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Je asi zřejmé, na jaké téma budeme 
tento měsíc psát. Hned několik z vás, 
našich čtenářů, se na redakci obrátilo 
převážně po negativním prožitku (ať 
z parkoviště u nádraží, nebo u škol-
ky, či před vykradenou kůlnou), a to 
s příběhy a názory na opatření, která 
by mohla přispět k větší bezpečnosti 
a ochraně před poberty a nenechavci. 
Nebo případně i odradit organizované 
skupiny před nájezdy na území našich 
obcí, po kterých zůstávají vykradená 
auta v ulicích, ukradené okapové svo-
dy z domů nebo vybavení staveb ještě 
nedokončených.

Přinášíme také vyjádření na toto téma 
z úst zástupců Městské policie Černo-
šice, Policie ČR Řevnice, oslovili jsme 
starosty okolních obcí, jaká opatření jsou 

obce schopny zajistit pro bezpečnost 
majetku a posléze i životů.

Napadlo vás, co by se stalo, kdybys-
te takového pobertu chytili při tom, jak 
vám „bílí“ byt v přízemí, když vy v patře 
spíte?

Co uděláte, když dopadnete pachatele 
krádeže věcí ve vašem autě a on není sám?

Také by nás zajímalo, jaký názor na toto 
téma máte vy, naši čtenáři, jaké máte 
zkušenosti, co soudíte o diskutovaných 
řešeních.

S těmi, se kterými jsme si povídali, jsme 
se shodli na následujícím:

Samozřejmě – krade se a krást se bude. 
Ale všechno má svou únosnou hranici. 
A ta byla v našem nejbližším okolí pře-
kročená. Co s tím uděláme?

Ptala se  Barbora Tesařová

Tak nějak může přemítat každý, kdo nechává auto každé ráno stát 
na parkovišti u nádraží - ať už v Dobřichovicích, nebo ve Třebáni 
- před odjezdem vlakem do práce. A večer při vystupování z vlaku se 
potichu modlí, aby tam to auto stálo. Jestli ho z dálky vidí, trochu si 
oddechne, ale pak ho rychle zkontroluje, jestli nemá rozbité okén-
ko, napíchnutou nádrž či nechybí kola... a pak s radostí odjíždí. Tedy 
v případě, pokud patří mezi ty šťastné. Pokud ne, má zkažený večer 
a spoustu starostí okolo.

více na str.        až         8 10...VYKRADOU, NEVYKRADOU,...

CÍTIT SE BEZPEČNĚJI...

NOVÉ VLAKY
Z Prahy do Berou-

na jezdí se změnou 
jízdního řádu více 
nízkopodlažních City 
Elefantů. Staré pan-
tografy, přezdívané 
žabotlamy, by ces-
tující měli potkávat 
jen výjimečně. Nové vlaky budou jez-
dit na drtivé většině spojů. Se starými 
soupravami se podle slibu Českých 
drah budou zákazníci setkávat už jen 
ve špičkách pracovních dní.

LESNÍ DIVADLO
Letní scéna, skvě-

lé hry, vděčné pu-
blikum a výborné 
zázemí láká na di-
vadelní slavnosti 
v Řevnicích stále 
více zájemců z řad 
nejen diváků, ale 

i divadelníků. Lesní Slavnosti Divadla 
představí nové i starší představení, 
stačí si jen vybrat.

NOVÁ ŘEDITELKA
Za sebou má mno-

ho zkušeností - s ve-
dením základní školy 
jako zástupkyně ře-
ditele, se založením 
a vedením dětského 
klubu i s organizová-
ním zájmových aktivit 
a marketingem. Nyní ji opět přitáhla 
práce s dětmi. Tentokrát na pozici ře-
ditelky Základní školy a mateřské školy 
Všenory. A převážně o škole (přestože 
jsou prázdniny) bude i tento rozhovor 
s Renátou Bartoníčkovou.

PARK KINSKÝCH
Během prázdnin 

máme někdy chvilku, 
kdy nechceme jez-
dit na kole, plavit se 
po řece nebo být ji-
nak aktivní, ale chce-
me se hezky projít, 
něco pěkného vidět, 

prostě strávit klidné odpoledne. Upro-
střed Prahy můžeme najít oázu klidu, 
jakou byste tam ani nečekali.
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

DOBŘICHOVICKÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI JIŽ TEN-
TO PÁTEK

Dobřichovická divadelní společnost zve všechny návštěvní-
ky na Dobřichovické divadelní slavnosti, které se konají od 2. 
do 18. července 2010 na nádvoří zámku v Dobřichovicích.

Při této příležitosti bude možné shlédnout tři představení – Ten, 
kdo utře nos, Pyžamo pro šest a Já jsem otec Bemle a já mat-
ka Žemle. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Dobři-
chovicích na Městském úřadě, v knihovně a ve Vinárně U Caldů; 
dále v Řevnicích ve vinárně Vino e Bocconcino na náměstí Jiřího 
z Poděbrad č. 44 a v prodejně Zdravotnických potřeb. Vstupné 
na všechna představení je stanoveno na 150,- a 90,- Kč.

Kompletní program Dobřichovických divadelních slavností je 
možné nalézt na Internetu na adrese www.divadlodds.cz. (mn)

JEDNOSMĚRKY V RADOTÍNSKÝCH BENÁTKÁCH
Z důvodu zklidnění provozu v radotínských ulicích U Jankov-

ky, Věštínská, V Parníku a Na Benátkách a kvůli zamezení je-
jich užívání tranzitní dopravou dojde v druhé polovině června 
ke změně dopravního režimu v této oblasti. Osazování doprav-
ních značek proběhne ve středu 23. června (od cca 8.30 hod.), 
vodorovné značení by mělo být hotové do pátku 25. června.

Chystané změny:
 dojde k zjednosměrnění ulice U Jankovky směrem od Věš-

tínské k Vrážské a bude zde vyznačen pruh pro obousměrný 

provoz cyklistů a pruh pro parkování;

 u výjezdu z areálu fi rmy Pragosound bude vodorovným do-

pravním značením (včetně příčných prahů) realizováno zúžení 

vozovky;

 zjednosměrněna bude i část ulice Věštínská v úseku mezi uli-

cemi Matějovského a Kraslická, směrem k Penny Marketu;

 v ulicích V Parníku a Na Benátkách dojde k zamezení průjez-

du nákladních vozidel;

 v ulici Vrážská se zkrátí parkovací pruh u výjezdu z ulice 

U Jankovky. Jaké jsou důvody těchto změn?

Oblast Radotína ohraničená ulicemi Výpadová, Vrážská, U Jan-

kovky a Věštínská je dlouhodobě zatížená průjezdnou dopravou 
a parkováním vozidel a dochází zde k přetížení výjezdních komu-

nikací z oblasti. Navrhovaným dopravním řešením bude oblast 
rozdělena na dvě části (Mramorka, Na Benátkách), čímž dojde 
k usměrnění dopravy v řešeném území a zvýší se kapacita parko-
vacích míst. Nejvytíženější je ulice Matějovského v úseku Věštín-
ská – Vrážská a Věštínská, která slouží i coby alternativní objízdná 
trasa v případě dopravní kolony na komunikaci Výpadová.

Zjednosměrnění části ulic vyváží vjezdový a výjezdové směry 
z jednotlivých částí celé oblasti. Vyřešit by se měl i dlouhodobý 
problém nehodovosti na křižovatce ulic Věštínská a U Jankov-
ky, která je doposud v režimu pravidla přednosti zprava, což 
ovšem většina řidičů přijíždějících od Výpadové nerespektuje.

Chystané úpravy směřují k bezpečnějšímu provozu v celé 
oblasti zastavěné bytovou zástavbou a rodinnými domy 
a k usměrnění parkování v ulicích Věštínská a U Jankovky.

Kateřina Drmlová, Praha 16

DEN S POMPO V TIPSPORTLAGUNĚ
Dne 11. 7. 2010 je pro vás a hlavně děti připraven další zábav-

ný den se soutěžními stanovišti umístěnými přímo v plaveckém 
areálu Tipsportlaguna v Berouně. Soutěže probíhají od 11:00 
do 15:30 hodin. Vítězové budou vyhlášeni dvakrát, a to ve 13:15 
a v 15:30 hodin. Ceny do soutěží věnovala společnost Pompo. (bt)

NEZMAŘI V DOBŘICHOVICÍCH
V pátek 23. července 2010 vystoupí na Zámku v Dobřichovicích 

od 20 hodin známá folková skupina Nezmaři v sestavě Pavel Jim 
Drengubák, Tonda Hlaváč, Pavel Zajíc a Šárka Benetková.

Skupina Nezmaři je charakteristická vícehlasým vokálem 
s doprovodem akustických nástrojů. Její repertoár tvoří pře-
vážně vlastní písně, ale i světová folková klasika. Každoročně 
odehrají více než sto koncertních vystoupení po celé České 
republice i na Slovensku. Mají stálé publikum ve všech vět-
ších městech republiky. Za léta aktivního koncertování posbí-
rali všechna ocenění, která se v tomto žánru udělují. Kromě 
plzeňských Port jsou také držiteli dvou Zlatých klíčů. Tato 
prestižní cena se uděluje pro nejlepší skupinu roku v kategorii 
Folk&Country. Na svém kontě mají 12 samostatných CD.

(mn, dle informací na portálu města Dobřichovice)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU

Skupina Nezmaři Zdroj: www.nezmari.cz

Představení divadelní společnosti Zdroj: www.divadlodds.cz
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NAŠE TRAŤ DOSTALA NOVÉ VLAKY
Z Prahy do Berouna jezdí se změnou jízdního řádu více níz-

kopodlažních City Elefantů. Staré pantografy, přezdívané ža-
botlamy, by cestující od letní změny jízdního řádu, tedy od ne-
děle 13. června 2010, měli potkávat jen výjimečně.

Nové soupravy City Elefant dosud trať číslo 171 opanováva-
ly jen o víkendech, v pracovních dnech obsluhovaly pouze 
některé spoje. Nyní budou nové vlaky jezdit na drtivé většině 
spojů. Se starými soupravami se podle slibu Českých drah bu-
dou zákazníci setkávat už jen ve špičkách pracovních dní, a to 
v některých posilových spojích do Řevnic. (jm) 

KAM O PRÁZDNINÁCH S DĚTMI?
Od 1. srpna 2010 můžete předškolní děti přivést do nové pro-

vozovny školičky Lumek na Mořince, kde je připraven prázdni-
nový program. Informace na telefonu 731 488 774.

Od 1. července 2010 zahajuje pro děti z Prahy a okolí prázd-
ninový provoz jeslí a mateřské školy soukromá Školička Lipnič-
ka ve Zvoli u Prahy, a to pro děti od 8 měsíců do 6 let.

Dítě lze do školky umístit každý pracovní den, od 7:00 
do 20:00 hodin, domluvit se lze samostatně na dopolední, od-
polední či celodenní docházce. Cena je stanovena v období 
prázdnin za jednu hodinu hlídání činí 80,- Kč za hodinu. Při 
celoměsíční docházce lze získat až 38% slevu.

Další informace o provozu školky najdete na Internetu na ad-
rese www.mslipnicka.cz nebo na telefonu 602 287 824. (mn)

NEPŘIJALI VÁM DÍTĚ DO ŠKOLKY?
Kapacita místních mateřských školek pro rok 2010/2011 je výraz-

ně nižší, než je poptávka po nich. Mnoho rodičů, kteří podali přihláš-
ku do místní školky, nalezlo v posledních několika týdnech ve svých 
poštovních schránkách zamítavé stanovisko ředitele školy.

Zajímavou alternativu nabízí soukromá mateřská škola Korá-
lek v Praze 5 na Velké Ohradě. Celodenní školné je výrazně nižší 
než u ostatních soukromých školek a cesta například do Prahy 
na Smíchov z našeho regionu přes Ořech a zastávku ve školce 
netrvá déle než jednu hodinu. Školka nabízí nejen klasické třídy 
pro děti od 3 do 6 let, ale v provozu je i jeselská třída pro děti 
od 18 měsíců věku. Děti mají možnost účastnit se také pravidel-
ných ozdravných pobytů v Tunisku, které jsou pořádány vždy 
před letními prázdninami a nově též na začátku října.

Bližší informace lze nalézt na Internetu na adrese www.
koralek-skolka.cz nebo na telefonu 603 467 054. (mn)

HAŠEK SE PŘIPRAVUJE I V BEROUNĚ
Legendární brankář Dominik Hašek se na svůj vstup do ruské 

ligy připravuje velmi svědomitě. Kromě jiného využívá i měst-
ský plavecký areál Tipsportlaguna v Berouně, který mu vyho-
vuje svou komplexností. Tréninky, které zde absolvuje jednou 
týdně, zahájí vždy v místním fi tsále a pokračuje v 25metrovém 
plaveckém bazénu. Po skončení náročného tréninku pak může 
využít místní saunu i masérnu. „Berounský aquapark mi vyho-
vuje, je zde všechno, co k této části přípravy potřebuji,“ říká 
Hašek a vyráží zdolat další bazén. (bt)

VEČER NA KARLŠTEJNĚ S JAROSLAVEM HUTKOU
Návštěvníci hradu Karlštejn mohou v pátek 23. července 

2010 od 19:00 hodin přijít na unikátní akci nazvanou „Večer 
na Karlštejně s Jaroslavem Hutkou“.

Na programu je od 19:00 hodin koncert známého českého 
písničkáře Jaroslava Hutky, který se uskuteční v Rytířském sále 
hradu Karlštejn. Po koncertě budou mít návštěvníci možnost 
absolvovat večerní prohlídku hradem Karlštejnem a navštívit 
obytné prostory největšího Čecha krále Karla IV.

Vstupenky lze zakoupit on-line kliknutím na odkaz Koupit 
vstupenku na akci Večer na Karlštejně s Jaroslavem Hutkou 
v pravém sloupci portálu www.hradkarlstejn.cz nebo na po-
kladně hradu, případně na dobírku po objednávce na telefon-
ním čísle 311 681 617. (mn)

REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘICHO-
VICÍCH

V průběhu letošních prázdnin bude probíhat rekonstrukce bu-
dovy Základní školy v Dobřichovicích v ulici 5. května. Na tuto 
akci se podařilo dobřichovické radnici získat peníze z evrop-
ských fondů z regionálního operačního programu. V rámci akce 
bude mimo jiné komplexně rekonstruována elektroinstalace 
a v půdním prostoru části budovy budou vybudovány nové 
učebny pro speciální výuku.

Pokud nevzniknou žádné komplikace, stavba bude zahájena 
na začátku července a hlavní práce by měly být dokončeny 
do poloviny září. Nový školní rok 2010/2011 začíná pro dobři-
chovické děti až 6. září 2010. (mn)

NOVÝ BEZDRÁTOVÝ INTERNET V REGIONU
V Řevnicích, Dobřichovicích a v Karlíku je již nyní k dispozici 

nové moderní bezdrátové připojení k síti Internet s názvem 5.5G.
Sdílené agregované přípojky umožňují stahování dat rych-

lostí až 8Mbps a odesílání dat rychlostí až 4Mbps. Je možné 
využít tarifů bez aplikace pravidel FUP, to znamená bez ome-
zování rychlosti při překročení stažení limitu dat. Měsíčně uži-
vatel zaplatí 330,- až 500,- Kč včetně DPH podle zvoleného 
tarifu, realizace přípojky vychází na cca 3 500,- Kč.

Tato kombinace rychlosti připojení a měsíční platby nabízí 
v současné době uživatelům připojení k Internetu s nejvyšší 
užitnou hodnotou v regionu. Do konce roku 2010 by měl být In-
ternet 5.5G dostupný na celém území regionu Dolní Berounka.

Další informace lze získat na Internetu na adrese www.
dobnet.cz nebo na telefonním čísle 277 001 111. (mn)

SVINAŘSKÝ ČOCHTAN
V sobotu 10. července 2010 se koná již VII. ročník tradičního 

přejezdu rybníku Žába na kole a na trakaři.
Úzkou lávku rybníka za účasti mnoha diváků začnou účastní-

ci přejezdu zdolávat od 14:00 hodin.
Mnoho zajímavých fotografi í z předchozích ročníků této akce 

lze nalézt na portále obce Svinaře v sekci Fotografi e na adrese 
www.svinare.cz. (mn)

Souprava City Elefant Autor: Michal Nešpor

Účastníci Svinařského Čochtana Zdroj: www.svinare.cz



• 14. 6 - 15. 6. Kumšt / Y. Reza Ve hře, 
kterou uvede nováček na slavnostech 
Divadlo na Jezerce, se představí J. Třís-
ka, J. Kačer a J. Hrušínský v režii J. Hře-
bejka, od 20:00 hod.
• 16. 6. - 17. 6. Mandragora / N. Ma-
chiavelli Milostné zálety, galantní pod-
vody, humorné situace, to vše v podání 
herců Divadla na Jezerce, od 20:00 hod.
• 2. 7. - 6. 7. Poprask na Laguně / C. 
Goldoni Známou divadelní hru představí 
Divadelní studio ZUŠ Řevnice, od 20:00 
hod.
• 18. 7. Sluha dvou pánů / C. Goldoni 
V nesmrtelné komedii plné nečekaných 
zvratů a zápletek se v hlavní roli předsta-
ví J. Potměšil, od 20:00 hod.
• 27. 7. - 1. 8. Čtyři vraždy stačí, dra-
houšku / Lipský, Macourek Úprava 
slavné komedie speciálně pro prkna 
Lesního divadla, Divadelní soubor Řev-
nice, od 20:00 hod.
• 6. 8 - 8. 8., 13. 8 - 15. 8. Štvanci krásy 
& mládí / M. Šmerglová Autorská crazy 

hra M. Šmerglové o tom, co vše se může 
přihodit na plastické klinice, od 20:00 
hod.
• 21. 8. Divocí koně, Carmen pas de 
deux, Mátový čaj Tři taneční choreogra-
fi e v podání Baletu Praha a Pražského 
komorního baletu P. Šmoka, od 20:00 
hod.
• 22. 8. Lesní Slavnosti Divadla pro 
děti Divadlo Pohádka zahraje pro děti tři 
pohádky, od 15:00 hod.

• 23. 8. , 24. 8. Muž bez minulosti / Aki 
Kaurismaki V inscenaci zahraje celý 
herecký soubor Dejvického divadla, tři 
hosté a někteří další zaměstnanci diva-
dla, od 20:00 hod.
• 25. 8. - 26. 8. 39 stupňů / A. Hitchcock 
Komedie na motivy klasického špionážní-
ho fi lmu z roku 1935 v podání Dejvického 
divadla, od 20:00 hod.
Vstupenky možno zakoupit i ON-LINE na http://
www.divadlovlese.cz/Vstupenky.html (iu)

Neděle 4. 6. – 6. 6.
Mníšek pod Brdy Zá-
mecké zahradní slav-
nosti ve znamení všed-

ního života mníšecké šlechty, 
bohatý program pro velké 
i malé, hudební a divadelní vy-
stoupení, každý den od 10:00 
hod.

Sobota 10. 7.
Černošice Nenechte si 
ujít Bigbeatové dunění, 
Club Kino, od 13:00 

hod.

Svinaře Přijďte se po-
bavit nebo přímo zkusit 
přejet rybník na trakaři 

během VII. ročníku Svinařské-
ho Čochtana, rybník, od 14:00 
hod.

Sobota 17. 7.
Mníšek pod Brdy Tra-
diční Skalecká pouť 
s bohatým kulturním 

programem bude probíhat 
po celý víkend na náměstí F. X. 
Šaldy, v poutním areálu Skalka, 
v restauraci Sokolovna, ve Far-
ní zahradě, v kostele sv. Václa-
va, podrobnosti na stránkách 
obce.

Černošice Zahradní 
akustický koncert sku-
piny Sansára pod ne-

bem plným letních hvězd, Club 
Kino, od 20:00 hod.

Úterý 20. 7.
Karlštejn Večerní pro-
hlídky hradu s překva-
pením, rezervace tel. 
311 681 695.

Čtvrtek 22. 7.
Dobřichovice Sólový 
koncert H. Blochové 
k svátku M. Magdale-

ny, zazní písně středověkých 
klášterů i středověké nástroje, 
zámek, od 20:00 hod.

Pátek 23. 7.
Dobřichovice Koncert 
folkové skupiny Ne-
zmaři, jejíž repertoár 

tvoří převážně vlastní písně, ale 
i světová folková klasika, zá-
mek, od 20:00 hod.

Černošice Letní tan-
covačka v rytmu Drum 
and Bass, Club Kino, 

od 20:00 hod.

Karlštejn Koncert 
známého písničká-
ře Jaroslava Hutky, 

Rytířský sál, od 19:00 hod. 
Po koncertě máte možnost 
absolvovat noční prohlídku 
hradu s návštěvou obytného 
prostoru Karla IV.

Sobota 24. 7.
Dobřichovice První 
ze série pěti pořadů 
původního talk-show 

J. Klímy, hosty budou lidé, kte-
ří nějakým ne zcela běžným 
způsobem přišli do styku se 
zločinem. O hudební program 
se postará Klíma band, Fürstův 
sál, od 20:00 hod.

Karlík Koncert sopra-
nistky A. Rosine z USA 
za klavírního doprovo-

du Jaroslava Šarouna, kostel, 
od 18:00 hod.

Hlásná Třebáň Obcí 
opět po roce zazní zvu-
ky trub při 6. ročníku 

Slavností trubačů, náves.

Čtvrtek 29. 7.
Dobřichovice Zahájení 
Mistrovských kurzů - již 
desátý ročník koncer-

tů vážné hudby, na kterém se 
představí posluchači konzerva-
toří z ČR a zahraničí, vystoupí 
Kvarteto Zemlinského, zámek, 
od 18:00 hod., více inf. na www.
stringmastercourses.net.

Pátek 30. 7.
Černošice K tanci za-
zní mix světových hitů 
a remixovaných vychy-

távek, Club Kino, od 20:00 hod.

Sobota 31. 7.
Dobřichovice Mis-
trovské kurzy, koncert 
Buttulova smyčcového 

tria, zámek, od 19:00 hod.

Výstavy

Sobota 10. 7.
Skalka Slavnostní za-
hájení výstavy obra-
zů L. Tomiče Krajiny 

a Vladimíra Balcara Pražské 
motivy, klášter, od 15:00 hod.

Od 15.6 – 31. 8.
Karlštejn Výstava foto-
grafi í Chráněná krajinná 
oblast Český kras se-

znamuje s přírodním bohatstvím 
tohoto kraje, Císařský palác.

Sobota 17. 6.
Skalka Zahájení vý-
stavy duchovních ob-
razů V. Balcara z Des-

né, kostelík sv. M. Magdalény, 
od 11:30 hod.

Srpen

Pondělí 2. 8.
Dobřichovice Mistrovské kurzy, 
Hobojový koncert Jana Thuri-
ho, zámek, od 19:00 hod.
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Z KULTURY 

Letní scéna, skvělé hry, vděčné 
publikum a výborné zázemí láká 
na divadelní slavnosti stále více 
zájemců z řad nejen diváků, ale 
i divadelníků. Lesní Slavnosti Di-
vadla představí nové i starší před-
stavení, stačí si jen vybrat.

ZA KULTUROU V ČERVENCI 

ŘEVNICKÉ LÉTO V LESNÍM DIVADLE

 Jan Potměšil - Sluha dvou pánů Zdroj: MMC  Praha  s. r. o.

OPĚT BOHATÝ PROGRAM
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ROZHOVOR

Jakým směrem se ško-
la bude ubírat? V poslední 
době zaznamenává citelný 
úbytek žáků. Jak hodláte 
naložit s touto skutečností? 

Naše škola je malá a počet 
žáků pod povoleným mi-
nimem. Je tedy především 
třeba získat více žáků, aby 
mohla škola dál v obci být. 
Proto se musí ubírat k tomu, 
aby poskytovala natolik dob-
ré vzdělávání dětí a dobré kli-
ma ve škole, aby rodiče pro 
své děti nehledali jinou školu, 
ale posílali je do školy v mís-
tě bydliště. Uděláme pro to, 
co bude v našich silách. Za-
pojíme se do vzdělávání pe-
dagogů, budeme pravidelně 
testovat úroveň našich žáků 
celonárodními testy, nabíd-
neme účast školy v soutěžích 
a v různých projektech, uspo-
řádáme akce pro veřejnost. 
Budeme se snažit o co nej-
lepší jméno naší školy. O to, 
aby se škola stala jedním 
z center dění v obci. 

Jste krátce po jmenování 
do funkce ředitelky a už jste 
školu přihlásila do vzdělá-
vacího projektu společnosti 
Step by step. S jakým cílem 
a o co se jedná? 

Step by step je organizace, 
jejímž posláním je přispívat 
k vyšší efektivitě vzdělávání 
v České republice. Nabízí celo-
životní vzdělávání učitelů, zvy-
šovaní kvality učení dětí, pod-
poruje inkluzi a integraci dětí 
se specifi ckými potřebami.

Projekt, do kterého se nám 
podařilo zařadit, se nazývá 
„Podpora učitelů ve zvyšová-
ní kvality pedagogické práce“. 
Bude probíhat od roku 2010 

do roku 2013. Bude reali-
zován pouze na 12 vybra-
ných základních školách 
v České republice. Získá-
me tak bezplatně vzdě-
lávání pro celý peda-
gogický sbor po dobu 
tří let. Na takovéto 
ucelené vzdělávání 
v tak širokém rozsahu 
by za normálních okol-
ností naše škola nemě-
la fi nanční prostředky. 
Předpokládám, že zapo-
jení naší školy do projektu 
se pozitivně odrazí na po-
stupném zvyšování počtu 
žáků školy.

V jednání jsou ještě další 
projekty, které promýšlíte 
– jeden taneční a další ne-
pálský, který by měl zahrno-
vat multikulturní a výtvarné 
aktivity, nemálo poznatků 
přinese o zeměpisu jižní 
a jihovýchodní Asie atd. Mů-
žete ještě k tomuto projektu 
říci pár slov?

Nejprve tedy k „nepálskému 
projektu“. Tento projekt vzniká 
u příležitosti roku turistiky vy-
hlášeného nepálskou vládou 
na kalendářní rok 2011. Byla 
bych ráda, aby byl realizován, 
je proto třeba ho diskutovat 

ve škole s pedagogy. Bude 
zasahovat napříč do větši-
ny předmětů, které má škola 
Všenory ve svém vzděláva-
cím programu. Garantem 
projektu bude Technické mu-
zeum v Brně, které u příleži-
tosti zakončení celoškolního 
projektu uspořádá pro školu 
i veřejnost tématickou vý-
stavu spojenou s vernisáží, 
nepálským hostem, upomín-
kovými předměty a výtvarnou 

dílnou zaměřenou na typická 
řemesla a výrobky.

Taneční projekt bude patřit 
na základní škole především 
do oblasti Člověk a zdraví. 
V příštím školním roce s ním 
začneme v mateřské škole 
a v 1. třídě školy základní. 
Na 2. stupni bude nabízen 
jako kroužek nebo nepovinný 
předmět. Myšlenka nabídnout 
dětem a jejich učitelům na zá-
kladních školách tanec a po-
hyb jako nový prostředek vý-
chovy a vzdělávání je uváděna 
do života a praxe na školách 
od roku 2006. Taneční projekt 
přispěje k rozvoji tvořivosti 
a fantazie dětí, napomůže 
ke vzájemné spolupráci ko-
lektivu. Na tento projekt bu-
deme žádat o grant.

Promýšlíte pro školu ješ-
tě další témata či programy, 
které by žáky zaujaly, motivo-
valy, zkrátka byly zajímavé?

Ano, jen je třeba vše pro-
diskutovat s učiteli. Možná 
po vzájemné diskuzi zjistí-
me, že nás napadají ještě jiné 
myšlenky, a je docela dobře 

možné, že ty moje nakonec 
budou na realizaci muset po-
čkat. Například budeme zva-
žovat možnost zapojení školy 
do programu MŠMT Finanční 
gramotnost pro žáky. Přemýš-
lím také o „Autorském čtení“ 
pro podporu tvůrčího psaní, 
čtenářských dovedností, po-
znání osobností našeho regio-
nu. Autorské čtení ale ve smys-
lu literárního festivalu. Ideální 
by bylo, pokud by se do něho 
zapojilo co nejvíce základních 
škol našeho regionu. 

S jakým přáním do školy 
přicházíte?

Mám jednoduché přání - 
aby škola byla školou fungu-
jící. Většina zaměstnanců pro 
ni pracuje ráda, tak bych si 
přála, aby zůstali. A protože 
většinou mají chuť ke změ-
nám, tak bych nám přála, aby 
tato chuť pro ně byla naplně-
na úspěchem – tj. rostoucím 
počtem žáků a dobrým jmé-
nem školy. Společně určitě 
najdeme cestu, jak toho do-
sáhnout.

Přeji hodně štěstí! (bt)

NOVÁ ŘEDITELKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VŠENORY:

Za sebou má mnoho zkušeností - s vedením zá-
kladní školy jako zástupkyně ředitele, se založe-
ním a vedením dětského klubu i s organizováním 
zájmových aktivit a jiných projektů. Z kariéry pe-
dagoga si odskočila na chvíli do marketingu diva-
dla Minor. Nakonec ji přeci jen opět přitáhla práce 
s dětmi. Tentokrát na pozici ředitelky Základní školy 
a mateřské školy Všenory. A převážně o škole bude 
i tento rozhovor, přestože jsou prázdniny.

RENÁTA BARTONÍČKOVÁ

Mgr. Renáta Bartoníčková Autor: Barbora Tesařová

Mám jednoduché přání - aby ško-
la byla školou fungující.



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

DOBNET zpravodaj číslo 7 I ročník 4

6strana

PR

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI DO NOVĚ OTEVŘENÉ RESTAURACE V LETECH
ZA SKVĚLÝM JÍDLEM DO CHALUPY!

Restaurace Chalupa - zahrádka Zdroj: restaurace

PRO MILOVNÍKY
DOBRÉHO JÍDLA A PITÍ

Ochutnat u nás můžete moderní čes-
kou kuchyni, kterou každý den doplňu-
jeme nabídkou tradičních hotových jídel 
a různými akcemi, kdy grilujeme vepřová 
žebra, pečeme kolena, nebo mícháme 
tatarák. Pro milovníky vína máme připra-
venou nabídku kvalitních vín z Moravy 
a celého světa za velmi přijatelné ceny. 
Čepujeme Pilsner Urquell a nechybí ani 
točená Kofola.

LETNÍ ZAHRÁDKA
A PÍSKOVIŠTĚ PRO DĚTI

V teplých dnech můžete v klidu pose-

dět na venkovní zahrádce, protože Vaše 
děti se zabaví na pískovišti. V případě 
deště nebo chladného počasí je uvnitř 
restaurace připraven dětský koutek plný 
hraček a omalovánek.

Rádi bychom Vás tímto pozvali na mís-
to, kde osobní přístup je součástí kaž-
dodenní nabídky a kde ochota vyhovět 

Vašim přáním je samozřejmostí. Přijď-
te tam, kde si Vás budou vážit. Přijďte 
k nám do Chalupy.

Těšíme se na Vás!

Honza, Zdeněk a celý kolektiv restaurace 

Tel.: 722 728 771

Během letního období vám nabízíme wellness procedury:

Anticelulitidní program:
 lymfatickou, medovou detoxikační a Fiji masáž

 baňkování   bahenní zábaly

 čokoterapii   poradenství

Prodej profesionální sluneční řady Sun Defense s oleji 
z deštného amazonského pralesa pro bezpečné a dlou-
hotrvající opálení.

SLUŽBY PRO VAŠE TĚLO A KRÁSU POD JEDNOU STŘECHOU
SALÓN KLEMENTÝNA

nám. Krále J. z Poděbrad 5, Řevnice, tel.: 222 356 296, 737 258 018, e-mail: salon@klementyna.cz, www.klementyna.cznám. Krále J. z Poděbrad 5, Řevnice, tel.: 222 356 296, 737 258 018, e-mail: salon@klementyna.cz, www.klementyna.cz

Před nedávnem jsme pro milov-
níky dobrého jídla a pití otevřeli re-
stauraci Chalupa v Letech u Dob-
řichovic. Restaurace se nachází 
na adrese Pražská 467 hned vedle 
prodejny Lidl.
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NEBEZPEČNÉ ZÓNY
Ten, kdo využívá denně k cestě do prá-

ce kombinaci dopravních prostředků 
auto – vlak, řeší také každodenně nejen 
otázku, kde bude dnes na parkovišti vol-
no, ale hlavně: „Najdu auto ve stejném 
stavu tak, jak jsem ho u nádraží ráno za-
parkoval?“

Jsou tři nádraží, kam se sjíždí lidé z blíz-
kého i vzdálenějšího okolí, aby si tam za-
parkovali své auto a pokračovali vlakem 
dál: Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebáň. 
Mimo to se lupiči soustřeďují na parko-
viště u mateřských či základních škol či 
na parkovištích nákupních center.

Podle slov Gregora Dušičky, šéfa čer-
nošické městské policie, i npor. Jiřího 
Dlaska z řevnické policie chybí v těchto 
lokalitách kamerový systém. „Je to pro-
středek situační prevence,“ říká na téma 
kamerového systému a jeho využití 
Gregor Dušička. „Působí velmi účinně 
na místech, kde dochází k trestné čin-
nosti, a má předpoklady tuto činnost 
pak vytlačit. V Dobřichovicích by kame-
rový systém sloužil velmi dobře hlavně 
na parkovišti u nádraží a též v centru, 
kde došlo v posledním půlroce ke krá-
dežím aut dokonce i z garáže, jejíž vrata 
jsou otevírána čipovou kartou.“

Jenom v Dobřichovicích bylo za prv-
ních pět měsíců letošního roku odcizeno 
šest aut, v celém služebním obvodu Poli-
cie ČR Řevnice, kam Dobřichovice patří, 
jich zmizelo celkem dvanáct. To je dost 
odstrašující číslo. Podobně je to s vlou-
páním do vozidel - Dobřichovice jasně 
vedou bilanci.

Je zajímavé, že ačkoli na nádraží v Řev-
nicích také ve všedních dnech parkuje 
okolo stovky aut, přítomnost služebny 
policie zloděje a jiné straky odrazuje.

KAMEROVÝ SYSTÉM V ČERNOŠI-
CÍCH

„Pro město Černošice provádíme mo-
nitoring průjezdu vozidel nejen po ulici 
Vrážské, ale i v centru města pomocí 
pěti kamer. Tedy prozatím,“ pokračuje 
v našem rozhovoru na téma prevence 
ve městě Gregor Dušička. Kolem Vráž-
ské také parkují lidé svá auta, když po-
kračují dál do Prahy vlakem. Jejich auta 
jsou tedy v relativním bezpečí?

„Ano. Nyní se však město rozhodlo, že 
se budou auta ze středu města, právě 
z ulice Vrážská a Kazínská, vytlačovat. 
Parkovací místa tam budou zpoplatněna. 
Řidiči, kteří potřebují zaparkovat právě 
kvůli odjezdu vlakem, budou směrováni 

na nově vznikající parkoviště se sty par-
kovacími místy pod nádražím Černošice 
– Mokropsy. I tam, až rozpočet města do-
volí, budou instalovány kamery,“ zakon-
čuje vedoucí Městské policie Černošice.

VŠECHNO JE OTÁZKOU PENĚZ
A jak zareagují na svou nemilou bilanci 

ohledně krádeží a vykrádání aut Dobři-
chovice? Tuto informaci jsem zjišťovala 
u starosty města Ing. Pánka.

„Všechno je otázkou peněz, kterých, jak 
víte, v rozpočtu nepřebývá,“ začíná sta-
rosta vysvětlovat situaci. „Už na letošní 
rok jsme měli a stále máme připravený 
projekt pro monitorovací systém deseti 
kamer, které by snímaly nejenom parkoviš-
tě u nádraží, ale i příjezdové komunikace, 
centrum města a sochořadí, které je stále 
ničeno sprejery a jinými vandaly. Pořízení 
kamerového systému je investice řádo-
vě půl milionu korun, další náklady před-
stavují služby Městské policie Černošice 
spojené s monitoringem, pultem centrální 
ochrany. Pokud se podaří sehnat peníze, 
může být instalován do konce roku, pokud 
ne, přesune se realizace na rok příští.“

REPRESE NEFUNGUJE, MUSÍME 
POSÍLIT PREVENCI

„Jednoho chytnete, odvezete jej k roz-
hodnutí o vazbě a on je zpět dříve, něž 
vy vyřídíte poštu. Dokud nebudou tvrdé 
tresty a nezvýší se pravomoci policistů 
i samotných lidí pro ochranu jejich majet-
ku, nedočkáme se toho, aby se bilance 
počtu krádeží snižovala,“ přidává ještě 
k nemilé statistice krádeží npor. Jiří Dlask.

Podobně vyznívá i zkušenost jednoho 
známého, který si nepřál být jmenován. 
Jeho příběh najdete na straně 10.

Takže se zaměříme na prevenci.
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CÍTÍTE SE BEZPEČNĚ?

JAK NA LAPKY, POBERTY A NENECHAVCE?
KAMEROVÝ SYSTÉM MŮŽE BÝT ŘEŠENÍM

Oblast, kde žijeme, je krásná a zajímavá povodím Berounky, příro-
dou, která je na dosah ruky. Zároveň je relativně nedaleko i Praha, 
kam mnozí z nás jezdí denně za zaměstnáním, občas za kulturou. To 
jsou světlé stránky naší lokality. Blízkost Prahy s sebou ale přináší i tu 
méně lákavou realitu. Poté, co se jednotlivé pražské městské obvody 
vyzbrojují kamerami dohlížejícími na bezpečnost Pražanů, divní ptáci, 
především straky, často však i organizovaní dravci operující na území 
hlavního města, soustřeďují větší pozornost na území Praze blízká, 
avšak preventivně proti jejich náletům nevybavená. Je zajímavé, že 
roční období nijak neovlivňuje jejich migraci…

Zaparkovat kolo, či nezaparkovat kolo? Autor: Bára Tesařová

Ilustrační foto
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VŠÍMAVÝ SOUSED JE NEJLEPŠÍ HLÍDAČ (HNED PO VLASTNÍM PSOVI)

UDRŽUJTE DOBRÉ SOUSEDSKÉ VZTAHY,

RODINNÉ DOMY A BYTY
Dobří sousedé si mohou vypomoci nejen 

v případě, kdy odjíždí jeden z nich na do-
volenou a potřebuje vybírat schránku či 
zalévat květiny a zahradu. Pokud znají na-
vzájem svá telefonní čísla nebo e-mailové 
adresy, mohou si rychle sdělovat informace 
v případě nějakého problému. Nebo právě 
upozornit na nekalou činnost v okolí. 

Smutnou realitu, která ukazuje, jak drzí 
zloději jsou, podtrhuje i nutnost zamy-
kat dům kdykoli se pohybujete venku, 
ať blízko, nebo daleko. Takže pokud 
jste na zahradě za domem a věšíte prá-
dlo nebo sekáte trávu, uvnitř už můžete 
mít nevítaného návštěvníka, pokud jste 
za sebou hned nezamkli.

Důležitou úlohu v ostraze domu a po-
zemku sehrává pes. Pokud aspoň trochu 
za plotem budí respekt, máte velkého 
pomocníka.

DVEŘMI A OKNY PŘICHÁZÍ KO-
LEM 90 PROCENT PACHATELŮ

Podle statistiky bytových krádeží přichá-
zí dveřmi a okny kolem 90 procent pa-
chatelů. Pořízením bezpečnostních dveří 
tak máte velikou šanci zabránit vykradení 
svého bytu. Pokud jde o okna a lodžie, 
pak ohroženy jsou hlavně byty v přízemí 
a v posledních patrech. U nich však od-
borníci mříže nedoporučují, radí raději lod-
žii zasklít nebo použít bezpečnostní fólie 
na skla. Mříže šplhajícím zlodějům do vyš-
ších pater spíše pomáhají jako žebřík. 

V přízemí pak patří mříže do bytu, nikoliv 
ven. Rozbití skla, jež je nutno překonat, 
dělá hluk, který může upozornit souse-
dy. Nůžkové mříže - metr čtvereční přijde 
asi na tři tisíce korun - lze rozhrnout jako 
závěs ke stěně, aniž by v interiéru rušily, 
a uzamknout teprve při odchodu. 

KRITÉRIEM NENÍ MAJETEK, ALE 
DOSTUPNOST

Když zlodějům cestu hodně ztížíte, 
třeba bezpečnostními dveřmi, půjdou 
s největší pravděpodobností jinam. „Zlo-
ději si život nekomplikují. Shodně vypo-
vídají, že si jediným kopnutím ověří, zda 
mají před sebou bezpečnostní dveře, 

a pokud ano, jdou raději dál,“ popisuje 
praktiky dnešních bytových zlodějů Ivan 
Pavlíček z fi rmy NEXT, která je největší 
a nejstarší tuzemskou fi rmou specializu-
jící se na zabezpečovací techniku. 

Bytaři berou jen věci, které lehce odne-
sou a rychle zpeněží v bazarech a zasta-
várnách. Je jasné, proč se těchto často 
pochybných živností udrží jen v Praze 
a okolí více než 1 500. 

PRAKTICKÁ OPATŘENÍ
Pokud máte v poschoďovém bytě nebo 

v domě bezpečnostní alarm, určitě ho 
aktivujte v noci tak, abyste měli jistotu, 
že budete o každém pohybu v nižším 
patře informováni, zatímco pracuje-
te nebo spíte nahoře. Podobně, pokud 
jdete spát, mobil, klíče a doklady si ber-
te s sebou do patra, aby o ně případný 
zloděj náhodou nezakopl. Panu Janovi 
K., sběrateli hodinek, nejspíš náhodný 
zloděj neprve probral sbírku. Nespoko-
jil se pouze s hodinkami, ani s mobilním 
telefonem. Ale protože následně narazil 
ještě na klíče od auta, ujel i s autem. 

O tom, jak chránit své auto, jste se 
mohli dočíst v DOBNET zpravodaji 
č. 10/2009, teď též v archivu na adrese 
www.dobnet-zpravodaj.cz. Jiří Dlask 
k tématu ještě dodává: „Prevence? Nic 
nenechávat v kabinách vozidel, u draž-
ších aut je nechte řádně zabezpečit, pří-
padně hlídat přes satelit.“

Titulek je sice tak trochu nadsáz-
ka, ale mít dobré sousedy se vždyc-
ky cení. Není nadto spolupracovat 
a pomáhat si, případně si sdělovat 
zkušenosti podle pravidla „Dnes 
vykradli mě, zítra možná tebe.“ 
Kromě toho je více preventivních 
doporučení, která mohou odradit 
potenciální zloděje.

Velká sídliště umožňují nikým nepozorované vykrádání bytů Autor: Radek Havlíček

Už ani popelnice si nemůže být jistá 
Autor: Lenka Kupková

Černošice - 52, Dobřichovice - 39, Třebotov - 8, Řevnice 
- 18, Lety - 14, Solopisky - 2, Všenory - 12, Vonoklasy - 2, 
Kosoř - 3, Karlík - 1, Kuchařík - 0, Kala – 0, Roblín - 0
Celkem 151 trestných činů - z toho v katastru obce Dob-
řichovice bylo provedeno 12 x vloupání do vozidel a 6 x šlo 
o krádež vozidel. Celkem ve služebním obvodu bylo zazna-
menáno 46 vloupání do osobních automobilů a 12 krádeží 
osobních motorových vozidel.

Pro zajímavost uvádíme, o co všechno mají lapkové zájem 
například v katastru obce Lety:
1 x krádež věcí z pozemku, 1 x krádež věcí z rekreační chaty, 
1 x krádež dětské čtyřkolky, 1 x krádež zahradního nábytku z po-
zemku MŠ, 1 x krádež jízdního kola, 1 x vloupání do motorového 
vozidla, 3 x krádeže okapových měděných svodů, 1 x krádež vo-
zidla, 1 x krádež věcí ze stavební buňky, 1 x krádež věcí z kolny 
na pozemku, 1 x krádež peněženky, 1 x krádež motocyklu.

POČET KRÁDEŽÍ VE SLUŽEBNÍM OBVODU POLICIE ČR ŘEVNICE 
OD POČÁTKU ROKU DO POLOVINY ČERVNA 2010:
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Ten večer jsem si skvěle zahrál squash. 
Pak jsem si hodil batoh s věcmi i raketu 
do kufru auta, které stálo na parkovišti před 
hospodou, a asi hodinku jsme s kamará-
dem ještě pěkně v teple hospůdky debato-
vali. Kolem jedenácté večer jsme se loučili.

Když jsem se vrátil k autu, dveře byly 
otevřené, zničené, uvnitř bylo spoustu 
vytrhaných drátů i krve. Vůbec jsem ne-
chápal, co se tam mohlo dít. Samozřejmě 
zmizela sportovní taška s celým obsahem, 
raketa, dokonce i můj pracovní zápisník, 
který je pro mne doslova nepostradatelný 
a nevím proč jsem si ho nenechal doma. 
Řekl bych, že jsem nějakou chvíli zůstal 
stát před autem v šoku, než jsem si uvě-
domil, že bych měl zavolat policii. 

Trvalo docela dlouho, než přijeli. Mezitím 
mně vířily hlavou myšlenky typu: Proč si vy-
brali zrovna mé auto? Co mně mohli ještě 
vzít? Na co jsem si nevzpomněl? A proč to 
těm chlapům od policie trvá tak dlouho?

Přijeli asi po dvou hodinách s omluvou, 
že je jich na celou oblast jen pár a mají 
několik případů v pořadí. Přijeli však 
špičkově vybavení: s sebou v autě měli 
malou laboratoř, hned mohli prověřit ode-

brané vzorky krve. Posadili mne k sobě 
do auta a jeli jsme na služebnu, kde jsme 
asi do dvou do rána sepisovali protokol.

Nemilé bylo zjištění, že mě nemohou 
zavézt domů, protože bydlím za hranice-
mi jejich okrsku. Tak mě alespoň odvez-
li ke kamarádovi, který bydlel nedaleko 
a kde jsem se domluvil, že mohu přespat.

Ráno mě vzbudil telefonát od policie 
už kolem sedmé – pachatelé byli shodou 
náhod ještě během noci dopadeni a mě 
volali k identifi kaci mých věcí, které jim 
zabavili.

Ve fi nále jsem tedy o nic nepřišel, „pou-
ze“ jsem zaplatil fakturu za opravu auta 
v řádech několika tisíc korun. Tak to bylo 
jednání první.

Druhé začalo tehdy, když jsem byl 
předvolán jako svědek k soudu. Tam 
jsem se přihlásil, jako jediný, k náhradě 

škody. Po čase jsem s hrůzou zjistil, že 
identifi kace svědků je dokonalá – jejich 
jména i adresy jsou veřejné!

Nicméně – pachatelé byli odsouzeni 
a od soudu odešli s příkazem uhrazení 
ani ne poloviny způsobené škody (zby-
tek, co po nich chci, si mám získat v ob-
čanskoprávním řízení!).

Závěrem k celé kauze chci říci, že jsem 
dodnes od nich neviděl ani korunu. Nikdo 
nedohlíží na to, zda se skutečně plní roz-
sudek soudu. Tak se v podstatě degra-
duje v tomto případě bezchybná práce 
policistů, kteří svůj úkol splnili precizně, 
pachatelé však od soudu odešli praktic-
ky nepotrestáni. A také - už nikdy víc ne-
požádám o náhradu škody. Vůbec jsem 
netušil, že to s sebou nese riziko zveřej-
nění všech mých kontaktních údajů. 

Zaznamenala Barbora Tesařová

ÚPLNĚ BĚŽNÁ VYKRÁDAČKA
JAK TO U NÁS CHODÍ...

Pro dokreslení tématu ještě na zá-
věr jeden příběh. Skutečně se stal, 
pouze je pozměněno několik detai-
lů tak, aby postižený mohl zůstat 
v anonymitě.

Ilustrační foto 

Příběh o stejném pocitu 
bezmoci, jako ten předešlý. 
Zajímalo by mě však, je-li pro-
blém technického rázu, nebo 
neobyčejné lidské vynaléza-
vosti, jak oklamat automat 
a jiného člověka tím, že se 
„nafi nguje“ chyba softwaru.

Čtvrtek 20. května byl krásný 
den. S dětmi jsme si udělali 
výlet na pražskou Bambiriádu, 
fakt super. Jen s malou šmou-
hou, která nejdřív nebyla vů-
bec vidět – až o pár dní později 
se plně vybarvila.

Dojeli jsme vlakem do Pra-
hy, pak metrem na Dejvickou. 
Tam jsem si chtěla vybrat 
z bankomatu GE Money Bank 
hotovost ve výši 1 000 Kč. 
Bankomat se choval nejprve 
normálně – obrazovka reago-
vala, přijal platební kartu, za-
dala jsem PIN správně na prv-
ní pokus, zadala jsem částku. 
V tu chvíli obrazovka zčernala 

a na okamžik se nedělo nic. 
Kontrolovala jsem všechny 
„výjezdní otvory“, protože nic 
z bankomatu nevycházelo, 
následně vyjela karta, kontro-
lovala jsem opět výjezd z ban-
komatu, kde měly být peníze, 
ale nic tam nebylo.

Pomyslela jsem si, že banko-
mat nemá hotovost, jak se mi 
to předtím párkrát stalo, a šla 
jsem k bankomatu ČS na dru-

hé straně východu z metra, kde 
jsem hotovost vybrala. V klidné 
nevědomosti jsem zůstala až 
do úterka. To mi byla z účtu str-
žena částka 1 000 Kč a posléze 
26 Kč jako poplatek za výběr 
z bankomatu. Na základě toho 
jsem hned druhý den podala 
reklamaci na neexistující 
transakci. 7. 6. mi byla částka 
na základě reklamace přičtena 
na účet. Nicméně 15. 6. stejná 
částka znovu odečtena, s ko-
mentářem, kterého se mi dosta-
lo až po dalším telefonátu, že 
GE Money Bank moji reklamaci 
neuznala.

Poté jsem znovu telefonova-
la s call centrem Money Bank, 
kde jsem opět uplatnila re-
klamaci na problém na jejich 
bankomatu, tentokrát na ji-
ném formuláři.

Dnes mi bylo sděleno, že 
po překontrolování všech zá-
znamů a žurnálu bankomatu 
bankomat mnou požadované 
peníze vydal. Sice o pár vte-

řin později, ale peníze vydány 
byly. Komu, to ví jen Bůh.

Ptala jsem se, jestli daný 
bankomat má instalovanou 
kameru, která by dokázala, že 
peníze jsem si skutečně nevy-
brala, jelikož je bankomat ne-
vydal (alespoň v mé přítom-
nosti ne). Operátor mi sdělil, 
že jsem měla bohužel smůlu, 
jelikož u tohoto bankomatu 
kamera nainstalována není. 

Poučení? Stane-li se vám 
u bankomatu něco mimořád-
ného s vaší kartou nebo ho-
tovostí, pak zůstaňte u ban-
komatu a telefonem zavolejte 
na nepřetržitou službu banky. 
Ale klidně se může stát, že 
protelefonujete spoustu peněz 
a peníze stejně nikdo nevrátí. 
Pokud se ještě nechcete vzdát, 
obraťte se na fi nančního arbitra. 
Jeho služby jsou zdarma. Va-
rianty, k čemu mohlo dojít, na-
jdete na http://jaknapenize.eu/
podvody-u-bankomatu.html.

Zaznamenala Barbora Tesařová

TENTOKRÁT JE ZLODĚJEM BANKOMAT
MÁ ČLOVĚK SKUTEČNĚ JEN SMŮLU?
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INZERCE

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

www.kbterm.cz kbterm@kbterm.cz
Prodej denně 7.00–17.00, v sobotu 8.00–12.00

stavební práce
modernizace a stavby
rodinných domů
projekty topení, vody,
plynu a staveb
montáž topení, vody,
plynu a kanalizace

koupelny
koupelnové baterie
kuchyňské baterie
odpadové systémy
chladničky a mrazničky
pračky, sušičky, sporáky
odasvače par, varné desky

podlahové
a stěnové
vytápění

sanitární keramika
regulace vytápění

materiály
pro topenáře
a instalatéry

solární systémy
a kolektory

vodárny, čerpadla
tlakové expanzní nádoby
armatury

plynové kotle
kondenzační kotle
ohřívače vody

krby
kamna
krbová kamna
kachlové pece

sekačky
travní osiva
zahradní 
nářadí
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INZERCE

Čerstvé delikatesy - prosciutto, mortadella, salámy z divočáka, jelena, s lanýži  
a mnoho dalších...

Sýry - kravské, ovčí, bůvolí mozzarella, sýry s lanýži, olivami, ořechy, chilli...

Antipasti - artyčoky, cibulky balsamico, olivy, frutti di mare, speciality  
z Puglie. Olivové oleje, různé druhy octů, sladkosti... 

Vinný bar - výběr z cca 80 druhů vín, speciální druhy alkoholu
- široký výběr grappy, hruškovice Williams, třešňovice,  
italské fernety, francouzské koňaky, brandy, pineau, whisky...

Káva Lamborghini, domácí moučníky - tiramisu, babiččin koláč,
medovník, zapečené panini, piadiny a bruschetty...

Možnost pořádání soukromých akcí, catering, kulinářské večírky, ochutnávky vín.

Otvírací doba: Po-SO 11 - 23, NE 13 - 22
Adresa: Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 44, Řevnice
Telefon - objednávky, rezervace: 728 00 63 73

VINO e BOCCONCINO - prodejna delikates a vinný bar

OČNÍ OPTIKA
OC Černošice - Vráž (Tesco)
tel.: 251 552 086, 777 172 266

www.vidisskvele.cz
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TIP NA VÝLET

PROČ: hezké pro dospělé i děti

NA JAK DLOUHO: odpoledne KDY:       červen až říjen 2010  

INFO: www.nm.cz, deti.rozhlas.cz

VEZMĚTE DĚTI DO PARKU KINSKÝCH

Uprostřed Prahy můžeme najít oázu klidu 
a zeleně, jakou byste tam ani nečekali. Je 
to park Kinských. Najdete ho na Smícho-
vě, blízko stanice tramvaje Švandovo di-
vadlo. Můžete také projít Petřínem na jeho 
úpatí a sejít do zahrad z druhé strany. Le-
tohrádek Kinských je vzdušná, bílá a nově 
zrekonstruovaná stavba. A je zde zajímavá 
výstava…

TROCHA HISTORIE
Kdysi zde bývala vinice a dům plaského 

kláštera, po husitských bouřích zpustlé 
místo s názvem Vrabcovna. Roku 1798 
koupila tyto pozemky vdova kněžna Rů-
žena Kinská, která zde chtěla vybudovat 
ovocnou zahradu, nakonec se však její 
plán změnil. Její syn Rudolf kníže Kinský 
zde v letech 1827 - 1831 nechal vybu-
dovat překrásný anglický park ojediněle 
čistého pojetí podle projektu Františka 
Hönela. V jeho dolní části vystavěl bo-
hatě výtvarně zdobenou klasicistní vilu 
(letohrádek) podle projektu Jindřicha 
Kocha.

Zároveň s letohrádkem byla postavena 
bývalá kočárovna zv. Švýcárna, dům pro 
zaměstnance, zahradní pavilon (pozdější 
restaurace) a skleníky. Park byl tehdy ve-

řejnosti přístupný na vstupenky a byl hojně 
navštěvován.

Později vše odkoupila pražská obec 
a v roce 1902 byly v prázdném letohrádku 
umístěny sbírky, které byly shromážděny 
pro Zemskou jubilejní výstavu v roce 1891 
a pro Národopisnou výstavu v roce 1895. 
Sbírky byly v letohrádku až do roku 1986, 
kdy byl objekt pro havarijní stav uzavřen. 
Město věnovalo letohrádek Kinských Ná-
rodnímu muzeu, které zajistilo rekonstruk-
ci budovy a připravilo od 1. 10. 2005 no-
vou národopisnou expozici Musaion.

Musaion je stálá národopisná expozice 
Historického muzea Národního muzea. 

Je zaměřená na lidovou kulturu České re-
publiky (hmotná i duchovní kultura, lidové 
umění, sbírky lidového oděvu, bydlení, 
hospodářství, zvyky) a je propojená s ži-
vým provozováním lidových řemesel a ru-
kodělných technik, s pravidelnou folklorní 
koncertní činností, edukačními programy 
a odborným i společenským setkáváním 
příznivců lidové kultury.

VÝSTAVA PRO VÁS A VAŠE DĚTI
Do konce října zde můžete navštívit také 

výstavu prací z 15. ročníku mezinárod-
ní výtvarné soutěže pro děti „Malujeme 
po síti“ na téma Z truhly našich prababi-
ček. Soutěž i výstavu pořádá Český roz-
hlas. Najdete zde krásné obrázky, rukoděl-
nou práci i počítačovou grafi ku a animaci 
zobrazující staré zvyky, řemesla, oblečení 
a stavby. Podivíte se nad téměř profesio-
nální kvalitou prací, kterou ocenil i takový 
výtvarník, jako je například Adolf Born.

Dětská práce nepostrádá ani humor 
a smysl pro detail. Ke keramice, kde děti 
zobrazují např. babičku sypající zrní sle-
pičkám, nezapomněly dodat zrníčka pše-
nice nebo k dračkám peří. Práce přišly 
z celého světa, určitě vás zaujmou pestré 
barvy obrázků z Indonésie nebo slaměné 
sošky z Běloruska.

Součástí výstavy jsou i výtvarné dílny, 
kde si můžete zdarma vyzkoušet připra-
venou výtvarnou techniku. V červenci jsou 
dílny připraveny o víkendech v odpoled-
ních hodinách. Lenka Kupková

I o prázdninách máme někdy 
chvilku, kdy nechceme jezdit 
na kole, plavit se po řece nebo být 
jinak aktivní, ale chceme se hezky 
projít, něco pěkného vidět, prostě 
strávit klidné odpoledne.

Musaion - Národopisná expozice Národního muzea Autor: archiv Českého rozhlasu

Návštěvníci jsou výstavou nadšeni Autor: archiv Českého rozhlasu

JAK TAM: městská doprava

KAM: Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5

POHODOVÁ PŘESTÁVKA V PRÁZDNINOVÉM SPORTOVÁNÍ 
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 PÍSAŘKY
Dvě písařky obdrží text na přepsání. Jedna jej přepíše za 2 hodi-
ny, druhá ale až za 3 hodiny. Kolik času potřebují, pokud budou 
přepisovat stejný text dohromady a tuto práci si efektivně 
rozdělí?

 KOČKY
V dané místnosti jsou 4 rohy a v každém rohu jsou 4 koše. V kaž-
dém koši jsou 4 kočky a každá kočka tam má svá 4 koťata. Kolik 
je v místnosti nohou za předpokladu, že už tam nikdo jiný 
není?

 ČTVEREC
Zvětšíme-li stranu čtverce o 1 cm, dostaneme čtverec, jehož plocha 
je o 111 cm2 větší. Jak dlouhá je strana původního čtverce?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
1: Sportovci: 40 km od prvního města 2: Úklid: 6 a 6 mincí 
3: Najděte číslo: 13645.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ DĚTSKÉHO KLUBU LUMEK

SOUTĚŽ  O DVA BATOHY

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

„Král Karel IV. s Buškem z Velhartic“

Vylosovaný výherce:
Milada Tomíčková, Nad Kajetánkou 27/1458, Praha 6, Břevnov 
Gratulujeme!

Večeři zdarma pro výherce si lze domluvit na telefonu 
739 592 658 do 31. 7. 2010.

Pokud nám zašlete spolu se správným znění tajenky také ale-
spoň dva správné výsledky z uvedených kvízů, vaše šance při 
losování výher se vám dvojnásobí.

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

Vyluštěnou tajenku zasílejte 
na adresu krizovka@dobnet.cz
nebo Dobnet, o. s., Palackého 27, 
252 29 Dobřichovice, a to nejpozději 
do 20. července 2010. Dva vylosova-
ní výherci obdrží po jednom batohu 
na výlety, který věnovala do soutěže 
společnost Poštovní spořitelna, a.s.

Dětský klub Lumek, Dobřichovice
Informace na tel.: 731 488 774,

nebo e-mail: info.lumek@seznam.cz
www.ilumen.cz
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www.dobnet.cz
tel.: 277 001 111

info@dobnet.cz

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

Přijímáme platební karty:j p y

Trvalé připojení k internetu již za 330 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET zpravodaj zdarma do 5 000 schránek

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

Posilujeme síť, zavádíme novou pokročilejší 
technologii, internet 5.5G již nyní k dispozici v Dobřichovicích  
v Karlíku a v Řevnicích. V ostatních lokalitách do konce roku.

Bližší informace o dostupnosti a rychlostech připojení poskytneme v naší kanceláři.

Výkonný Internet DOBNET 5,5G

2,4G Internet DOBNET


