická, ukončení
přihlášek 22. 4.
• 30. 4. Pálení čarodějnic
průvod dětí s lampiony, v 19:45 sraz u sokolovny
• 1. 5. Leťánkův pohádkový les Lety–Mořinka start v údolí v Libří, 13:00–15:00, více
na www.letanek.cz
• 2. 5. Koncert Samsona Lenka pro
děti – Méďové a jiné písničky ze známých
večerníčků, Kino Řevnice, 10:00, vstup
60 Kč, výtěžek jde do projektu Adopce
sedaček jako dar od obce Lety
• 3.–5. 5. Návštěva partnerské obce
Ailertchen v Letech
• 4. 5. Letovské máje
• 4. 5. Závod podle NZŘ
hřiště kynologického klubu, více na
www.kklety.cz

www.obeclety.cz
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NA VIDĚNOU V KINĚ, DIVADLE NEBO
NA VOLEJBALU S MONIKOU VAŇKOVOU
V Řevnicích a okolí je Monika Vaňková známá tím,
že se s obdivuhodným nadšením věnuje modernizaci kino-divadla a propagaci Sokola v Řevnicích. Díky
jejímu přičinění a shánění sponzorů a grantů dostává kino novou tvář a v sokolovně se cvičí více než
60 hodin týdně. Monika je také často obsazována
ochotnickými skupinami z okolí do nejrůznějších rolí.

věřím, že kino bude zdigitalizováno na konci léta. Pár sedaček k adopci ještě najdete
na www.kinorevnice.cz, kde
se aktualizuje i seznam dárců. Všem moc děkujeme. Je
úžasné, že se touto formou
vybralo téměř 200 000 Kč.

kých vystoupení stále roste,
představení jsou nápaditější,
pestřejší, výpravnější. Divadelní hry jsou v programu
kina už tradicí a diváci si je
oblíbili stejně jako si milovníci
hudby nenechají ujít tradiční
koncerty.

Kino-divadlo má nové šatny pro účinkující, změnilo
se jeviště, plátno… To je
obrovský obrat k jeho lepší
tváři. Co ještě je podle tvého názoru potřeba vylepšit?
Jaké inovace se případně
připravují?
Kdybych měla vypsat vše,
co je v řevnickém Sokole
i kině potřeba opravit a inovovat, nestačilo by na to
celé vydání zpravodaje. Počínaje sociálním zázemím,
výměnou oken, zateplením
fasády a konče střechou. Aktuální je ale digitalizace kina.
Vždycky mě zahřeje u srdce
zájem lidí o kino a chuť nám
pomoci, abychom si měli
kam zajít na ﬁlm, na koncert,
do divadla a děti měly kde
vystupovat. Čím méně se setkáváme na kulturních akcích,
v kinech či divadlech, tím hůře
se spolu dokážeme domluvit.
Když budeme my a naše děti
komunikovat pouze mobily
a počítači, za chvíli se nepoznáme na ulici. Proto bych
byla moc ráda, aby se maximálně využíval Sokol a kino
jako multifunkční budova,
kde si každý najde svůj sport
nebo kulturu, ale hlavně místo, kde bude trávit čas se
svými přáteli.

V kino-divadle se stále
něco děje, jaký je program
na nejbližší období?
Vzhledem k tomu, že se
začíná oteplovat, se divadelní sezona pomalu přesouvá
do Lesního divadla. Letošní
rok v divadelním kině přinesl
úspěšná představení ochotníků z Řevnic, Dobřichovic
i malých ochotníčků z Letů
a Dobřichovic, koncerty skupin Hop Trop, BioBlues, koncerty pro školy, školní akademie, vystoupení Klíčku i ZUŠ.
O kinosál se začali zajímat
například ﬁlmaři nebo
pražské
soubory.
Sezonu
uzavírá
2. 5. koncert Samsona Lenka pro základní školy. Na podobný program se
můžete těšit zase
od listopadu. Následující
období
je sezonou kina,
proto sledujte program a nenechte
vy- stydnout a pravidelně
zahřívejte svou adoptovanou sedačku! Kino hraje
pro vás, bez diváků není
kino. Nejen pro mládež
na rande, děti s kamarády,
ale i pro ostatní se v programu vždy najde dobrý
ﬁlm.

Také dění v sokolovně je
velmi bohaté na aktivity.
Z čeho máš největší radost?
Řevnický Sokol v současnosti nabízí v tělocvičně a sále celkem 25 sportů, prostory jsou
zaplněny skoro 60 hodin týdně.
Zacvičit si tedy může opravdu
každý ve věku od 1 roku do 99
let. Nabízíme všestrannost pro
děti a mládež, několik druhů
bojových umění, jógu, zdravotní cvičení i cvičení pro formování postavy, badminton. Muži
si chodí zahrát ﬂorbal, fotbálek
i nohejbal. Tradici má v Řevnicích volejbal, můžete se k nám
přidat ve všech věkových kategoriích – děti, mládež i dospělí.
V létě na písku i na antuce. Pokud máte rádi chůzi, využijte
hodiny nordic walking. Vše najdete na www.sokolrevnice.cz.

Loni jsme v DOBNET
zpravodaji zmiňovali potřebu digitalizace řevnického kina, aby bylo
možné zachovat promítání ﬁlmů i do budoucna.
Jak se tato problematika
vyvíjí?
Téma digitalizace kina
je velmi aktuální. Gong,
o. s., provozovatel kina,
má projekt ve fázi výběrového řízení ﬁrmy, která
digitalizaci bude realizovat. Na ﬁnancování (2,5
milionu Kč) se kromě
dotace z EU podíleli jak
příznivci kina formou

„adopce sedaček“, tak obce
a města (Řevnice, Dobřichovice, Lety, Řitka) i místní ﬁrmy
(kola Štorek, ACI, GreenSun
Partners) sponzorskými dary.
I když ještě
„malá“
finanční
částka
chybí,

Jak hodnotíš zájem
diváků z pohledu provozovatele i ochotníka?
Zájem diváků je nevyzpytatelný. Ještě jsem
nenašla klíč, pomocí
kterého se dá plánovat
návštěvnost. Stejné divadelní představení je
jeden den z poloviny
prázdné, jindy zase vyprodané. Vliv může mít
akce v okolí, program
v televizi, počasí, bio
zátěž, tchyně a bůhvíco
ještě. Úroveň ochotnic-
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A co bys ráda vylepšila?
Shoduje se tvé přání s vedením Sokola?
Vše se točí kolem peněz,
takže bych ráda vylepšila ﬁnancování, ale to je asi ohrané
sci-ﬁ. V tom se zřejmě budu
s vedením Sokola shodovat.
Velkou oporou řevnického Sokola je starosta jednoty Petr
Kozák, bez jeho pomoci by
už nám ten „barák“ asi spadl
na hlavu. Celý výbor dělá pro
Sokol ve svém volném čase,
co může.
Není lehké dát dohromady
tým cvičitelů, kteří by táhli
aktivity Sokola a vychovávali třeba i své pokračovatele. Zdá se, že v Řevnicích
se to daří...
Cvičitelé (hlavně dětí) mají
můj velký obdiv. Je to zodpovědnost. Každý týden na vás
čeká parta, která se přišla
do tělocvičny vyřádit, a cvičitel, bez ohledu na to, jaký
měl den nebo jak se cítí, musí
fungovat. Dělala jsem cvičitelku, takže jejich úsilí dokážu ocenit, ale už ne zaplatit.
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Jejich jedinou odměnou jim
budiž radost z pohybu jejich
svěřenců a velký dík všech
ostatních. Nyní hledáme
cvičitele pro žáky, jestli víte
o sportovci, který chce předávat zkušenosti dál nebo jen
vést kluky ke sportu, bereme
ho do party. Sem s ním!
Také jsem chtěla zmínit
tvoji ochotnickou zálibu.
V jakých rolích se cítíš příjemně, na kterou z nich
ráda vzpomínáš a kde ráda
hraješ?
Ráda hraji v představeních,
která mají divákům něco sdělit. Například v představení
Noc na Karlštejně je poselství
Karla IV., a čím déle hraji císařovnu, tím více si to uvědomuji.
Do každé role, kterou dostanu, se snažím dát kus sebe a je
úsměvné, jak to na diváky působí. Když jsem hrála vulgární
mladou ženu, v místních potravinách mne nezdravili, a pokud
ano, tak s kritickým dovětkem,
že jsem byla sprostá na veřejnosti, matka tří dětí! Po roli
naivní Winnifred v Limonádovém Joeovi mne oslovovaly
neznámé babičky, jak jsem
milá a krásná. Ale ani jednou
jsem to nebyla opravdu já. Milí

DOBNET zpravodaj

diváci, já dokážu umřít na jevišti třikrát a druhý den mne
potkáte na nákupu. Ve všech
hereckých rolích jsem se cítila
příjemně, protože jsme na jevišti vždycky úžasná parta,
se kterou je legrace. Nejraději hraji v blízkém okolí, tedy
v Poberouní. Diváci tady reagují jinak, protože nás znají,
a my zase víme, co si smíme
dovolit k nim. Můžeme použít
místní fórky, píchnout do zdejších problémů, více si to užít.
Co nového s ochotníky
v Dobřichovicích, v Řevnicích nebo s Mílou Frýdlem
připravujete?
Divadelní soubor Řevnice
letos slaví 90 let, takže plánujeme pořádně to oslavit představením Pane, vy jste vdova!
Oslava bude 22. 6. v Lesním
divadle. K devadesátému
výročí vyšel i almanach na
www.divadlo-revnice.cz.
V Dobřichovicích se připravují divadelní slavnosti, kde
si v rámci královského průvodu tradičně zahrajeme Noc
na Karlštejně, a celé léto bude
protkané divadlem. Takže
na viděnou v divadle, v kině
nebo na volejbalu.
Děkuji za rozhovor!
(bt)
inzerce
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PORTA – ŘEVNICE 2013
47. ROČNÍK – ČESKÉ NÁRODNÍ FINÁLE
Lesní divadlo v Řevnicích přivítá již pošesté plejádu vynikajících písničkářů a hvězd folkové, trampské
a country hudby na festivalu Porta.
Poslední víkend před prázdninami 28.–30. 6. 2013 vystoupí:
Věra Martinová, Vlasta Redl,
Spirituál kvintet, Wabi Daněk, Robert Křesťan, Ivan
Hlas, COP, Paciﬁk, Epy de
Mye, New Rangers, Šárka
Rezková, Yelow Sisters, duo
Kieslowski, Žamboši, Radek
Tomášek, Marien…
Speciální host Porty 2013:
Marsyas ve složení
Zuzana Michnová, Jiří Vondráček, Pavel Skála, Olin Nejezchleba, Jiří Zelenka a Jakub Zitko.

PŘEKVAPENÍ PORTY
Stejně jako každý rok připravuje Porta pro své diváky a příznivce překvapení. Interpreta,
jehož by na Portě diváci nečekali. V minulých ročnících jsme
tak mohli v Lesním divadle
vidět a slyšet například Jaroslava Svěceného, Lenku Dusilovou, Blue Effect nebo Martu
Kubišovou. Tak si počkejme,
čím nás Porta v Řevnicích překvapí letos.
V Lesním divadle vystoupí vedle soutěžících skupin
a interpretů také ti, kteří v ob-

lasti folkové a country hudby
získali v minulých ročnících
onu nenapodobitelnou sošku
Porty. Porta tedy připravila
skvělý program, kde nebudou
chybět legendy, současné
populární osobnosti, interpreti, kteří si svoji cestu teprve
klestí, a samozřejmě i začínající písničkáře a skupiny.
Nejstarší český festival Porta
se koná nedaleko nejnavštěvovanějšího českého hradu
Karlštejn, v půvabném Lesním
divadle obce Řevnice. Porta si
v tomto romantickém prostředí opět získala post hudebního svátku, jenž je přitažlivý
pro diváky i účinkující.
Řevnická Porta je romantika,
hudba v duši a poezie v písni.
Nabízí klid, přátelství a hvězdy nad hlavou i na pódiu.
Informace o soutěži najdete
na webu Porty.

PŘEDPRODEJ NA:
www.porta-festival.cz
revnice@porta-festival.cz
Tel.: 737 846 714
Ceny vstupenek:
Jednodenní 299 Kč
Permanentka (jarní sleva) 560 Kč
Psi a děti do 150 cm mají vstup
Jiří Vondráček a (bt)
zdarma.

Předprodej vstupenek
v kanceláři o.s. DOBNET
Palackého 27, 252 29 Dobřichovice
Využijte možnosti nákupu vstupenek bez
poštovného s jarní slevou již od 15. 4. 2013!

STAROČESKÉ MÁJE
LETY, náves, 4. května 2013

PROGRAM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10:00 – ZAHÁJENÍ JARMARKU
12:30 – POBOŽNOST U KAPLIČKY
13:00 – BLASMUSIK SINGERTAL, Themar (SRN)
13:30 – PRŮVOD OD KAFKŮ (dechovka Chorvatů,
Valašský vojvoda, děti MŠ, Leťánek, hasiči...)
13:45 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ,
ZAHÁJENÍ FESTIVALU (starostka + Letovští...)
14:00 – MATEŘSKÁ ŠKOLA, Lety
14:10 – SCÉNKA, Lety
14:30 – VALAŠSKÝ VOJVODA, Kozlovice
15:15 – ČESKÁ BESEDA, Dolany (Chorvatsko)
16:00 – FURIANT, Malá Bělá
16:30 – NOTIČKY, Řevnice
17:00 – VLAK NA DOBŘÍŠ, Praha
17:45 – LEŤÁNEK, Lety
18:00 – TŘEHUSK, Poberouní
18:30 – ČESKÁ BESEDA pod májí, Lety
19:00 – KÁCENÍ MÁJKY (hraje Třehusk)
19:15 – CIMBÁLOVKA VALAŠSKÉHO VOJVODY

PROHLÉDNĚTE SI CÁRY STARÝCH FILMŮ
Ve středu 24. dubna 2013
v 19 hodin začíná v kavárně
Modrého domečku v Řevnicích pořad s názvem Cáry
starých ﬁlmů. Vznikl v rámci
projektu Ústavu pro studium
totalitních režimů o historii
českého undergroundu. Pásmo svým komentářem chronologicky propojuje jeden ze
zakladatelů undergroundového hnutí František Stárek, známý pod přezdívkou Čuňas.
Autor proslul jako vydavatel samizdatu (časopis Vokno, rok 1979). V roce 1976
byl odsouzen v procesu proti
hudební skupině The Plastic
People of the Universe a také
za podpis Charty 77. Když se
začal režim za Chartu 77 tvrdě
mstít, spoluzaložil František

Stárek komunu v Nové Vísce
u Kadaně. S přáteli se domníval, že na vesnické usedlosti
v odlehlém pohraničí uniknou
represivnímu aparátu a získají
prostor pro své kulturní aktivity. Socialistický režim však
objekt v roce 1981 vyvlastnil
a Stárka odsoudil k dalším
dvěma letům vězení. Po propuštění v disidentských aktivitách dál pokračoval, podílel
se na produkci a distribuci Originálního videojournalu – prostřednictvím videokazet šířil
informace o disentu. Další zatčení pak přišlo v únoru 1989.
Události 17. listopadu strávil
ve vězení, propuštěn byl až
26. listopadu 1989 na základě prezidentské amnestie.
Po revoluci nastoupil Franti-

šek Stárek ke kontrarozvědce, kde nakonec setrval až
do roku 2007. V současnosti se věnuje badatelskému
a dokumentačnímu projektu

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

k dějinám československého
undergroundu.
Besedu pořádá Městské
kulturní středisko v Řevnicích
ve spolupráci s o. s. Náruč. (thr)
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MALOVÁNÍ S GOOGLEM
Zajímavou aplikací v cloudových službách od Googlu je kreslení. Jako součást Google Apps umožňuje
vedle dokumentů a sešitů vytvářet kresby, nákresy,
plánky, zkrátka co vás právě napadne.
Jedná se o jednoduchý program na tzv. vektorovou graﬁku. Je možné zhotovovat
nejrůznější geometrické tvary
a jejich spojení, vkládat textová pole, komentáře a další
popisky a dělat spojení mezi
jednotlivými tvary. Ti z vás,
kteří používají např. malování ve Windows, určitě ocení
dospělost a lepší funkce této
aplikace. Po krátkém tréninku
jste schopni namalovat téměř

cokoli, jako byste pracovali
s papírem a tužkou.
Pro znalce graﬁckých programů bude ovládání tohoto
programu hračka, protože
zde fungují všechny známé
klávesové zkratky, např. pro
duplikování objektu nebo kopírování tvarů. K dispozici jsou
automatické vodicí linky, které pomohou zarovnat objekty
na stránce, vystředit je nebo
zarovnat vůči sobě navzájem.

inzerce

Je možné objekty řadit za sebou ve vrstvách, rozdělovat
nebo slučovat do skupin.
Ovládání programu je intuitivní a jsem přesvědčen, že
se s ním naučí pracovat téměř
každý, kdo bude chtít své prezentace a dokumenty doplnit
o nádherné ilustrace i schematické náčrtky, aniž by musel
opustit Google Apps, a vše vytvářet v jednom prostředí. Využít jej mohou i ti, kteří potře-

bují základní tvary pro webové
stránky, nebo například učitelé
pro výuku geometrie.
Neméně zajímavý je export
do SVG (Scalable Vector Graphic) a samozřejmě do PDF
nebo obrázku JPG nebo PNG.
Vytvořené nákresy je možné
odeslat e-mailem nebo ponechat uložené na Google Disku
či sdílet s dalšími uživateli přímo v prostředí Google Apps.
(br)

inzerce

Mateřská škola
Miniškolka Sluníčko
Pod Ko
Kost
stel
st
eleem
em 109
10999, 252
252 29
29 Ka
Karlrlík
lík

Přijímáme děti na školní rok 2013/2014
Výhody:
malýý kolek
k ktitivv in
individuální př
přís
ístu
tupp proost
s orná zahrada
da
prog
ogram
m zaaměřen naa zzdo
doko
konalováníí poh
ohyb
y ovvé výchovy,
zrručnoosti, vědom
mostí... provo
vozz od 7:000 do
d 17:
7 00 hodin
tvořenní,, zpívání
ní, kreslení, malování
ní,, recitaacee,
předm
matemattické a před čtenářskéé znalossti
kroužžekk angliččtiny, ﬂétny – zdravéé dýcháání a ručční práce

Přijímáme děti na letní provoz 2013

LETNÍ PROVOZ
88. 7.
7 až 4. 8. 2013
111. 8. až 31
11.
31. 8. 2013
Kontakty:
www.miniskolka-slunicko.cz
ww
helvel
eleb
ebililova@seznam.cz
tel. 602 350 210
Těšíme se na Vás
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ČESKÁ POŠTA CHCE EFEKTIVNĚJI HOSP
UVAŽUJE ČESKÁ POŠTA O PŘEVEDENÍ TĚCHTO POBOČEK NA FRANŠÍZY?
Státní doručovatel Česká pošta vytipoval nerentabilní pobočky, v jejichž případě chce s obcemi jednat
například o možnostech převedení na franšízy. Lidé
tak po ukončených dohodách budou moci využívat
poštovních služeb i nadále, ale půjdou do obchodu
nebo na obecní úřad.
Už v roce 2007 začal státní
podnik Česká pošta (dále ČP)
realizovat první fázi rozsáhlého projektu restrukturalizace
pobočkové sítě, aby odpovídala potřebám zákazníků
dnešní doby. Je rozplánován
do fází v celkové délce deseti
let, tedy až do roku 2017.
Za tuto dobu by měla pobočková síť poštovních úřadoven
doznat takových změn, aby
došlo k ekonomické optimalizaci celé sítě pošt na straně
jedné a zároveň aby síť zohledňovala migraci obyvatel,
a tím rychlý rozvoj satelitních
obcí a měst na straně druhé.

OBCE JSOU
ROVNOCENNÝM
PARTNEREM ČESKÉ
POŠTY
Před čtyřmi lety uzavřely
Svaz měst a obcí ČR (SMO)
a Česká pošta, s. p., dohodu
o partnerství. Tato dohoda má
svazu a obcím v něm sdruženým zaručovat pravidelné informace o změnách připravovaných ČP.

„Další rozšíření nadstandardních vztahů s Českou poštou
opravdu vítáme. SMO podpoří
úsilí České pošty o optimalizaci sítě poboček za předpokladu, že v území bez odpovídající dopravní dostupnosti
prostřednictvím veřejné hromadné dopravy nedojde k zásadnímu omezení dostupnosti
základních služeb. Při jednání
o budoucnosti pobočkové sítě
musí zůstat samospráva rovnocenným partnerem České
pošty,“ řekl tehdejší předseda
SMO a dnešní místopředseda pro evropské záležitosti
Ing. Oldřich Vlasák (uveřejněno na euro.e15.cz).

VZNIKNOU
VE VŠERADICÍCH
A SVINAŘÍCH
FRANŠÍZY?
Na seznamu pošt, které by
ČP ráda převedla na franšízy, zveřejněném na serveru
ihned.cz, jde v našem nejbližším okolí pouze o pobočky
ve Všeradicích a Svinařích.
Jedná se také o poště v Zad-

Česká pošta na svých
stránkách vysvětluje
jednotlivé formy služeb:

ní Třebani. Podle slov starosty
Všeradic Bc. Bohumila Stibala, MBA, je zastupitelstvo
pro udržení poštovních služeb v obci. Jsou rozjednány
dvě možnosti – partnerství
ČP s obcí Všeradice nebo
spolupráce s tamějším Coopem. Právě s maloobchodní
sítí Coop už nyní Česká pošta
provozuje na třicet výdejních
míst v celé České republice.
„Ve Svinařích se nic neděje. Zatím nás zástupci České
pošty nenavštívili, dostali jsme
pouze dopis. Se zrušením
pošty samozřejmě souhlasit
nebudeme, v naší obci své
opodstatnění má,“ říká svi-

nařský starosta Vladimír Roztočil. Příslušná jednání teprve
očekává, zastupitelstvo obce
dosud žádné změny týkající
se provozu poštovní pobočky
ve Svinařích neodsouhlasilo.
Pošta ve Všeradicích je otevřena 14 hodin týdně stejně
jako pošta ve Svinařích.
V Zadní Třebani panuje nejistota, ale situace zatím nenasvědčuje, že by se tato pobočka měla zavírat.

A JAK JE TO
V OSTATNÍCH MALÝCH
OBCÍCH?
Pošty v malých obcích slouží
hlavně důchodcům nebo li-

VÝDEJNÍ MÍSTO I
Zajišťuje vybrané poštovní služby: výdej uložených listovních a balíkových zásilek a příjem reklamací.

VÝDEJNÍ MÍSTO II
Zajišťuje vybrané poštovní služby: výdej uložených listovních a balíkových zásilek a příjem reklamací, prodej
cenin, podání listovních a balíkových zásilek, poštovních
poukázek a plateb SIPO.

POŠTA PARTNER
Zajišťuje poštovní služby v rozsahu poštovního místa II.
Navíc poskytuje vybrané služby Poštovní spořitelny, operace Maxkartami – vklady, výplaty a platební příkazy.
Pošta v Litni

DOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz
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ODAŘIT I VE SVINAŘÍCH A VŠERADICÍCH

Pošta v Řevnicích patří k velkým úřadovnám, kterých se připravované
změny zatím netýkají
Autor: Barbora Tesařová

dem, kteří jsou přes den doma.
„Mě by se zrušení pošty nijak
nedotklo, věci si vyřizuji v Berouně, kam dojíždím do práce.
Naše pošta má totiž otevřeno
jen krátce dopoledne i odpoledne, což nestihnu. Ale spíš
by to vadilo starším lidem, kteří
si kromě jiného chodí na poštu navzájem popovídat," řekl
obyvatel Svinař, který si nepřál
zveřejnit své jméno.
Ivana ze Všeradic poukazuje
na fakt problematiky ﬁnančních služeb. „V obcích v Brdech není banka ani bankomat. Zdejší obyvatelé si proto
zavedli účet na místní poště,
aby měli dostupnou hotovost.
Jsem zvědavá, jestli na naší
poštovní pobočce zůstanou
zachovány ﬁnanční služby.“
V celé republice by mělo zaniknout 226 poboček. Jedná
se především o pošty v menších obcích, které jsou pro
státní podnik ztrátové. Česká
pošta nabízí obcím jako alternativu zřízení takzvaného výdejního či partnerského místa. To znamená, že by veškeré
poštovní služby poskytovali
zaměstnanci obecních úřadů
či prodejen a Česká pošta jim
za to platila.
„Ve všech obcích, které byly
vytipovány, jednáme nejdříve
se samosprávami. Cílem projektu je změnit poštovní síť,
aby odpovídala poptávce občanů po službách České pošty. Poštovní síť se za posledních 150 let nezměnila. Pokud
rozmístění poboček porovnáme se současným rozložením
obyvatelstva, je síť nevyhovující," sdělila mluvčí České
pošty Marta Selicharová.

9
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SYSTÉM FRANŠÍZ
A POŠTA PARTNER
Franšízy České pošty vznikají od roku 2009. Dnes jich
v celé ČR najdete již 78. Nejčastěji jsou na obecních úřadech, Česká pošta má ale
i smlouvu s maloobchodními
řetězci, někde i s večerkami.
Vznikají náhradou za zrušené
poštovní pobočky. Tito smluvní partneři pracují na základě
mandátní smlouvy. To znamená, že odpovědnost a rozsah
služeb jdou za ČP. Technologicky se takové pracoviště
chová jako dislokovaná přepážka pošty. Partnerovi, případně výdejnímu místu, hradí
ČP výdaje spojené se zařízením a platí paušály podle objemu provozovaných služeb.
Tato změna formy poštovní obsluhy nastupuje v rámci
projektu optimalizace poštovní sítě a ponese logo
Pošta Partner. Pošta Partner
poskytuje oproti výdejnímu
místu širší spektrum poštovních služeb týkající se hlavně
ﬁnančních operací.
Jako první byla otevřena
pobočka Pošta Partner v obci
Boží Dar.

VELKÝCH POŠT SE
ZMĚNY NEDOTKNOU
Pošty v Černošicích, Dobřichovicích a Řevnicích samozřejmě zůstanou zachovány.
Mnozí obyvatelé, kteří si zde
obvykle vystojí dlouhou frontu,
než je pracovnice za přepážkou můžou obsloužit, si často
postesknou, proč je obsluhují
pouze dvě poštovní úřednice,
když každá z pošt disponuje
přepážkami čtyřmi…

Ve Všeradicích sídlí pošta v budově vlastněné obcí
Autor: Barbora Tesařová

Odpovědí jsou samozřejmě
opět ekonomické důvody,
ačkoli z hlediska zákazníka
jsou takováto opatření neo-

důvodněná. Odpověď přineseme v jednom z dalších čísel
DOBNET zpravodaje.
Barbora Tesařová

EMOCE KOLEM TRANSFORMACE
POŠTOVNÍ SÍTĚ JSOU PŘEMRŠTĚNÉ
K SITUACI SE VYJADŘUJE ŘEDITEL ODBORU
KOMUNIKACE ČP MGR. IVO MRAVINAC
„Dá se říci, že systém
ČP by se měl co do organizace a počtu pošt přiblížit rakouskému vzoru.“
To je ve stručnosti obsah
vzkazu Mgr. Iva Mravinace obcím.
„Emoce, které vznikly kolem
transformace poštovní sítě,
jsou podle mě přemrštěné.
Česká pošta pobočky neruší,
protože v daném místě zůstává poštovní obsluha, jen v jiné
formě. Služby, na které byli
klienti nerentabilních poboček
zvyklí, zůstanou zachovány,
změní se jen jejich provozovatel. Do budoucna bychom měli
fungovat na bázi takzvaných
franšíz, jimiž nahradíme vlastní
pobočky. Podívejte se do Rakouska. To má stejný počet

obyvatel jako ČR. Přitom rakouská pošta čítá na 400 poboček. Vše ostatní jsou franšízy. Ve srovnání s našimi 3 238
provozovnami!“
Ivo Mravinac dále dodává,
že obavy, které vzbudila vyhláška Českého telekomunikačního úřadu o dostupnosti
poštovních služeb nejsou
na místě. (Pozn. red.: Tato vyhláška zvyšuje maximální dojezdovou vzdálenost k poště
z 2,6 km na 10 km.) „Problém
je v tom, že naše poštovní síť
se neměnila zhruba 150 let,
zatímco migrace obyvatel
byla za poslední léta značná.
Dnes máme pobočky v místech, kde žije 300 obyvatel,
zatímco v příměstských částech s tisícem obyvatel pošta
chybí.“
(bt)
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POHLED VE SCHRÁNCE?
PRO MLADÉ LIDI NĚCO NEVŠEDNÍHO A UNIKÁTNÍHO
Přestože žijeme v době moderních technologií, stále existuje instituce, jakou je pošta.
Státní doručovatel Česká
pošta hodlá zrušit přes 200
svých poboček v menších
obcích. V lednu se zvýšila maximální vzdálenost pošt
od místa bydliště z 2,6
na 10 kilometrů. Zrušení
některých pošt tudíž vyvolalo mezi lidmi značný
rozruch. Vidina nekonečné
fronty na poštách v menších
obcích se rázem přemění
na reálnou nekonečnou frontu
v obcích větších. To znamená,
že si na vyřizování složenek
a vyzvedávání doporučených
dopisů nebudu nechávat jednu hodinu z odpoledne, ale rovnou
odpoledne celé. A to já
na poštu nedocházím
týden co týden jako
řada lidí. Předpokládám, že těm zaměstnavatel
z důvodu návštěvy pošty pracovní dobu nezkrátí…

A co potom lidé staršího
věku? Budou se muset dopravit jednou

za měsíc na poštu pro
důchod do vzdálenějšího města,
dále zaplatit ze
svého již tak značně ořezaného
důchodu další peníze za dopravu na danou pobočku.

Důvodem omezení počtu
poboček je hlavně ušetření
ze státního rozpočtu. Můžeme si položit otázku, zda
se tak postupnými krůčky
nedostáváme k úplnému
vymizení pošt. Mnohé
z nás jistě napadlo, proč
v době počítačů jsou
pošty stále provozovány. Dopisy byly postupně nahrazeny e-maily, mnohé platby už můžeme
uskutečnit přes internet, zboží
si často raději necháme přivézt
od soukromého dodavatele až
domů. I přes to všechno jsou
ale pro nás pošty potřebné.
Mladí lidé mne překvapili svými názory na funkci pošt. Pro
ně to znamená něco nevšední-

ho a naprosto unikátního, když
jim do schránky přijde pohled,
dopis či přání k narozeninám.
Jsou si vědomi toho, že je to pro
odesílatele namáhavější proces
než večer zasednout k počítači a popřát prostřednictvím
e-mailové schránky nebo Facebooku. Pro mě samotnou je to
minimálně osobnější a upřímnější forma komunikace, a to je
důvod, proč poštu jako takovou
české populaci (i té mladé) doporučuji zachovat.
Gabriela Benešová, Lety

inzerce
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KOUPACÍ JEZÍRKO – ŠPERK PRO VAŠÍ ZAHRADU

Společnost PoolPro nabízí komplexní profesionální
služby v oblasti prodeje, projektování, instalace a servisu bazénů a koupacích jezírek. Naši lidé mají více než
15 let zkušeností v tomto odvětví. Naším cílem a mottem je „Aby vám bazén přinášel jen radost“. Realizace
bazénů a jezírek provádíme na klíč, v prvotřídní kvalitě.
KOUPACÍ JEZÍRKA

zahradu. V jezírku si můžete
navrhnout například relaxační
zónu s vířivými tryskami, mělčinu pro děti či hlubší prostor
pro plavání s protiproudem.
Instalace je snadnější a rychlejší než u klasických bazénů.
Kompletní realizace jezírka
je otázkou 3-4 týdnů. Třešničnou na dortu je možnost
zimního bruslení na tomto
jezírku.

VŠECHNY DRUHY
BAZÉNŮ
Kromě koupacích jezírek
v naší nabídce naleznete
všechny druhy bazénů a příslušenství.
Pokud máte starý bazén,
můžeme Vám jej vyvložkovat
a ze starého rozpraskaného
bazénu vytvořit nový. Zajistíme Vám kompletní servis.

KONZULTACE ZDARMA
Pokud Vás cokoliv zaujalo,
neváheje si objednat konzultaci zdarma už nyní, jaro
je zde! Přijedeme nezávazně
na místo instalace a poradíme
s případným umístěním bazénu či jezírka, ﬁltrace i terénními úpravami. Navrhneme Vám
nejvhodnější možnosti údržby
a ohřevu vody. Velice rádi Vás
též uvítáme v naší prodejně
v Říčanech, kde naleznete
vše potřebné k provozu bazénů a jezírek. Pro další informace můžete rovněž navštívit
náš web www.poolpro.cz
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Rádi bychom vám představili
unikátní patentovanou novinku na trhu - koupací jezírka Biodesign. Jsou unikátní v tom,
že vypadají jako nádherná přírodní jezírka, a přitom nabízejí
kvalitní upravenou vodu jako
v bazénu. Každé jezírko je jedinečné - navržené dle osobní představy zákazníka a lze
ho přizpůsobit pro každou

Náklady na zhotovení koupacího jezírka Biodesign jsou
srovnatelné s běžnými kvalitními realizacemi jiných bazénů,
a to včetně případných úprav.

ck á
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TIP NA VÝLET

číslo 4 | ročník 7

NA KONÍČKY DO CHUCHLE
Dostihové závodiště v Praze – Velké Chuchli už více než sto let přitahuje nejen všechny zájemce o drobný hazard ve formě sázek, ale také
rodiny s dětmi, které zde tráví nedělní odpoledne. Zelený ovál u Vltavy totiž nenabízí jenom dostihy, ale
i program pro celou rodinu.
Nová sezona bude v Chuchli zahájena
7. dubna 2013 tradičním sprinterským
dostihem 88. ročníku Gomba handicapu.
Program začne ve 14 hodin a obsahuje
celkem osm dostihů. Až do konce října
tu s výjimkou letních prázdnin můžete
téměř každou neděli obdivovat výkony
koní i žokejů. Naplánováno je totiž celkem 20 dostihových odpolední.

VSTUPNÉ
Denní vstupné pro dospělé činí 120 Kč,
pro mládež do 18 let a studenty 60 Kč,
děti do 15 let stejně jako držitelé
ročního kuponu pražské MHD mají
vstup zdarma. Vedle toho jsou poskytovány některé další slevy a také
si lze koupit permanentní vstupenky na celou sezonu.

SUVENÝRY
V infocentru (přízemí tribuny – sázková hala) lze pořídit celou řadu suvenýrů,
ale také si obohatit domácí „dostihovou
knihovničku“. V nabídce jsou trička s obrázky poníků, pohlednice s portréty českých dostihových koní nedávné minulosti

Termíny dostihových dnů
první části sezony
(vždy od 14 hodin):

duben: 7., 14., 21., 28.
květen: 5., 12., 19., 29.
červen: 2., 9., 23.

AKTIVITY PRO DĚTI
Nedělní dostihy jsou ideálním tipem na výlet pro celé rodiny. Děti
mají k dispozici venkovní hřiště
s pískovištěm i houpačkami. Oblíbenou atrakcí je dětský koutek Hříbátka, umístěný v přízemí sázkové
haly. Kromě bazénu naplněného
míčky, skládacího hradu či skluzavky mají Hříbátka pro své malé hosty
přichystány i speciální komponované
pořady a soutěže o ceny. Pořady připravuje Český animační tým, ceny do soutěží věnuje společnost Dino Toys. Rodiče
mohou využít občerstvení v přilehlé kavárničce.
Velmi oblíbené jsou jízdy na třech chuchelských ponících. Ty jsou provozovány
zdarma, respektive za dobrovolné jízdné, jímž může být i jablko či mrkev pro
Jupíka, Vilíka a Bajaju.

PRO MAMINKY
V přízemí tribuny je zřízena místnost
s přebalovacím pultem a zdrojem pitné
vody. Zajistit klidné odpoledne pomůže
i bezplatné zapůjčení dětské sedačky
(do 4 let). Požádejte o ni obsluhu kavárny
u dětského koutku Hříbátka.

Vše o českých dostizích najdete také na:
www.dostihy.cz
Oﬁciální stránky chuchelského závodiště:
www.velka-chuchle.cz

a současnosti, knihy, hračky, další dárkové předměty, ale i ročenky, přehledy plemeníků a ostatní tiskoviny Jockey Clubu
či dostihové programy včetně sázkové
přílohy LOT. Nabízejí tu také možnost pořízení otisku upomínkového razítka.

DOPRAVA
Z dolního Poberouní je ideální spojení
po železnici. Vlaky v zastávce Praha – Velká Chuchle staví v neděli každou půlhodinu přímo před hlavní branou závodiště.
Automobilem se sem dostanete nejlépe
z Radotína. Parkování je na zdejším parkovišti zdarma. K závodišti zajíždí autobus
linky č. 244 spojující smíchovské nádraží
s Radotínem.

DOSTIHOVÝ PROGRAM

hy je dostihový program, který je ke koupi
v pokladně závodiště. Obsahuje startovní
pole každého dostihu včetně údajů o posledních výsledcích každého koně.

SÁZKY
Na závodišti můžete vsadit u dvou sázkových ﬁrem na vítěze (vyhráváte,
když tipovaný kůň v dostihu zvítězí),
vítěze/místo, oblíbené jsou také sázky 1–2, 1–3, 1–4, 1–5 (trefa do konkrétního umístění), akumulované
sázky (kombinované sázky). Rovněž
lze sázet v takzvaném totalizátoru.
Sázíte na kurz, který je vypočítáván
až v okamžiku startu dostihu. Výhra je přitom podílem součtu sázek
v jednom typu sázky do jednoho dostihu a počtu vyhrávajících. Takto se
sází na malé pořadí (umístění dvou
konkrétních koní na 1. a 2. místě)
a velké pořadí (umístění tří konkrétních koní na 1. až 3. místě).

DOSTIH VE ZKRATCE
Každý dostih začíná už před samotným
závodem, kdy se v paddocku koně představí divákům a žokejové obdrží „ordre“
(poslední pokyny). Pak odcházejí na závodiště, kde zkušebním cvalem doběhnou ke startovacím boxům. Mezitím jsou
uzavřeny poslední sázky a po zavedení
koní do boxů dává dostihová komise
(dbá na regulérnost dostihu) pokyn startérovi. Ten dostih odstartuje. Koně běží
protilehlou rovinkou, lahovickým obloukem a cílovou rovinkou k tribuně, kde je
očekávají napjatí diváci. O dramatické
doběhy nebývá nouze. Předávání cen
probíhá většinou v tzv. malém (ceremoniálním) paddocku. Cenu dostane jezdec, trenér a majitel vítězného koně.

Důležitou pomůckou sázejícího na dosti-

PROČ:

výlet pro celou rodinu

KDY:

v neděli od 14 do 18 hod.

INFO:

http://www.velka-chuchle.cz

NA JAK DLOUHO: odpolední výlet

KAM:

Tomáš Hromádka

Praha – Velká Chuchle (z Dobřichovic 14 km)

JAK TAM: autem, vlakem, autobusem
GPS:

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

50°0'32.387"N, 14°23'22.049"E
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA

číslo 4 | ročník 7

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

VYHRAJTE MOBILNÍ TELEFON A PŘIPOJENÍ K INTERNETU NA 3 MĚSÍCE ZDARMA

PRO CHYTRÉ HLAVY
u KUŘATA
Na farmářském trhu se prodávala kuřata. První zákazník koupil
polovinu všech kuřat a ještě jedno kuře k tomu. Druhý zákazník
koupil polovinu zbytku kuřat a ještě jedno kuře k tomu. Třetí opět
koupil polovinu kuřat z nového zbytku a také ještě jedno kuře
k tomu. Prodejci zůstalo 5 kuřat.
Kolik měl prodejce kuřat, když začal prodávat?

u VE VLAKU
Cestující ve vlaku v polovině cesty usnul. Po probuzení zjistil, že
má ujet ještě pětinu cesty, kterou projel ve spánku.
Určete zlomkem délku části cesty, kterou cestující prospal.

SOUTĚŽ O CENY
Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz
nebo DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,
a to nejpozději do 20. dubna 2013.
POZOR: Opět soutěž o MOBILNÍ TELEFON. Ze správných znění tajenky budou vylosováni tři luštitelé a každý obdrží připojení k internetu na
3 měsíce zdarma (netýká se připojovacího poplatku).
Bonus: Luštitel, který zašle správnou tajenku včetně správného řešení
všech tří uvedených kvízů, bude zařazen do losování o bonusovou cenu
– mobilní telefon.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou
poštovní adresu. Děkujeme. Cenu do soutěže věnoval DOBNET, o. s.

TAJENKA

u ČÍSLO 31

Z MINULÉHO ČÍSLA

Vyjádřete číslo 31 pomocí pěti trojek a matematických operací.

Jóga jako dobrá cesta.

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Vylosovaná luštitelka křížovky z březnového čísla:
Petra Filipcová, Dobřichovice

Řešení z minulého čísla:
Dědeček: 66 let Budík: téměř 15 minut Milion: [(66-6)/6 ^ 6]

Gratulujeme. Výhru (permanentku na jógu) si vyzvedněte do 20. dubna 2013 v kanceláři sdružení DOBNET v Dobřichovicích.
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DOBNET zpravodaj

KAIE.CZ
Designové webové stránky
Prezentace na sociálních sítích
Fotografie | Budování značky
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katerina.baierova@gmail.com | +420 776 120 552
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dlaždičské, pokrývačské, zámečnické,
truhlářské, elektropráce, ... a ostatní
řemesla

domácí PC sítě

SÁDROKARTONY,
BAZÉNY A JEJICH
STAVEBNÍ PŘÍPRAVA,
SOLÁRNÍ OHŘEV
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EVO
Ř
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V
I
PAL
ETY

RIK
DŘEVĚNÉ B hodreva.eu
jpalivove
www.prode

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

Přemysl F I X A

STAVEBNÍ ŘEMESLA,
ZEDNICKÉ PRÁCE

VODA, TOPENÍ,
KANALIZACE, PLYN

500,- Kč

K Vodárnám 1025
252 29 Karlík
mobil: 603 427 491
info@ﬁrmaﬁxa.cz www.ﬁrmaﬁxa.cz
n novostavby, rekonstrukce
a opravy objektů
n kompletní práce vč. projektů
a revizí
n domácí PC sítě
n vnitřní a venkovní práce
i jednotlivě
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DOBNET zpravodaj

číslo 4 | ročník 7

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

Vysokorychlostní internet
bez starosti o přípojku
 klienti, kteří se nově připojí do 30. dub
bna 2013,,
získají na 3 měsíce tarif Optimal zdarm
ma
 za nové připojení se považuje nová
adresa připojení
 kompletní přípojka za 1490 Kč včetně práce technikaa
 o přípojku se staráme bezplatně, včetně oprav
a výměn
 smlouva bez závazku, výpovědní lhůta 1 měsíc

Pevná linka bez paušálu

Informace z regionu

 pevný telefon s nulovým měsíčním paušálem
 při přechodu možnost zachování
dosavadního čísla
 minuta volání do pevné sítě za 0,71 Kč

 měsíčník DOBNET Zpravodaj
zdarma do 5500
schránek
 regionální
informační
portál
www.idobnet.cz

SUPER
CENA
 minuta volání do mobilních sítí za 2,21 Kč

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

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