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Zatímco školáci jsou někde u vody nebo 
jinak užívají prázdnin, rodiče se začínají 
pomalu starat, co všechno je nutné pořídit 
pro nadcházející školní rok. Obchodníci 
už mají připravenou nabídku výhodných 
nákupů školních potřeb. Reklamní letáky 
a regály obchodů vyzývají svými „akčními 
cenami“: Páni rodičové, škola volá, vybí-
rejte, nakupujte, utrácejte…! S nástupem 
do školy narůstají tržby v oddělení papír-
nictví a knih, ale také obuvi, textilu…

Co dětem kupovat, kolik si asi vyme-
zit fi nancí v rodinném rozpočtu na žáka 
základní školy, co bude potřebovat hned 
na začátku a co bude následovat během 
školního roku, jakými aktivitami učitelé 
zatraktivní výuku, ale platit ji budou ro-
diče? A co vlastně pro své žáky zajistí 

škola a kde na to vezme peníze? Tyto 
a další otázky spojené s výdaji na školní 
docházku jsme položili jako rodiče sobě 
a také jsme se obrátili na vedení škol 
v blízkém okolí.

A jelikož patříme mezi optimisty a konec 
prázdnin vnímáme stále v nedohlednu, 
hned za tématem školy najdete ještě kus 
léta a přírody viděné za jízdy na kolečko-
vých bruslích – zavedeme vás na vyhláše-
né „inline“ stezky ve Středočeském kraji. 
Využili jsme dokonalých povrchů tras ko-
lem Vltavy, Berounky i Labe k relaxační 
rekreační jízdě na kolečkových bruslích 
a máme pro vás pár zajímavých tipů, proč 
a kam ještě na inlinech zamířit.

Přejeme vám příjemné prázdninové 
čtení. Barbora Tesařová

Letní prázdniny se lehce dostávají za svou první polovinu, ale do školy 
je ještě daleko. Optimisté před sebou vidí ještě měsíc volna a v klidu 
třeba vychutnávají tu slast ještě v osm ležet v posteli. Pesimisté jsou na 
tom poněkud hůře, protože jim z prázdnin zbývá už jen slabý měsíc...
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MAMI, POTŘEBUJI...

DIXIELAND V ŘEVNICÍCH
Pojďte do Řevnic 
za dobrou muzikou! 
Před řevnickým zá-
mečkem je pořádán 
již sedmý ročník 
festivalu dixielan-
dové hudby. Je to 
událost, kterou vy-
soce oceňují milovníci této muziky, 
protože uvidíte dokonalou prezentaci 
hudební scény v příjemném prostředí 
a navíc zdarma.

VÍTĚZ PORTY 2009
Sympatický písnič-
kář Zdeněk Hamřík 
z Mohelnice bude na 
Řevnice určitě moc 
rád vzpomínat. Ačkoli 
hrál s menším handi-
capem – popáleným 
zápěstím pravé ruky, 

na výkonu to neubralo. Stal se vítě-
zem 42. ročníku Českého národního 
fi nále Porty. 

ZE SÍTĚ DOBNET
Rada sdružení na 
svém zasedání před 
dvěma měsíci rozhod-
la o rozšíření kolekti-
vu svých pracovníků 
a zřídila novou pracovní 
funkci. Nazvána bude 
tajemník sdružení a 
úkolem na této pozici  bude řízení infor-
mační kanceláře. Funkci, která je svým 
názvem lehce zahalena tajemstvím, se 
vám pokusíme přiblížit.

ŽEBRÁK
Žádný strach… Nestra-
šíme vás nezaměstna-
ností, ani vás nezveme 
do divadla, ale na bez-
va výlet! Sluníčko snad 
již bude více svítit, 
a tak se můžete vypra-
vit na dobrodružněj-

ší výlet - na hrad Žebrák. Za sluníčka 
každý návštěvník ocení krásné výhledy 
z rozpadlých zdí. Jako rozhledna je 
zpřístupněna hlavní věž hradu. Žebrák 
dýchá kouzelnou minulostí a svěží ze-
lení okolní přírody.
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA ŽÁKŮ DO ŠKOLY
Od 1. září letošního roku spouští Středočeský kraj nový pro-

jekt bezplatné přepravy středočeských žáků a studentů ve 
věku 6 – 19 let do školy a zpět.

Podmínkou pro využití bezplatné přepravy je: trvalé bydliš-

tě žáka na území Středočeského kraje, sídlo školy nebo místo 
výuky na území Středočeského kraje, věk 6 – 19 let, návštěva 
základní nebo střední školy, denní forma studia.

Pro vydání Středočeského žákovského a studentského průka-
zu je třeba nechat si na příslušné škole potvrdit speciální formu-
lář Potvrzení o studiu – ŽJ zdarma, který je ke stažení na por-
tále Středočeského kraje na adrese www.kr-stredocesky.cz. Na 
základě tohoto potvrzení vydá příslušný dopravce Středočeský 
žákovský a studentský průkaz, který bude opravňovat držitele 
k bezplatné přepravě v rozsahu platnosti uvedené na průkaze.

Středočeský hejtman MUDr. David Rath požádal dopisem 
dne 2. 7. 2009 všechny ředitele středočeských škol o součin-
nost při vydávání zmiňovaných potvrzení. Rodiče dětí bez pří-
stupu na Internet budou moci formulář potvrzení získat s nej-
větší pravděpodobností i přímo ve škole nebo v jednotlivých 
obchodních místech přepravců. (mn)

DOBŘICHOVICKÝ PARK ZNOVU OTEVŘEN
V pátek 26. června 2009 byl po rekonstrukci slavnostně 

znovuotevřen dobřichovický park. Park dlouhodobě chátral 
a stával se často terčem vandalů. Poslední léta zoufale volal 
po rekonstrukci.

Městu Dobřichovice se v loňském roce podařilo získat pro-
středky ze zdrojů Evropské unie z programu ROP. Z celkové ceny 
rekonstrukce dosahující téměř 17 miliónů korun činila dotace EU 
92,5 %, z městského rozpočtu se hradilo pouze 7,5 %.

Generálním dodavatelem byla společnost STRABAG, kte-
rá dle dostupných zdrojů zvládla rekonstrukci na výbornou. 
V parku dnes naleznou návštěvníci celkem sto nových lavi-
ček, pro děti je připraveno velké pískoviště a dětské hřiště. 
V rozsáhlém nově otevřeném parku si nyní najdou své místečko 
jak maminky s dětmi, tak teenageři nebo senioři. Oázou klidu 
a místa pro odpočinek se park jistě stane pro všechny oby-
vatele těsně sousedících panelových bytů sídliště Za Par-

kem, kteří mimo drobné zeleně u domů nemají své zahrádky.
Všichni spokojení návštěvníci jen doufají, aby se celé dílo za ně-

jaký čas nestalo opět útočištěm nezvaných návštěvníků. (mn)

MODRÝ DOMEČEK V ŘEVNICÍCH
V červencovém vydání jsme s předstihem otiskli pozvánku 

na vernisáž výstavy sochaře, kreslíře, medailéra a portrétisty 
docenta Jindřicha Severy. Pouze připomínáme, že vernisáž se 
koná ve čtvrtek 27. srpna v 18 hodin v galerii Modrého domeč-
ku a že výstava potrvá do neděle 27. září.

V kavárně Modrého domečku nyní probíhá výstava cestova-
telských fotografi í Kateřiny a Petra Hosnedlových. Fotografi e 
z Austrálie je možné si prohlédnout až do konce srpna 2009.

Nakonec v galerii je možné shlédnout Výstavu z archivu aneb 
Co všechno odnesl čas. Jde o výstavu Miloslava Šebka, foto-
grafa Umělecko-průmyslového muzea, který představuje prů-
řez vlastní tvorbou včetně portrétů slavných osobností. Výsta-
va bude otevřena do 23. srpna letošního roku. (sh, mn)

PARNÍ VLAK PO LITEŇSKÉ LOKÁLCE
Zvláštní parní vlak vyjede po „liteňské“ lokálce v sobotu 

22. srpna. Vlak vyjede z Lochovic v 13:01 hodin, do Zadní Tře-
baně dorazí ve 14:20 hodin. Zpět odjíždí ze Třebaně v 16:40 
hodin a do Lochovic se vrací v 18:03 hodin.

Na trať vyjede parní lokomotiva 310.0 a tři historické vozy 
řady Clm. Linku organizuje společnost KŽC doprava, s.r.o., 
Praha 6, informace lze získat na telefonu 606 366 199.

Výše uvedená společnost provozuje mimo parního vlaku 
mnoho dalších. V našem regionu jezdí pravidelně každou ne-
děli od 7. 6. 2009 do 27. 9. 2009 podbrdský motoráček, který 
odjíždí ze Zdic ve 13:01 hodin a do Karlštejna přijíždí ve 14:16 
hodin. Zpět potom z Karlštejna v 16:52 hodin, do Zdic přijede 
v 18:06 hodin. Před odjezdem ze Zdic je možné od 10 hodin 
navštívit Muzeum železniční a silniční techniky ve Výtopně Zdi-
ce. Na motoráček navazuje ve Všeradicích historický autobus 
Škoda 706 RTO do Koněpruských jeskyní.

Mnoho informací o společnosti i o jednotlivých provozova-
ných spojích lze nalézt na adrese www.kzc.cz. (mn)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU

Středočeský žákovský a studentský průkaz Zdroj: www.kr-stredocesky.cz

Ilustrační foto Autor: M. Nešpor



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

DOBNET zpravodajčíslo 8 I ročník 3

3 strana

AKTUALITY Z REGIONU

HLAVNÍ SILNICE VE VŠENORECH ČÁSTEČNĚ UZAVŘENA
Cestu přes Všenory na Jíloviště a na Řitku provázejí již od 

20. července komplikace. Důvodem je výstavba vodovodních 
přípojek v ulicích Květoslava Mašity a Nad Rozcestím.

Po celou dobu výstavby od 20. 7. 2009 do 23. 8. 2009 je 
z průjezdu obcí zásadně vyloučena veškerá nákladní dopra-
va. I zásobování prodejen a restaurací je nutné provádět přes 
Dobřichovice. V době vydání tohoto čísla DOBNET zpravodaje 
jsou již úplné uzavírky pro osobní dopravu skončeny – v prv-
ních dnech bylo možné jezdit pouze přes Řitku, v následujících 
dnech zase pouze přes Jíloviště.

Nicméně přesto je až do 23. srpna umožněn průjezd osobním 
automobilům jen s velkými omezeními. V obou směrech v pod-
statě automobily projíždějí a budou projíždět stavbou, a musejí 
proto počkat třeba i několik minut na ukončení potřebného ma-
névru pracujícího bagru či nákladního vozu. Jak Obecní úřad 
Všenory ve svém oznámení uvádí, průjezd na tomto úseku vy-
žaduje dostatečnou dávku trpělivosti a tolerance.

Autobusová linka č. 448 bude po dohodě projíždět staveniš-
těm, ale po dobu stavby byly zrušeny dopolední spoje.

Všem řidičům doporučujeme použít směrem na Prahu trasu 
přes Černošice a Radotín a směrem na Strakonice trasu přes 
Řevnice. (mn)

DÁRKOVÉ POUKAZY V CKP
Centrum komplexní péče Na Vyhlídce v Dobřichovicích nabízí 

jako tip na dárek dárkové poukazy na libovolný výběr procedur 
v jakékoliv hodnotě.

Dle informací uvedených na portále centra je možné dárkový 
poukaz zakoupit například na týdenní rehabilitační program, na 
dvoudenní nebo jednodenní relaxační program, na masáž šíje 
a zad, sérii refl exních masáží plosky nohy, jako permanentku 
na sérii cvičení na balónech (overballech, jógu atd.), na perlič-
kovou aroma koupel se suchým zábalem a celkovou masáží, 
na hodinovou instruktáž Nordic Walking (se zapůjčením holí) 
následovanou relaxační koupelí ve vířivce a suchým zábalem, 
na 10 lekcí kojeneckého plavání a na vyšetření k profesoru 
Lewitovi. Poukázky se dají použít též na pokrytí doplatků za 
nadstandardní fyzioterapeutické služby.

Dárkové poukázky je možné zakoupit v CKP v Dobřichovicích 
nebo objednat e-mailem na adrese  ckpdobrichovice@seznam.cz. 
Další informace o Centru komplexní péče lze získat také na portále 
centra na adrese www.ckp-dobrichovice.euweb.cz nebo na telefo-
nech 723 603 677, 723 603 600 nebo 257 713 076. (mn)

OTISKY PRSTŮ DO PASU PRO DĚTI OD 12 LET
Dle informací Městského úřadu Černošice došlo ke změně 

věkové hranice pro pořízení otisků prstů do cestovních e-pasů 
u dětí. Od 25. června 2009 je stanovena Nařízením Rady ES 
věková hrani- ce pro pořízení 
otisků prstů dětí na 12 let.

Stále platí, že do 10 let 
věku dítěte lze dítě zapsat 
do cestov- ního pasu ro-
diče. Pokud je dítě starší, 
nebo cestuje bez zákonné-
ho zástupce, potřebuje pas 
vlastní. Dě- tem do 15 let 
věku je pas vydáván na 
dobu pěti let a za jeho vy-
dání se účtuje pouze 100 ko-
run. Pokud se jedná o první 
pas dítěte, je nutné na úřadě 
doložit také o s v ě d č e n í 
o státním ob- čanství dítěte. 
Toto osvěd- čení lze získat 
na Krajském úřadě ve Zborovské ulici v Praze 5, doložit je nut-
né rodný list dítěte, rodný list zákonného zástupce a oddací 
list. Pas je následně vydán do 3 týdnů od předání podkladů 

na Městkém úřadě. Fotografi e se již nepřikládají, jsou pořízeny 
přímo při podání žádosti. Z tohoto důvodu je nutné, aby bylo 
dítě na úřadě fyzicky přítomno se zákonným zástupcem.

Další informace lze nalézt na portále úřadu na adrese www.
mestocernosice.cz. (mn)

DOBŘICHOVICKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI
Jak už jsme avizovali v minulém čísle DOBNET zpravodaje, 

v sobotu 29. srpna se v Dobřichovicích uskuteční již sedmý roč-
ník Dobřichovických vinařských slavností. Pořadatelé letošní rok 
očekávají ještě větší účast vinařů, než byla v minulých letech.

Součástí Dobřichovických vinařských slavností je i meziná-
rodní soutěž vín „Vinař roku 2009“. Křišťálový pohár ze skláren 
Moser pak bude předán v průběhu slavnostního galavečera 
28. srpna.

Stejně jako v loňském roce budou mít vinařské slavnosti bo-
hatý doprovodný program. V průběhu celého dne bude slyšet 
cimbálová muzika, na Křižovnickém náměstí bude hrát dixie-
land a večer se bude tančit pod taktovkou kapely Gulo čar. Pro 
nejmenší bude dole před zámkem prostor s kolotoči a hou-
pačkami.

Na vinařských slavnostech bude možné si také prohlédnout 
nově vzniklé sochy z letošního ročníku sochařského sympozia. 
Slavnostní odhalení těchto soch však proběhne už o 14 dní 
dříve, v neděli 16. srpna v 16 hodin na Křižovnickém náměstí.

Další informace o slavnostech lze nalézt na portále Vinař roku na 
adrese www.vinarroku.cz/dobrichovicke-vinarske-slavnosti. (mn)

51 TISÍC Z LETŮ DO PUTIMI
Na předprázdninovém zasedání obecního zastupitelstva obce 

Lety byl obecnímu zastupitelstvu předložen návrh zorganizo-
vat fi nanční pomoc některé z obcí postižených ničivými po-
vodněmi v červnu letošního roku. Zastupitelé následně vybrali 
z postižených obcí jihočeskou Putim. Přispívat mohli občané 
na obecním úřadě v Letech do 24. 7. 2009.

Vybraná fi nanční částka v celkové hodnotě 51 000 Kč bude 
vedení obce Putim předána osobně letovským starostou Jiřím 
Hudečkem. (bt)

K dobrému moku nesmí chybět dobré jídlo



Sobota 8. 8.
Řevnice Tradiční Dixie-
land, prostranství před 
zámečkem, od 14:00 

hod., vstup volný

Pondělí 10. 8.
Karlštejn Přijďte zhléd-
nout konverzační ko-
medii Zebra o sňat-

kovém podvodníkovi, hraje 
O. Vetchý, K. Hrachovcová, 
P. Čtvrtníček a další, nádvoří, 
od 20:00 hod.

Pátek 14. 8.
Řevnice Po tři dny až 
do neděle 16. 8. mů-
žete přijít na autorskou 

crazy tragikomedii M. Šmerg-
lové nazvanou Sbalí Karla 
z Monte Carla?, Lesní divadlo, 
počátky upřesněny na www.di-
vadlorevnice.cz

Sobota 15. 8.
Černošice Mariánská 
pouť, po dva dny je pro 
vás připraven bohatý 

program, pouťové atrakce, šer-
mířské souboje, pohádky pro 
děti a mnoho dalšího, vystoupí 
i Chorus Angelus, u černošic-
kého kostela

Hlásná Třebaň Sbor 
dobrovolných hasičů 
tradičně tento měsíc 

pořádá Hasofest s ukázkami 
práce hasičů a s bohatým pro-
gramem, na břehu Berounky

Neděle 16. 8.
Karlštejn Mše svatá 
konaná ke slavnosti 
Nanebevzetí Panny 

Marie, v kostele Panny Marie, 
od 16:00 hod., vstup volný.

Karlštejn Divadelní 
představení Otevřené 
manželství, v hlavních 

rolích skvělé tragikomedie hrají 
K. Roden a J. Krausová, ná-
dvoří hradu, od 20:00 hod.

Sobota 22. 8.
Černošice Řecký ve-
čer s Martou a Thenou, 
Club kino, čas uveden 

na www.clubkino.cz

Pondělí 24. 8.
Řevnice Pražská divadla 
v Lesním divadle: 24. 8. 
Dejvické divadlo - Ter-

emin (P. Zelenka), od 20:00 hod.; 
25. 8. Dejvické divadlo - Dračí 
doupě (V. Klimáček), od 20:00 
hod.; 26. 8. Dejvické divadlo - 

Bratři Karamazovi, od 20:00 
hod.; 28. 8. Pražský komorní 
balet P. Šmoka uvede taneční 
zpracování slavné komedie Slu-
ha dvou pánů, od 20:00 hod.

Čtvrtek 27. 8.
Řevnice Vernisáž so-
chaře a kreslíře doc. J. 
Severy ke stému výročí 

narození, Galerie Modrý dome-
ček, po 12-19 h., út-pá 9-19 h., 
o víkendu 10-17 h.

Pátek 28. 8.
Velká Chuchle Jedi-
nečná příležitost zhléd-
nout První evropskou 

ohňostrojovou a laserovou 
show v ČR, spatříte gigantické 
obrazy ohňostrojů až ve výšce 
500 m a vše při hudební kulise, 
čekání na tmu vám zkrátí živá 
vystoupení na pódiu a bohatý 
doprovodný program pro celou 
rodinu, dostihové závodiště

Neděle 30. 8.
Karlštejn Přijede i Ka-
rel IV.? Film Noc na Ka-
rlštejně slaví 35 let od 

svého vzniku. Na galavečeru 
vystoupí řada hvězdných hostů 
a zazní známé skladby z tohoto 
fi lmu, nádvoří, od 20:00 hod.

Pondělí 31. 8.
Karlštejn Koncert krá-
loven 2009 na hradě, 
popové hvězdy ve 

slavné show, mimo jiné zazní 
písně z fi lmu Noc na Karlštejně, 
od 20:00 hod.

Výstavy
Řevnice Fotosalón 
Řevnice

Do 23. 8.
Řevnice Výstava M. Šebka Co 
všechno odnesl čas. Mimo jiné 
vystaveny i fotografi e známých 
osobností. Modrý domeček

8. 8. - 6. 9.
Klášter Skalka Čína 
a Kanada prostřednic-
tvím fotografi í z cest 

Petra Gryce a Antonína Hüb-
schmanna, vernisáž 8. 8. od 
15:00 hod.

Turistický tip
Mníšek pod Brdy Od července 
můžete návštěvu zámku ukon-
čit v zámecké zahradě, která 
je letos po rekonstrukci a ve-
řejnosti je zpřístupněna vůbec 
poprvé
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Z KULTURY 

Tuto sobotu je před řevnickým zámečkem pořádán 
již sedmý ročník festivalu dixielandové hudby. Je to 
událost, kterou vysoce oceňují milovníci této mu-
ziky, protože dokonalá prezentace hudební scény 
v tak příjemném prostředí a dokonce zdarma, to je 
zážitek pro každého, i když mu třeba dixieland přímo 
k srdci nepřirostl. 

ZA KULTUROU V SRPNU 

Atmosféra pohody a přátel-
ství mezi všemi návštěvníky 
i účinkujícími je podporována 
nejen hudebním prožitkem, 
ale i několika stánky s po-
hoštěním nebo nabídkou hu-
debních nosičů účinkujících 
umělců.

Od dvou hodin až do deseti 
večer se vystřídá sedm kapel, 
z nichž některé v Řevnicích 
vystupovaly již několikrát, 
protože to jsou vynikající stá-
lice na dixielandovém nebi. 
Přibližně hodinové vystoupení 
dává každé kapele možnost 
představit se průřezem svého 
repertoáru a vtipné modero-
vání zkušeného Petra Jan-
čaříka překlene čtvrthodinky 
nutné pro výměnu nástrojů 
a uspořádání scény pro další-
ho účinkujícího.

Dík patří organizátorům 
a sponzorům z řad místních 
fi rem. Ti všichni, za vstřícného 
pochopení správy města, se 

zasloužili o založení a teď už 
trvalé zavedení kulturní udá-
losti, která se důstojně řadí do 
bohatého kulturního programu 
celé oblasti dolního Poberouní, 
od Karlštejna až po Černošice. 
Přijďte si užít příjemného od-
poledne. Určitě příště přijdete 
zase! Zdeněk Novák

Z Dixielandu Řevnice 2008 Autor: Jiří Turek

STÁLICE DIXIELANDU V ŘEVNICÍCH
8. SRPNA 2009 OD 14 HODIN

14:00 Evergreen Dixieland Band
(Nová Paka)

15:10 Crazy Boys of Prague 
(Praha)

16:15 J. J. Jazzmen
(Praha)

17:20 Brass Band
(Rakovník)

18:25 Original Indigo
(Praha)

19:30 Dixie Company
(Poznań - Polsko)

20:35 Steamboat Stompers 
(Praha)

Pořadem provází Petr Jančařík
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ROZHOVOR

Vy nejste na Portě poprvé…
Ne, nejsem tu poprvé. Ve 

fi nále Porty jsem hrál už jed-
nou, je to 5 nebo 6 let zpátky, 
nejsem si teď jistý, bylo to ješ-
tě v Jihlavě. Tady v Řevnicích 
jsem poprvé.

Dá se popsat první pocit, 
když jste si uvědomil, že jste 
konečně na Portě zvítězil?

Vlastně úplně první dobrý 
pocit byl hned, jak jsem se-
stoupil z jeviště. Cítil jsem, 
že se to vystoupení povedlo. 
Navíc po koncertě za mnou 
přišlo hodně lidí, že to bylo 
pěkné, že se jim to líbilo. Po-
tom mi řekl jeden z porotců, 
že nemám nikam odjíždět 
a že mě má za úkol pohlídat. 
Vůbec jsem ale ještě nevěděl, 
jaké místo to je, ani mne nena-
padlo, že bych mohl vyhrát.

Co musí člověk podstou-
pit, aby byl úspěšný v sou-
těži o Portu?

(zamyslí se) …hlavně 
toho nenechat, když přijde 

první neúspěch. Já jsem na 
Portě soutěžil už mnohokrát 
v minulých letech a kromě jed-
né výjimky jsem se do fi nále 
nikdy nedostal. Až dnes. Ale 
konkrétně na dnešek jsem se 
už nepřipravoval. Přijel jsem 
hrát do semifi nále, s ničím 
jsem vlastně nepočítal… Byl 
z toho postup a dnes ve fi nále 
jsem přišel zahrát pro radost, 
byl to takový bonus navíc. 
A dopadlo to dobře. (říká se 
šťastným úsměvem) S vlast-
ními písničkami se snažím vy-
stupovat asi od svých 15 let. 
Teď je mi 27, takže ta dnešní 
Porta je výsledek delší cesty, 
dlouhodobé práce. Řada lidí 
mi pomohla získat zkušenosti 
při vystoupeních, za což jsem 
jim velmi vděčný – Miloš Dvo-
řáček, Věra Martinová, Petr 
Rímský a řada dalších.

Jak vás napadají texty 
k písničkám?

To je různé, jsou určitě pís-
ničky, které mě napadnou 
spontánně, když si sednu ke 
kytaře a jen tak si brnkám. 
A jsou za hodinu hotové. To 
je jedna varianta. Druhá je 
taková, že si řeknu - teď na-
píšu písničku. A pak nad ní 
sedím, než udělám základ, 
který pak dopracovávám. 
Je to svým způsobem 

řemeslo. Ná-
pady jsou, 
ale to fi nální 

dopracování 
chce čas, sou-

středění, aby vás 
nic nerušilo při psa-

ní. Písničky, které 
jsem hrál dnes, byly 
z té druhé kategorie. 
Měl jsem téma, ná-
pad, ale vlastní zpra-
cování pak trvalo 

dlouho, třeba 
i několik týd-
nů, než byla 
hotová de-
fi nitivní ver-

ze, se kterou si člověk 
troufne před publikum.

Už jste si zkusil hrát na 
kytaru FURCH, kterou jste 
získal jako vítěz?

Ano, zkusil. Moje první myš-
lenka byla, že ji prodám, pro-
tože koncertní kytaru mám 
od Honzy Michálka z Jihlavy 
a nedám na ni dopustit. Ří-
kal jsem si, že by byla ško-
da, kdyby taková kytara stála 
doma v koutě, ať radši slouží 
někomu jinému. Když jsem si 
na ni ale zahrál, zjistil jsem, že 
ji neprodám. Budu to muset 
vymyslet nějak jinak…

Vy jste studentem a záro-
veň učitelem. Jak lze pro-
pojit studium, práci a ještě 
koncertní a pořadatelskou 
činnost?

Ano, studuji Fakultu těles-
né kultury na Univerzitě Pa-
lackého v Olomouci. Dělám 
tam doktorát a zároveň učím 
předmět Hudební programy. 
V magisterském studiu jsem 
studoval obor rekreologie – 
obor o volném čase, rekreaci, 
pohybové aktivitě. A teď po-
kračuji dál v doktorandském 
studiu. Věnujeme se nyní vý-
zkumu v oblasti podpory po-
hybové aktivity. Rekreologie 
má široké uplatnění v oblas-
tech rekreace, sportu, ces-
tovního ruchu, veřejné správy, 
poradenství. Během studia 

se potom člověk zaměří na 
jednu ze specializací. Může si 
vybrat mezi managamentem 
životního stylu a zážitkovou 
pedagogikou nebo cestovním 
ruchem a managamentem 
a marketingem. Takže oblast 
působení může být velmi ši-
roká, dá se dobře propojit 
i s hudbou, alespoň já jsem 
si toto propojení s oborem 
našel. Já osobně ho vidím 
v pořádání různých akcí, 
kurzů, tedy v pořadatelské 
a vzdělávací činnosti. Od loň-
ska v Olomouci pořádám fes-
tival Píšu písničky.

S ohledem na své vítěz-
ství na Portě - co plánujete 
v blízké budoucnosti?

V nejbližší době mě snad 
čekají nějaké pořady v rádiích 
a televizi, v létě potom něko-
lik dalších koncertů a hraní na 
festivalech, průběžně připra-
vuji svůj festival Píšu písničky, 
který bude letos 10. – 12. lis-
topadu v Olomouci. K němu 
chystám také podzimní tur-
né. V zimě nebo na jaře bych 
chtěl začít pracovat na svojí 
první desce, která by měla být 
hotová do srpna. A pak znovu 
festival, znovu turné… Čeká 
mě toho dost, ale moc se na 
celou tu práci těším.

Děkuji za rozhovor! (bt)

ZDENĚK HAMŘÍK

Stal se vítězem 42. ročníku Českého národního fi nále 
Porty, který se konal poslední víkend v červnu. Sym-
patický písničkář z Mohelnice bude proto na Řevnice 
určitě rád vzpomínat. Ačkoli hrál s menším handica-
pem – popáleným zápěstím pravé ruky, na výkonu to 
neubralo. Tento rozhovor vznikal na dvě etapy. První 
část v neděli, bezprostředně po vyhlášení výsledků, 
a pak s dvoudenním odstupem...

...VÍTĚZ ŘEVNICKÉ PORTY 2009

Při fi nálové písni Vlaštovky Zdroj: http://www.hamrik.cz/press.php

S Portou
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AKTUÁLNĚ ZE SÍTĚ DOBNET

DOBNET TÝM SE V PRŮBĚHU LÉTA ROZŠÍŘÍ O NOVÉHO PRACOVNÍKA

DOBNET ZŘIZUJE FUNKCI TAJEMNÍKA

Rada sdružení na svém zasedání před dvěma měsíci rozhodla o rozší-
ření svého kolektivu pracovníků a zřídila novou pracovní funkci tajemní-
ka sdružení. Funkci, která je svým názvem lehce zahalena tajemstvím, 
se pokusíme na této straně přiblížit.

TROCHU DO MINULOSTI
Sdružení DOBNET, o.s. vzniklo na jaře 

roku 2003. Veškeré činnosti byly zpočát-
ku vykonávány výhradně členy sdružení. 
Sdružení řídila pětičlenná Rada sdružení, 
která v podstatě plánovala, řídila i roz-
hodovala o všem podstatném společně. 
Všichni členové – pracovníci se věnovali 
práci pro sdružení ve svém volném čase, 
po skončení svého hlavního pracovního 
poměru.

Postupem času byla zřízena kancelář 

sdružení a přišel také první zaměstna-

nec pro administrativní práce. Nejprve na 

částečný, následně na plný úvazek. Při-

bývalo dalších externích spolupracovní-

ků, hlavně v technické oblasti. Současně 

vzhledem k množství práce bylo nutné 

zaměstnat do trvalého pracovního pomě-

ru také administrátora sítě. Logicky vy-

plynulo, že externí technické pracovníky 

může řídit pouze někdo, kdo se sdružení 

trvale věnuje, a z administrátora sítě se 

stal manažer skupiny IT.

Stejně tak se rozšiřovala činnost 

v kanceláři, byl přijat na částečný úva-

zek další administrativní pracovník. 

Stejně jako technická skupina potřebo-

vala v jisté době svého vedoucího, dnes 

je třeba pro kancelář vedoucího, mana-

žera nebo – jak bylo o názvu funkce roz-

hodnuto – tajemníka sdružení.

TAJEMNÍK V DOBNETU
Funkce tajemníka ve sdružení DOBNET, 

o.s. by měla být velmi rozmanitá. Hlav-

ním, ale nikoli jediným úkolem je řízení 

informační kanceláře sdružení. Je třeba 

si uvědomit, že veškeré činnosti sdružení 

jsou dnes směrovány právě přes kancelář 

a že všechny tyto činnosti musí mít jas-

ná pravidla. V kanceláři se řeší veškerá 

komunikace se zákazníky a členy sdru-

žení, od poptávky přes zajištění měření, 

koordinaci instalace a případný servisní 

zásah. Kancelář řeší v úředních hodinách 

telefonní komunikaci, částečně stále su-

pluje i HelpDesk. V informační kanceláři 

se zajišťuje příprava všech podkladů pro 

účetnictví – jsou zde vystavovány faktury, 

některé automatizovaně, jiné zatím ruč-

ně. Funguje zde pokladna, zákazníci mo-

hou všechny služby bez poplatku uhradit 

v hotovosti. Do budoucna se bude ještě 

množství služeb v informační kanceláři 

rozšiřovat a upravovat.

Tajemník sdružení by se mimo dohledu 

a řízení informační kanceláře měl starat o 

další činnosti. Pochopitelně všechny čin-

nosti by neměl zajišťovat vlastními silami, 

ale měl by mít skupinu spolupracovníků. 

Do kompetence a odpovědnosti tajemní-

ka patří zcela jistě personalistika, účtárna 

a skladové hospodářství. Starat by se měl 

i o autopark a oblast PR, do budoucna by 

měla přibýt i odpovědnost za HelpDesk.

TAJEMNÍK REÁLNĚ
V době vydání tohoto čísla DOBNET 

zpravodaje již není funkce tajemníka 
pouze jakousi vidinou, ale posouvá se 
do reálné roviny. Výběrové řízení bylo 
vyhlášeno na začátku června, následně 
probíhaly pohovory. Do výběrového říze-
ní se přihlásilo celkem 9 zájemců, z toho 
po telefonické konzultaci se osobního 
pohovoru zúčastnilo 6 kandidátů. Rada 
sdružení obdržela na svém červnovém 
zasedání vyhodnocení výběrového řízení 
a jednomyslně rozhodla o vítězi.

Tajemníkem sdružení bude tedy od 
srpna 2009 paní Pavla Svitáková ze 
Svinař. Zatím pouze prozradíme, že 
paní Pavla je absolventem Vysoké školy 
ekonomické v Praze, ovládá německý 
a anglický jazyk a má mnoho zkušeností 
s podobnou pracovní náplní. V někte-
rém z dalších čísel jistě požádáme no-
vou kolegyni o rozhovor.

CO BUDE DĚLAT NYNÍ RADA 
SDRUŽENÍ?

Otázka, která již mimo jiné byla polo-

žena… Skutečně mnoho operativních 

činností přebírá zřízením funkce tajemní-

ka nový pracovník. Rada sdružení v čele 

s předsedou Rady sdružení bude snad 

mít výrazně více času na nové projekty, 

na myšlenky rozšiřování sítě, na další 

nové služby. Prostě na všechno, na co 

s rozšiřováním sdružení a narůstající ad-

ministrativou nebyl čas. Těšit se je mož-

né i na rozšiřování DOBNET zpravodaje 

a možná i na některé změny obsahu.

KOLEGYNĚ RADKA NÁS NA PÁR 
LET OPOUŠTÍ

V souvislosti s informační kancelá-

ří sdružení je slušné na závěr zmínit, že 

sdružení na nějaký čas opouští kolegyně 

Radka Beránková, která se bude nyní 

věnovat místo práci v kanceláři rodičov-

ským povinnostem. Paní Radka praco-

vala v informační kanceláři už od jejího 

vzniku a nyní ji předává právě novému 

tajemníkovi sdružení. (mn)
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TIP NA VÝLET

PROČ: Sportovní a kulturní zážitek KAM:      Žebrák

JAK TAM: Autem, vlakem

NA JAK DLOUHO: Celé odpoledne

KDY:        Letní sezóna   

INFO: www.tocnik.com

POZNEJTE OKOUZLUJÍCÍ ZŘÍCENINU

KDE SE ZŘÍCENINA VZALA
Hrad byl založen asi v po-

lovině 13. století Oldřichem 
Zajícem z Valdeka poblíž ob-
chodní cesty vedoucí na Pra-
hu. To bylo rozhodující i poz-
ději, okolo roku 1346, kdy na 
trůn nastoupil Karel IV. Žebrák 
byl často využíván jako místo 
noclehu při Karlových častých 
cestách především do No-
rimberka. Hrad často obýval 
i Václav IV., který hrad částeč-
ně přestavěl. V 16. století ho 
však zachvátil požár a od té 
doby začal chátrat. Veškerý 
život se přesunul do podhradí 
a později se pozornost pře-
souvá také k hradu Točníku. 
Trvá to však nejméně sto let, 
než se Točník defi nitivně do-

stává do popředí pozornosti. 
První větší pokus o záchranu 
Žebráku proběhl v 80. letech 
20. století díky památkovému 
ústavu středních Čech.

CO NÁS NA HRADĚ ČEKÁ
Jako rozhledna je zpřístup-

něna hlavní věž hradu. Za-
chráněna je také věž v sever-
ním předhradí, přední věže 
s hradbami a jádro starého 
paláce. Prohlédnout si může-
me také starou pec a temnou 
hladomornu. Nad východním 
hradním příkopem se rozklá-
dají zbytky kaple sv. Apoliná-
ře a sv. Markétky. Ty jsou ale 
v letních měsících hodně za-
rostlé zelení a poměrně těžko 
rozeznatelné, návštěvníci zde 
mohou zapojit svou představi-
vost. Dnešní přístupová cesta 
je skrze bývalé opevnění.

KUDY SE TAM DOSTAT
Výchozím bodem je městeč-

ko Žebrák v podhradí. Sem 
můžeme dojet autem nebo 
vlakem. Přímo ve městečku 
není nádraží, avšak zastávka 
Praskolesy je pěšky jen kou-
sek. Z vesnice vede k hradu 
modrá turistická značka. Hrad 
je otevřen v letních měsících 
denně kromě pondělí v 9 – 13 
a 14 – 18 hodin. Prohlídka je 
volná a vstupné činí 20 Kč. 
Když se na zříceninu Žebrák 
vypravíme, musíme počítat 

s náročnějšími podmínkami 
prohlídky, doporučujeme kva-
litní obuv s sebou. Návštěvní-
ky čeká stoupání po schodech 
a běhání po hradbách. Hrad je 
za nepříznivých povětrnost-
ních podmínek z důvodu bez-
pečnosti uzavřen.

MĚSTO ŽEBRÁK
Po prohlídce hradu můžeme 

seběhnout ještě dolů a pro-
hlédnout si to tu. Žebrák jako 
někdejší podhradní vesnice 
má také pestrou minulost. Toto 

místo bylo 

osídleno dávno před stavbou 
hradu, první záznamy jsou zná-
my již z 5. tisíciletí před naším 
letopočtem. V běhu mnoha 
století se stává osadou, tržiš-
těm, obchodní spojkou a také 
městem s mnoha výsadami. 
V současnosti zde může-
me obdivovat několik soch 
a pomník mistra Jana Husa. 
V muzeu můžeme navštívit ex-
pozici obrazů Jaroslava Hněv-
kovského a expozici z dějin 
města Žebrák. Městečko však 
nabízí ještě jednu zajímavost, 
hvězdárnu, která pořádá ně-
kolik akcí i pro veřejnost. Ak-
tuální informace jsou na webu  

www.hvezdarnazebrak.wz.cz.
(lk)

Nejvhodnější čas k návštěvě zříceniny je teplý letní 
den, kdy nám na cestu svítí sluníčko. Za takového po-
časí každý návštěvník ocení krásné výhledy z rozpad-
lých zdí. Za sluníčka také vynikne svěží zelená barva 
stromů, které rostou na nádvořích a kolem obvodových 
zdí. Žebrák potom přímo dýchá kouzelnou minulostí.

NAVŠTIVTE HRAD ŽEBRÁK

Žebrák Autor: M. Nešpor

Jako rozhledna je zpřístupněna 
hlavní věž hradu  Autor: M. Nešpor
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KOLIK STOJÍ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DĚTÍ

Možná si ani neuvědomujete, 
když posíláte dítě do školy, kolik 
výdajů spojených se základním 
vzděláním za vás uhradí obec 
a prostřednictvím krajského škol-
ského úřadu stát. Další výdaje 
z peněženky, které po vás škola za 
vzdělání vašich dětí chce, si uvě-
domíte záhy, až zase v září začne. 
Zajímalo nás, jak je základní vzdě-
lání fi nancováno, co hradí insti-
tuce a co zbývá uhradit rodičům, 
tedy v konečném důsledku kolik si 
rodič má připravit peněz, které po 
něm škola přes rok bude vyžado-
vat. Předesílám, že se jedná pouze 
o školy základní. Školy střední, vy-
soké nebo soukromé se řídí jinými 
rozpočtovými pravidly.

Jako dítě jsem školu spojenou s fi nan-
cováním samozřejmě neměla. Byla pro 
mě nutnou povinností, dávající řád kaž-
dého dne, a sem tam nějakými nervíky 
před zkoušením nebo písemkou. Nutkání 
ničit učebnice jsem nikdy neměla, na la-
vice jsem taháky nepsala - vlastně jo, ale 
maximálně tužkou, takže se daly vygu-
movat, a kružítko jsem používala na ge-
ometrii a ne na vyrývání jmen svých lásek 
do desky stolu nebo futer dveří. Prostě 

nuda. Rodičům jsem 

v tomto směru vrásky nepřidělávala. Teď, 
když jsem se dostala do role rodiče a mé 
dítě do věku školáka, a také při přípravě 
na tento článek jsem si uvědomila, že mít 
možnost „zdarma“ navštěvovat základní 
školu je obrovská výsada. A co není zdar-
ma, to zaplatí rodiče, takže dítě si to stejně 
neuvědomí, pokud jej na to neupozorníte.

JAK FINANCOVÁNÍ FUNGUJE?
Náklady na provoz škol, tj. jejich inves-

tiční i neinvestiční výdaje, hradí ze svého 
rozpočtu obec s výjimkou nákladů hra-
zených školám školským úřadem. Tak-
že obec hradí účty za energie, opravy 
zařízení a třeba i výstavbu školy, pokud 
na ni sežene peníze. Ze státního roz-

počtu prostřednictvím školského úřadu 
kraje jsou hrazeny náklady vyplývající 
z pracovněprávních vztahů, tedy na za-
městnance školy, a výdaje na učebnice, 
učební pomůcky a školní potřeby, které 
jsou poskytovány žákům podle zákona 
bezplatně.

Takto lze zhruba a doufám, že i srozu-
mitelně, defi novat, jak se podílí samo-
správa a státní správa na vzdělání na-
šich dětí. Snažila jsem se zjistit nějaké 
srozumitelné číselné vyjádření nákladů 
na jednoho žáka na krajském úřadě, ale 
bylo mi řečeno, že „to není tak jednodu-
ché, jak si myslíte,“ a pro laické vyjádření 
toho, co se mi telefonicky snažil jistý pan 
úředník vysvětlit, bych potřebovala dale-
ko více místa ve zpravodaji.

V podstatě všechno souvisí se vším 
a v konečném důsledku závisí i na tom, jestli 
škola dobře hospodaří s energiemi – nete-
čou záchody a nekapají kohoutky, větrá se 
efektivně a jsou nakoupeny spořící žárovky. 
Pak mohou zbýt peníze na interaktivní ta-
bule a dovybavení počítačové učebny nebo 
nákup nového mikroskopu. Také lze kon-
statovat, že stát poskytl školskému úřadu 
méně fi nančních prostředků na učebnice 

a učební pomůcky než rok předtím.

Z prvního dne ve skole Autor: R. Havlíček

A JAK JE HRAZENO?

ZŠ Dobřichovice Balíček pro 1. třídu šk. r. 2009/2010 - školní potřeby 
poskytované žákům 1. rok zdarma

Název Nakladatelství Cena za ks

Psací, výtvarné a další potřeby 277,16

Čtení pro prvňáčky 1 Fortuna 119,00

Čtení pro prvňáčky 2 Fortuna 119,00

Cviky pro nácvik písmen Fortuna 35,00

Cviky pro uvolnění ruky Fortuna 35,00

Písanky 1-6 Fortuna 77,00

PS Myš Pansofi a 59,00

Mat. sešit 1  Alter 48,00

Mat. sešit 2  Alter 52,00

Mat. sešit 3  Alter 48,00

Mat. sešit 4/A  Alter 48,00

Prvouka 1.r.  Nová škola 75,00

Celkem náklady na 1 žáka 992,16

1
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UČEBNICE HRADÍ ŠKOLA
Konkrétní údaje a čísla jsem se do-

zvěděla poté, co jsem se obrátila na 

vedení jednotlivých škol. Oslovila jsem 

ZŠ Všenory, Dobřichovice, Řevnice a Li-

teň. Zajímalo mne, co skutečně v koruno-

vém vyjádření za vzdělání obstarává škola 

a co zbývá na rodiče. Odpovědi jsem 

obdržela pouze z Dobřichovic a Řevnic, 

nicméně velmi jasné a zajímavé.

POTŘEBY PRO PRVŇÁKY
Pro první třídy jsou veškeré náklady za 

učebnice, pracovní sešity a část psacích 

a výtvarných potřeb hrazeny z rozpoč-

tu školy. Tabulka 1 udává, kolik stojí 

školu v Dobřichovicích vybavení prv-

ňáka učebnicemi a pracovními sešity 

– je to tedy bezmála 1000 Kč.

Kromě toho budou mít prvňáčci na 

lavicích první den školy připravený 

uvítací balíček psacích a výtvarných 

potřeb, který bude tvořit jejich základ-

ní pracovní výbavu. Na první schůzce 

v červnu obdrželi rodiče informace, 

které obsahovaly též seznam potřeb, 

které budou muset zakoupit, aby 

doplnili výbavu svého žáčka ještě 

z vlastních fi nančních prostředků. 

Tyto informace jsou též dostupné 

na webu školy www.zsdobricho-

vice.cz. Jsou hodně podobné se-

znamu, který je uveden v tabulce 2 

a 3. Tento přehled najdete na adrese 

www.zsrevnice.cz.

Na rodičích toho není málo, čím 

žáčky musí vybavit. Kromě školní aktov-

ky, kterou řada dětí asi má už možná od 

Vánoc nebo narozenin a jejíž cena se po-

hybuje v rozpětí od několika stovek do 

zhruba 2000 Kč (např. značka Herlitz), je 

další položkou vybavený penál (který je 

u dražších aktovek jejich součástí společ-

ně s taškou na cvičební úbor a přezůvky 

i lahvičkou). Na kvalitní a levné psací a pa-

pírenské potřeby lze narazit v prodejnách 

Lidl při akčních nabídkách. I tak společně 

s kufříkem na výtvarné potřeby nechá-

te v obchodě stovky korun. A to ještě 

zbývají přezůvky a tenisky na tělocvik, 

ideálně jedny ven a jedny do tělocvičny. 

Takže opět podle druhu prodejny bude 

peněženka užší aspoň o tisícovku.

Během školního roku počítejte s výdaji 

na kulturní a společenské akce a výlety, 

alespoň jednou do měsíce kolem 50 Kč. 

V závěru roku školní výlet a například 

výtvarný týden, který rodiče s dítětem 

v ZŠ Dobřichovice vyšel přibližně na 

600 Kč. Ta děcka se mají, říkám si, když 

to takto vypisuji. Učitelé se 

snaží zpří-

j e m n i t 

monotónní školní 

docházku, to, o čem si čtou 

v knížce, mohou vidět jako představení 

v divadle nebo jako skutečnou architek-

turu v chrámu sv. Víta.

Do seznamu nákladů si připočítejte 

i stravné ve školních jídelnách. Někde, 

například v Řevnicích, budete vyzváni 

zaplatit zálohu na čip do jídelny v hod-

notě 130 Kč. Jinak jednotlivé stravné je 

dotováno a rodiče platí cenu dle věku 

dítěte: 21 až 23 Kč za jídlo. Převážně se 

úhrady za obědy uskutečňují měsíčně 

s platbou dopředu.

A JAK JE TO U STARŠÍCH ŽÁKŮ?
Co se týče učebnic, na ZŠ stále probí-

há fasování školních učebnic, které hradí 

škola. Děti platí jen ztrátu či poškození 

učebnice. Rodiče dětem hradí pracovní 

sešity a obyčejné sešity.

Paní ředitelka ZŠ Řevnice Štěpánka 

Reichlová k tomu uvádí: „Učebnice sto-

jí naši školu cca 100 000 Kč každý rok 

(pochopitelně doplňujeme i ztráty a zni-

čení). Co se týká starších žáků, je na ro-

dičích, aby uhradili položky za pracovní 

sešity. Některé učebnice mají tu výhodu, 

že je k nim zpracován pracovní se-

šit. Nejčastěji je to AJ, ČJ, ale 

i M… Jeden pracovní sešit 

se pohybuje v ceně od 60 do 

160 Kč. Rodiče dále samozřej-

mě hradí psací potřeby, výtvarné 

potřeby, obaly, desky, přezůvky, 

cvičební úbor. Každý rok se sna-

žíme modernizovat stav učebnic, 

tzn. např. najedeme na nové ang-

ličtiny v šestém ročníku a další rok 

to stejným dětem kupujeme do sed-

mičky apod.“

I starších dětí se týkají kulturní akce 

– divadla, výstavy. Druhé a třetí roční-

ky ještě jezdí na plavecký kurz, ten vy-

jde rodiče v Řevnicích na cca 800 Kč, 

dobřichovické na 550 Kč plus dopravu. 

Sedmé třídy mají zase lyžařský kurz, 

tam už jsme v řádu tisíců - za ubytová-

ní, stravu a skipas je nutné počítat s cca 

6 000 Kč na žáka a týden.

Jak je vidět, není toho málo. Ještě je 

třeba přidat nějaký ten kroužek, o kte-

rých bude řeč v některém z příštích zpra-

vodajů. Dobrá zpráva na závěr - rodiče 

v letošním roce budou ušetřeni nákladů 

na „školní autobus“. Uvidíme, jak dlouho 

bude tuto položku za nás hradit Středo-

český kraj. (bt)

Potřeby pro prvňáky, které 
zakoupí škola Řevnice:

Učebnice, pracovní sešity

2x obyčejná tužka (silnější)

Stírací tabulka A 4 s fi xou

Papírové hodiny (demonstrační)

Štětec plochý + štětec kulatý

Voskovky (silnější)

Desky na založení písmen

Stojánek na učebnice

Ořezávátko + guma

Malé pravítko

Modelína

Notýsek

Fixa (silná)
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6 000 Kč

Potřeby pro prvňáky, které 
obstarají rodiče:

Penál

Dřevěné pastelky (doporučujeme silnější)

Nůžky

Tuhé lepidlo

Blok nelinkovaný A4

Kufřík na výtvarné potřeby

Vodovky, kelímek na vodu, hadřík, zá-
stěra (velké triko)

Plátěný sáček na tělesnou výchovu

Cvičební úbor (tričko, tepláky, mikina, 
obuv ven i do tělocvičny – světlá podrážka)

Švihadlo

Míček gumový (průměr asi 15 cm)

Přezůvky

Polštářek

10%
slevový

kupón

2 3

Vystřihněte tento kupón a přineste do prodejny
Offi ce Company, V Zahradách 1084, Dobřichovice,
kde získáte při nákupu tohoto pera 10% SLEVU.
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PŘEPISOVATELNÝ

Pilot Frixion 
má unikátní ink

oust, který l
ze vymazat 

jeho plastov
ým koncem. Na vymazané místo lze 

okamžitě znovu p
sát tím samým Rollerem.

PILOT FRIXOIN
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NA BRUSLÍCH KOLEM VODY

Na tomto místě bych chtěla po skvělém zážitku z letošní dovolené 
upozornit na trasy vhodné pro jízdu na kolečkových bruslích v blízkém 
i vzdálenějším okolí, které se pyšní nejen dobrým povrchem, ale i jízdou 
v klidném prostředí kolem řeky a pod korunami stromů. Jsou to trasy del-
ší, vhodné pro pokročilejší bruslaře, jejich délku si však můžete upravovat 
podle nástupního místa na stezku či kombinovat například s vlakem.

KOLEM BEROUNKY
Pro začátečníky a děti mohu jen dopo-

ručit nově vybudovanou stezku kolem 
Berounky Dobřichovice – Lety – Řevnice, 
která se pyšní hladkým povrchem a svojí 
délkou neodradí. Skvělá je též trasa z Be-
rouna až ke skalním stěnám u Srbska. Od 
čističky v Berouně až ke skalám a zpět ji 
ujede průměrný bruslař za půl hodiny.

PODĚBRADY - NYMBURK A ZPĚT 
(CCA 12 KM)

Delší trasy pak najdete podél Labe. Po-
kud není ucpaná Jižní spojka a kolaps 
na hradecké dálnici, dá se od Beroun-
ky do Poděbrad dojet zhruba za hodinu 
a půl. V Poděbradech miřte k hlavnímu mos-
tu přes Labe, kde lze parkovat buď nalevo 
u koupaliště 
nebo napravo 
u sportovního 
hřiště. Přímo tam 
obujte brusle a 
hurá k Labi. Brzy 
se napojíte na 
stezku podél 
levého břehu 
řeky.

Protože trasa vede mezi stro-
my, čas od času přejíždíte přes 
zvlněný asfalt – na tato místa 

(asi 2 po celé délce) upozorňují znače-

ní, která jsou malována v dostatečné 

vzdálenosti před nerovnostmi. Je třeba 

dát pozor i na občasné větvičky, které 
se nepříjemně zaplétají do koleček. Ji-
nak skvělou jízdu už nic jiného nekazí, 

i když opatrnost je vždy namístě.
V Nymburce lze přejet přes most na 

druhou stranu Labe. Ještě předtím si 
můžete dopřát občerstvení v jedné ze 
dvou zahradních restaurací u mostu. Asi 
po kilometru po opuštění Nymburka na 
pravé straně Labe začíná cyklostezka 
s novým povrchem, která vás dovede 

až do Poděbrad. Zde řeku přejedete 
po mostě u hydroelektrárny, jehož 
nájezd tvoří tobogán s nesmekavým 

povrchem. Nahoře na mostě můžete 
pozorovat lodě, jak vjíždí do plavební 
komory a překonávají tak rozdíl ve výš-

ce vodní hladiny před a za elektrárnou. 
A pokud vám jedno kolečko nestači-
lo, dejte si celou délku trasy znova!

PODĚBRADY – KOLÍN A ZPĚT 
(CCA 40 KM)

Kdo je inline bruslemi nadšen, může si 
dát druhý den trasu položenou kousek 

výše po Labi - mrknout se na soutok 
s Cidlinou, kde lze vybírat hned ze 
čtyř občerstvení, kterému dát dů-
věru, a pak dál přes Libici s pomní-
kem Slavníkovců pokračovat na 

Velký 
Osek, Vel-

truby až do Kolína.
Tato trasa vede částeč-

ně po pravém břehu Labe, 
kousek podél Cidliny. V Libici se 

odklání a až do Kolína vede mezi poli a 
silnicí, což za deště a větru nemusí být 
příjemné. Nebezpečný je přejezd Velkým 
Osekem, kde je trasa vedena po frekven-
tované silnici. Jinak je stezka velmi dobře 
udržovaná a pokud vám kolečka frčí, lze 
vzdálenost mezi oběma městy zvládnout 
za hodinku. V Kolíně jsme mírně expe-
rimentovali v okrajových ulicích, protože 
chybí značení – jinak cyklostezka končí 
(nebo začíná?) na ostrově na severozá-
padě města.

ZBRASLAV – BRÁNÍK – VYŠE-
HRAD (CCA 11 KM)

Jakmile přejedete ve směru ze Zbrasla-
vi most přes Vltavu, stočte se vpravo pod 
most, kde lze nechat auto a nastoupit hned 
na stezku po pravém břehu Vltavy. Po této 
trase lze dojet až k Tančícímu domu, ač-
koli od Barrandovského mostu je stezka 
vedena ulicemi Prahy a tam je povrch růz-
né kvality. Až po zmíněný most vede cesta 
podél Vltavy. Bývá plná sportovců, takže 
kdo davy nemusí, ať zkusí něco jiného. 
Cestu lemují spousty občerstvení.

DŮLEŽITÉ CHRÁNIČE A HELMA!
Ať jezdíte sebeopatrněji, cokoli – úna-

va, kamínek, klacík – může způsobit, že 
najednou ležíte na zemi. Při velkém štěs-
tí jste odření, jinak můžou být následky 
daleko horší - zlomená noha, zápěstí 
nebo otřes mozku. Proto platí: Při brus-
lení jako při každém sportu se chraňte 
– zápěstí, lokty, kolena, a doporučená 
je přilba – bruslařská či cyklistická, je 
to v podstatě jedno, ale bruslařská lépe 
chrání temeno hlavy. V obchodě najde-
te i speciální krátké kalhoty, které mají 
gelové vložky na bocích, případně na 
kostrči a nosí se jako spodní vrstva pod 
šortky či kalhoty.

Při výběru chráničů je lépe kupovat 
chrániče jednotlivě, protože v sadě ne-
musí vždy jednotlivé druhy chráničů se-
dět vaší velikosti a je nutné je vyzkoušet. 
Když nic jiného nosit nechcete, mějte 
alespoň chrániče zápěstí – mívají tu vý-
hodu, že jsou oplastované shora i ze 
spodní strany, aby se zápěstí cítilo jako 
v dlaze. Při pádu se nezlomí kůstka v zá-
pěstí, ale plastová výztuž.

Tak šťastnou cestu a návrat ve zdraví!
(bt)

KAM ZA KVALITNÍM POVRCHEM?

Cyklostezka kolem Berounky Autor: B.Tesařová
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Ačkoliv je prodejna pro mnoho kolem-
jdoucích prakticky neznámá, funguje 
zde už skoro dva roky. Pro květiny si 
do zdejšího květinářství chodí stále více 
stálých zákazníků. Majitelé mají s obcho-
dem s květinami dlouhodobé zkušenosti 
z pražských provozoven, které dnes už 
bohužel nefungují. Mají ale velké plány, 
sortiment v Letech chtějí ještě výrazně 
rozšiřovat, zejména o drobné dárkové 
předměty.

„Běžně máme otevřeno do 16 nebo 
18 hodin, podle dne v týdnu. Kytič-
ku ale uvážeme klidně i v osm hodin 
večer, často tu totiž býváme déle,“ 
říká pan Liška. „Po ofi ciální zavírací 
době nás často mohou zákazníci na-
jít buď tady na provozovně, nebo ved-
le v hale,“ dodává na vysvětlenou. 
V následujících čtrnácti dnech však bude 
v obchodě ještě sám, neboť manželku 
poslal na dovolenou, aby si odpočinula.

V obchodě najdete velký sortiment kvě-

tin, většinou řezaných. Do kytic si může-
te vybírat z nepřeberného množství do-
plňků a dekorací. Ke květinám je možné 
si odnést drobné suvenýry, jejichž nabíd-
ka se neustále rozšiřuje. Stálí zákazníci 
tenisové haly se slevovou kartou získají 
v prodejně květin a dárků slevu ve výši 
10 %.

Na zahájení nového školního roku chys-
tají paní a pan Liškovi pro všechny děti 
speciální nabídku. Po předložení kupó-
nu umístěného na této straně DOBNET 
zpravodaje obdrží děti za symbolickou 
cenu 50 korun kytičku pro svého učitele. 
Pro kytičku bude možné si zajít do pro-
dejny Roselline v Letech u tenisové haly 
v neděli 30. srpna od 10 do 16 hodin 
a výjimečně také v pondělí 31. srpna od 
11 do 18 hodin. Kytičku je lepší si tele-
fonicky rezervovat na telefonním čísle 
776 812 247 nebo 775 271 456, protože 
nelze dopředu odhadnout nápor přichá-
zejících školáků. Akce pochopitelně platí 

do případného vyprodání zásob připra-
vených květin.

Běžně je možné letovskou prodejnu 
květin navštívit od středy do pátku od 11 
do 18 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 
16 hodin. Případné speciální nebo zvlášt-
ní objednávky je vhodné konzultovat do-
předu na výše uvedených telefonních 
číslech, větší množství květin a kytic do-
poručujeme objednávat pár dní dopředu. 
Na hlavní silnici nelze přehlédnout kula-
tou světelnou reklamu s názvem fi rmy 
a zpravidla také s vystavenými květina-
mi. Zaparkovat lze přímo na vyhrazeném 
parkovišti před tenisovou halou. (mn)

KYTIČKA DO ŠKOLY ZA PADESÁT KORUN
KVĚTINÁŘSTVÍ ROSELLINE V LETECH ČEKÁ NA ŠKOLÁKY

Soutěžní otázka:
Za jakou částku bude nabízet prodejna Roselline školní kytičku na konci 
srpna?
Své odpovědi zasílejte na adresu soutez@dobnet.cz nebo DOBNET, o. s., Pa-
lackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 20. srpna 2009. Vylosovaný 
výherce obdrží slevovou kartu na nákupy v prodejně Roselline ve výši 30 % na 
dobu 3 měsíců od jejího převzetí.

Pohled na tenisovou halu, prodejna květin vlevo Autor: M. NešporProdejna Roselline v Letech Autor: M. Nešpor

SOUTĚŽ           O SLEVOVOU KARTU ROSELLINE

Podél hlavní silnice z Dobřichovic do Řevnic nelze přehlédnout moder-
ní tenisovou halu. Pokud odbočíte na parkoviště před halou, určitě si 
všimnete nenápadného přístavku, ve kterém se nachází prodejna květin 
a drobných dárků.
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SIMPLY CLEVER

S námi bude Vaše podnikání 

výhodnější. Při koupi nového 

vozu Škoda Octavia na 

splátky od ŠkoFINu se totiž 

výše RPSN pohybuje již od 

4,55 %. Jednotlivé splátky 

přitom zahrnují povinné 

ručení a havarijní pojištění 

od České pojišťovny 

s garantovanou výší po 

celou dobu financování. 

Délku splácení si můžete 

zvolit podle svých možností 

v rozmezí od 12 až do 

72 měsíců. Navíc zdarma 

získáte ŠkoFIN Asistenta, 

který Vám kdykoli 

prostřednictvím telefonu 

pomůže při řešení 

případných obtížných situací 

jak v ČR, tak na cestách 

v zahraničí. Nenechte si ujít 

tuto mimořádně výhodnou 

nabídku a navštivte nás co 

nejdříve. Těšíme se na Vás.

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Femat spol. s r.o. 
Výpadová 2313 
153 00 Praha 5 
Tel.: 800 400 104 
www.femat.cz 

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu

Octavia: 4,9–7,7 l/100 km, 130–180 g/km

ZDOKONALÍME I VAŠE PODNIKÁNÍ
RPSN JIŽ OD 4,55 % PŘI KOUPI NOVÉHO VOZU ŠKODA OCTAVIA
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stavební 
práce

 modernizace 
a stavby rodinných 

domů 
projekty topení, vody,  

plynu a staveb
montáž topení,  

vody, plynu 
a kanalizace

Široký sortiment uvedených 
výrobců zakoupíte v naší 
prodejně! 

materiály 
pro topenáře 
a instalatéry

podlahové  
a stěnové 
vytápění

plynové kotle,  
ohřívače vody

krby 
kamna 

krbová kamna  
kachlové 

pece

solární
systémy

kolektory

koupelny

kuchyňské
spotřebiče

sanitární
keramika

regulace
vytápění

vodárny  

čerpadla

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

Prodej denně 7.00–17.00, v sobotu 8.00–12.00

Servis všech zakoupených výrobků!

www.kbterm.cz, kbterm@kbterm.cz

domácí 

infrasauny

JIŽ OD 
20 000 Kč
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www.dobnet.cz
tel.: 277 001 111

info@dobnet.cz

Informační kancelář DOBNET, o.s., Palackého 27, Dobřichovice
Otevírací doba: PO 13-18, ST 8-17, PÁ 8-12

Přijímáme platební karty:

Všechny vstupenky sítě Ticketpro je možné rezervovat přes Internet a následně zakoupit 

v informační kanceláři DOBNET, o.s., Palckého 27, Dobřichovice

tel.: 277 001 111

j p y

Trvalé připojení k internetu již za 300 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET zpravodaj zdarma do 5 000 schránek

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

Kulturní akce 
v měsíci srpnu

 Madonna - Sticky & Sweet Tour, 13.8. 2009

 Přírodní amfi teátr Praha - Chodov 18.00

 vstupné od 995 Kč do 7 995 Kč 

 Faith No More, 17. 8. 2009

 Tesla aréna Praha 19.30

 vstupné od 740 Kč do 1 190 Kč

 Mácháč - Beach Open Air Festival, 22.8. 2009

 Máchovo jezero - pláž  14.00

 vstupné od 888 Kč do 2 220 Kč

 Jethro Tull na Moravě, 29.8. 2009

 Zámecká zahrada Slavkov u Brna 19.00

 vstupné 590 Kč

 Jethro Tull na Moravě, 30.8. 2009

 Ostrava - Černá louka 19.00

 vstupné 590 Kč

 Hana Zagorová, 30. 8. 2009

 Hrad Špilberk 19.00

 vstupné 480 Kč


