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O několik měsíců později, už jako 
připojený uživatel sítě, jsem se setkal 
s předsedou sdružení Michalem Neš-
porem na neformální schůzce. Vidina 
televize ho evidentně zaujala a ptal se 
mě jako člověka z profese, co všechno 
by obnášelo mít vlastní televizní kanál. 
Po nastínění všech úskalí jeho nadšení 
poněkud opadlo.

Naštěstí ale zcela neuhaslo. Uběhlo 
několik let, televizní technika se stala 
dostupnější a internet už dospěl i pro 
videopřenosy. Když jsme se na konci 
roku 2011 dozvěděli o možnosti požá-
dat o dotaci z programu obnovy ven-
kova, velmi rychle spatřil světlo světa 
projekt místního televizního studia. 
Nadšené představy z počátku sdružení 
doznaly několika korekcí a celý projekt 

se z fáze snění posunul ke svému na-
plnění.

Přichází čas představit vám, našim 
čtenářům, co se nám zatím podařilo vy-
budovat a co bychom rádi dále rozšiřo-
vali. V těchto dnech fi nišují v Řevnicích 
dokončovací práce na plnohodnotném 
televizním studiu, jež bude primárně 
určeno mediálním kroužkům nejen pro 
děti a mládež. Jde o projekt, který už 
má za sebou pestrou historii, a přesto je 
na samém počátku. Co všechno v něm 
bude vznikat, záleží především na zaní-
cení a ochotě lidí, kteří se k nám připojí 
a budou chtít věnovat něco ze svého vol-
ného času. 

Příjemné čtení nejen o televizním studiu 
přeje Jaroslav Mareš,

šéfredaktor DOBNET zpravodaje.

O působení občanského sdružení DOBNET v našem regionu a o jeho 
bezdrátové síti jsem se dozvěděl úplnou náhodou v roce 2004. Jako 
reportér České televize jsem připravoval reportáž o internetových 
sítích, které si tehdy stavěli sami jejich uživatelé, a jednu takovou 
jsem objevil v naší oblasti. V reportáži, odvysílané v pořadu Reportéři 
ČT, hrálo pět zakladatelů sítě DOBNET hlavní roli. Televizní osud byl 
sdružení DOBNET, zdá se, dávno předurčen. více str.   až8 10

AKTUALITY
Aktuální informace o dění v našem 
regionu

VÍTEJTE V LETECH
Letovská radnice pořádá dotazníko-
vé šetření na téma budoucnosti do-
pravy a dalších investic obce.

ROZHOVOR
Jak se změnily Svi-
naře za patnáct let 
starostování Vla-
dimíra Roztočila? 
A jaká je čeká bu-
doucnost?

SETKÁNÍ S ANDYM 
WARHOLEM
Výstava v Café Bím v Dobřichovicích 
a fotografi e Václava Havla v Modrém 
domečku

BOUŘKY 
POTRÁPILY 
SÍŤ DOBNET
Bouřky udeřily 
na náš region s vel-
kou razancí. Prově-
řily i připravenost 

technického týmu DOBNET.

STARTUJEME 
TELEVIZNÍ STUDIO
Začínáme největší projekt od vybu-
dování naší bezdrátové sítě.

TIP NA VÝLET
Zveme vás do světa dětí, který na-
jdete v Milovicích.

2strana

3strana

DOBNET TV

10strany       až8

13strany       až12

5strany       až4

6strana

7strana

SUPER
CENA
SUPER
CENA

více str. 16



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

DOBNET zpravodaj číslo 8 | ročník 7

2strana

AKTUALITY Z REGIONU

DOBNET zpravodaj, měsíčník regionu Dolní Berounka ● Vydává občanské sdružení DOBNET, o. s., Palackého 27, 
252 29 Dobřichovice, IČ: 266 30 214, e-mail: redakce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111, Internet: www.dobnet.cz, e-archiv: 
www.dobnet-zpravodaj.cz ● Redakční rada: Jaroslav Mareš (šéfredaktor), Barbora Tesařová, Lucie Paličková, Michal Nešpor, 
Jaromír Horáček (e-mailové adresy členů redakční rady dle schématu: jmeno.prijmeni@dobnet.cz)
Inzerce: inzerce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111 ● Registrace MK ČR E 17623 ● Náklad: 5500 výtisků
Tištěná verze zpravodaje rozšiřována ZDARMA prostřednictvím vlastních služeb „DOBNET kurýr“, dále rozšiřováno 
prostřednictvím e-mailu na 1300 adres členům a zákazníkům občanského sdružení DOBNET, o. s., a na vyžádání dalším 
zájemcům ● Dobnet zpravodaj nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli ● Redakce si vyhrazuje 
právo upravit publikované texty ● Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce ● Nevyžádané rukopisy nevracíme
Datum vydání: 16. srpna 2013

LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

DOBNET: NEFUNGUJE VÁM INTERNET 
NEBO TELEFON?

V posledních dnech, snad jako každé léto, 
náš region postihují velmi silné bouřky. Ná-
sledkem takových rozmarů počasí se stává 
pravidlem, že přestane fungovat elektřina. 
Právě na elektrické energii jsou závislé i naše 
přístupové body, jejichž prostřednictvím jsou 

uživatelé svými klientskými zařízeními připojeni k internetu. 
K tomu je třeba připočíst i skutečnost, že bouřka občas nějaké 
zařízení poničí a závada na přípojce je na světě.

Mnoho poruch jsme schopni lokalizovat sami, ale některé, 
hlavně na klientských zařízeních, odhalit nemůžeme. Na zaří-
zení se totiž nepozná, zda je nefunkční proto, že ho uživatel 
sám z preventivních důvodů odpojil od napájení, nebo skuteč-
ně vykazuje závadu.

V případě, že je připojení k internetu nedostupné, určitě se 
vyplatí zkusit klientské zařízení na 10 sekund vypnout a znovu 
zapnout. Pokud je internet dále nedostupný, je nutné nahlásit 
závadu. K tomuto účelu lze použít e-mail helpdesk@dobnet.cz 
nebo při nedostupnosti internetu telefonní číslo 277 001 151. 
V případě nepřítomnosti pracovníka kanceláře nebo servisu je 
možné zanechat hlasovou zprávu, jíž se bude někdo z pracov-
níků co nejdříve věnovat. Je třeba mít stále na paměti, že nena-
hlášená závada je skutečnost, o níž nevíme.

Novinka: V případě hromadných výpadků na síti, o kterých 
víme a řešíme je, zasíláme všem uživatelům na registrované 
mobilní telefony SMS zprávu s informací, kdy nejpozději by 
měla být závada odstraněna. Pokud je porucha většího rozsa-
hu a nepodaří se ji opravit do termínu avizovaného v SMS zprá-
vě, je uživatelům odeslána další zpráva s upřesněním informací 
o novém předpokládaném termínu odstranění. 

Není tedy nutné volat na informační linku, jež může být při 
větších výpadcích nedostupná.

V případě dotazů k výše uvedené službě lze volat v pracov-
ních dnech informační linku sdružení na čísle 277 001 111.

Michal Nešpor, předseda rady sdružení, DOBNET, o. s.

UPOZORNĚNÍ: PODOMNÍ PRODEJCI SE VYDÁVAJÍ 
ZA ZÁSTUPCE ECENTRE, A. S., POŘADATELE 
E-AUKCE ELEKTŘINY A PLYNU

Pořadatel e-aukce zaznamenal několik případů, kdy se po-
domní prodejci vydávali za zástupce společnosti nebo obchá-
zeli domácnosti s tím, že jsou vítězi e-aukce, a přesvědčovali 
k podpisu smluv. Společnost eCENTRE nabízí lidem pomoc při 
hromadném nákupu elektřiny a plynu i v našem regionu.

Obrana je snadná. Pracovníci pořadatele e-aukce v žádném 
případě nenavštěvují občany doma. Veškeré podpisy smluv 
probíhají pouze na kontaktních místech na městských či obec-
ních úřadech.

V případě, že jste takové nekalé praktiky zaznamenali, infor-
mujte pořadatele e-aukce. Kontakty jsou uvedeny na internetu 
na adrese www.ecentre.cz. (mn)

VŠERADICE: OBEC CHCE POSTAVIT HASIČSKOU 
ZBROJNICI

Novou hasičskou zbrojnici chce postavit obec Všeradice 
na svém pozemku u železniční trati, v sousedství fi rmy Durisol. 
Stávající objekt je totiž nevyhovující.

„Máme velice slušnou a dobře fungující zásahovou jednot-
ku. Bohužel vozy, které vlastní, již nemají kde parkovat,“ uvedl 
starosta obce Bohumil Stibal s tím, že dobrovolní hasiči mají 
k dispozici skříňové a cisternové vozidlo a dvě osobní vozi-
dla. V současnosti nechá obec vypracovat projekt, na kte-
rý již má v rozpočtu vyčleněny fi nanční prostředky. V příštím 
roce by chtěla začít se stavbou. „Počítáme, že vyjde na 10 až 
11 milionů korun,“ doplnil Stibal. 

Stávající hasičárna by sloužila jako garáž pro techniku obec-
ního úřadu. (mn, dle www.vseradice.cz)

KARLŠTEJNSKÁ DEVÍTKA UŽ 1. ZÁŘÍ
Domeček Hořo-

vice ve spolupráci 
s městysem Karl-
štejn a SDH Karl-
štejn pořádají v ne-
děli 1. září 2013 
1. ročník běhu Ka-
rlštejnská devítka.

V 10 hodin je na-
plánován start atle-
tického běhu mužů a žen v kategoriích od 18 do 50 let na 9 000 
metrů okolo hradu Karlštejn. V 10:05 hodin startují dětské ka-
tegorie, v 11:45 hodin dorost dívek a chlapců a rekreační běh 
mužů a žen.

Od 12 hodin začíná zábavné sportovní odpoledne pro celou ro-
dinu, nebude chybět překážkový běh, hod na cíl, do dálky, skoky 
a další disciplíny, které si mohou vyzkoušet děti i dospělí. 

Více informací najdete na internetu na www.karlstejnska9.cz.
 (mn)
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UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU

 AVIA DA 12 SDH Všeradice Zdroj: www.sdhvseradice.cz



1. Jak vnímáte současnou bezpečnost v ulici Lomená a Na Pěšince při denním cestování do centra obce? Situace 
pro motoristy, chodce a cyklisty je:

Poznámka – důvod:

2. Jak často v současnosti využíváte komunikace Lomená a Na Pěšince při cestě do středu obce, k MŠ, na autobu-
sovou zastávku či nádraží ČD…? 

Poznámka:

3.  Využívali byste častěji danou trasu vedoucí z obytných čtvrtí Na Šiltovce, Hvězdárna, Karlštejnská při cestě do cen-
tra obce, k dosažení autobusové zastávky či nádraží ČD, pokud se projekt bude realizovat?  

Poznámka:

4. V čem jsou podle vás Lety lepší než jiné obce v okolí? 

5. V čem jsou podle vás Lety horší než jiné obce v okolí?

6. Co by podle vás nemělo za 10 let v Letech rozhodně chybět (co by mělo zůstat zachováno či nově vzniknout)?

7. Vyberte oblasti, jimž by měl obecní úřad věnovat v horizontu 10 let zvýšenou pozornost, a doplňte je prosím krátkou 
poznámkou shrnující důvod, případně jasnou lokaci problému.

Vybírat můžete například z následujících námětů, případně zvolte vlastní oblast: kvalita MŠ, kapacita MŠ, investice do vlastní ZŠ, možnosti nákupu, nabíd-
ka kulturních akcí, činnosti spolků a sdružení, čistota obce, zeleň v obci, nakládání s odpady, bezbariérový pohyb po obci, stav vozovek, stav chodníků, 
kvalita vody, protipovodňová opatření, vodovod, kanalizace, plynofi kace, používání cyklodopravy, kruhové objezdy, dopravní spojení atd.

Oblasti, důvody:

Vyplněný dotazník odevzdejte prosím do 31. srpna 2013 na obecní úřad. Děkujeme.

obec Lety

www.obeclety.cz3 strana

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V OBCI LETY
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který se bezprostředně týká budoucnosti dopravy v Letech a dalších 
potenciálních strategických investic obce. V současnosti uvažuje obecní zastupitelstvo ve spolupráci s dalšími municipalitami o vý-
razném zkvalitnění a rekonstrukci místních komunikací v obci a vhodném silničním napojení západní části Letů pomocí ulice Lomená 
a Na Pěšince k centru obce. Cílem je zajištění a zkvalitnění dopravní obslužnosti a zvýšení bezpečnosti při průjezdu po místních 
komunikacích k dosažení MŠ, knihovny, sportovních center, OÚ. Na tento záměr se bude obec Lety pokoušet získat dotaci ze struk-
turálních fondů Evropské unie. Prosíme vás tedy o vaše odpovědi a komentáře, které nám poskytnou zpětnou vazbu a pomohou 
usměrnit charakter projektu. 

Jméno, příjmení (není nutné uvádět):……………………...…………………………………………….............................................................................................................................

U prvních tří otázek označte prosím jedno číslo (stupnice od 1 – rozhodně ANO do 5 – určitě NE). Budeme rádi, pokud 
připojíte poznámku, jíž blíže objasníte svůj názor.

1 – naprosto

bezpečná
2 – bezpečná

3 – částečně 

nebezpečná
4 – nebezpečná

5 – velmi 

nebezpečná

1 – pravidelně 2 – často 3 – příležitostně
4 – pouze

občas
5 – nikdy

1 – rozhodně ano 2 – ano 3 – nevím 4 – ne 5 – určitě ne



Láďo, do zastupitelstva 
obce Svinaře jsi byl zvolen 
už v roce 1994. To je docela 
dlouhá doba…

To je fakt. Ale tou dobou 

jsem ještě nebyl starosta, jen 

zastupitel. Starostou jsem 

od roku 1998, letos to tedy 

bude už patnáct let. Tehdy 

jsem se nechal, lidově řečeno, 

ukecat, vzal jsem to, protože 

se domnívám, že každý, kdo 

kandiduje, musí být připrave-

ný na to, že by mohl být sta-

rostou, musí se vším počítat. 

Navíc jsem ve volbách dostal 

nejvíc hlasů, cítil jsem mo-

rální zodpovědnost se úřadu 

ujmout. Přece jen platí hlas 

lidu, člověk by ho měl ak-

ceptovat. Zvlášť v takto ma-

lých obcích, kde není politika 

a lidé volí toho, koho znají.

Změnilo se za tu dobu 
ve Svinařích něco zásadní-
ho?

Přibyly mi šediny a za těch 

osmnáct let jsem zestárl 

(smích). Musím přiznat, že 

mě trochu unavuje neustále 

jednat s mnoha lidmi. Když 

jsem začínal, Svinaře měly 

285 obyvatel, teď jich mají 

620, nárůst je tedy poměrně 

velký, a jsem na to sám. Tři 

hodiny denně vyřizuju jenom 

poštu… 
Určitě nastalo mnoho změn, 

každý rok jsme získali nějakou 
dotaci. V roce 2003 jsme udě-
lali plynofi kaci v obci, vlastně 
až do Podbrd, což šlo všech-
no přese mě, protože jsem 
předseda svazku Horymír. 
Každý rok je nějaká akce, buď 
z programu Rozvoje venkova, 
nebo z jiných fondů. Před ně-
kolika lety jsme opravili budo-
vu školky a obecního úřadu, 
ve školce je teď kapacita 39 
dětí a stejně je pořád plná, 
chybí nám dalších 18 míst. 
Celá tato budova je díky do-

tacím izolovaná od spodní 
vody. Stejně tak hasičárna, 
letos chceme v rámci Zelená 
úsporám zateplení veřejných 
budov žádat i o dotaci na její 
zateplení.

To ale není jediná budova, 
kterou jste opravili?

Není, opravili jsme také drob-
né kulturní památky v okolí, 
například křížky na Lhotce 
i u Svinař, sochu svatého 
Jana Nepomuckého u mos-
tu před svinařským zámkem, 
sochu svatého Izidora pod 
Halouny anebo kámen pod 
hasičárnou. Málokdo ví, že 
je to jeden ze základních ka-
menů pražského Národního 
divadla. Zrekonstruovali jsme 
také kostel a udělali úpra-
vy parčíku kolem něj, teď 
doděláváme díky dotaci ze 
Státního fondu dopravní in-
frastruktury chodník na návsi. 
Probíhá také výběrové řízení 
na zhotovitele rekonstrukce 
ulice na Pišťák, to zase díky 
dotaci od MAS Karlštejnsko.

Povedlo se také pojmenová-

ní ulic ve Svinařích, na Lhotce 

i na Halounech, už to bylo 

nutné, protože jak přibývá 

domů, dost těžko se tu orien-

tovali cizí lidé.

A jak je to u vás s vodovo-
dem a kanalizací?

V roce 2012 proběhla vý-

stavba první etapy vodovodu, 

bohužel dotaci na druhou eta-

pu a na kanalizaci jsme zatím 

nedostali.

Ani v malé obci není jedno-
duché pracovat jako staros-
ta. Co tě teď nejvíc trápí?

Právě to, že se nepodaři-

lo získat dotace na vodovod 

a kanalizaci, po povodních je 

ve spoustě studen závadná 

voda. A taky mě trápí aro-

gance lidí, když s námi jed-

nají z pozice: Jste tady, tak 

se snažte, děláte toho málo. 

S tím se stále duševně těžko 

srovnávám. Pořád tu schází 

základní lidská slušnost a úcta 

jednoho k druhému. I teď při 

velké vodě se ukázalo, že ně-

koho zajímá jen ta jeho ma-

ličkost a nekouká na okolí, 

i když působí škody jiným. 

Momentálně mě trápí za-

nesené rybníky – Nádynek, 

Žába i rybník na Lhotce. 

I když jsme na kopci, povo-

deň nás taky zasáhla, z lesů 

kolem nás tekla spousta 

vody. Budeme žádat o dotaci 

na odbahnění rybníků.

A co ti naopak dělá ra-
dost?

Já jsem optimista od pří-
rody, dovedu si to užít. 
Radostí spojených se sta-
rostováním ale moc není… 
Poděkování se člověk dočká 
tak jednou dvakrát do roka. 
Ale těší mě akce, které tu 
děláme, v obci jsou party 
lidí, které fungují – sokolo-
vé, hasiči, spolky na Lhotce 
a Halounech. Činnost se jim 
opravdu daří. Radost mám 
i z toho, že hodně lidí, kteří 
si tu postavili a zkolaudovali 
domy, se tu trvale přihlásilo. 
A nejen to, oni se účastní 
i aktivit v obci. Také na ve-
řejná zasedání nám chodí 
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SVINAŘE ZA DESET LET? T
Starostou ve Svinařích 

je už patnáct let. A za-
tím neví, jestli bude chtít 
příští rok pokračovat. 
„Uvidíme,“ řekl svinařský 
starosta Vladimír Roz-
točil. A pak se rozpoví-
dal o svých radostech 
a strastech.
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ROZHOVOR / PR

TŘEBA TU VŠECHNO BUDE

Pro zájemce připravujeme celou řadu 
kroužků. Rádi bychom nabídli kroužky 
nejen pro děti, ale i dospělé. Pro před-
školní i školní děti nabídneme kroužky: 
Flétna hrou, Rytmické hraní a zpívání, 
Veselá angličtina, Jóga pro děti, hudební 
škola Yamaha. Děti se u nás mohou při-
pravit na školní docházku v kroužku „Za-
čínáme se školou aneb předškolní pří-
prava“ nebo máme kroužek pro děti již 
školou povinné, kterým se psaní a čtení 
ve škole příliš nedaří. Pro velké i malé 
šikovné ručičky bude připraven krou-
žek Paličkování, Korálkování, Keramika 
a Módní tvorba – jak se stát návrhářem. 
Připravujeme kroužek Malého tuláčka, 
kde se mohou děti seznamovat s příro-
dou. Dále chceme nabídnout v odpoled-
ních hodinách anglický a německý jazyk 
pro školní děti, ve večerních a dopo-
ledních hodinách anglický, francouzský 
jazyk pro dospělé, a bude-li zájem, tak 
i jiné světové jazyky. Rozvrh kroužků 
bude připraven na dnech otevřených 
dveří, věříme, že si každý vybere.

„Těšíme se na vás.“ vaše NONA

Kontakty:
tel.: 723 450 510
e-mail: skolinkanona@gmail.cz
www.skolinkanona.cz

NONA FINIŠUJE A PŘIPRAVUJE!
Stavební úpravy prostor Školinky NONA se ubírají ke zdárnému konci. 

Na dnech otevřených dveří uvítáme nejen naše děti přihlášené k pra-
videlné docházce, ale i ty, co ještě nejsou rozhodnutí, nebo všechny, 
co se k nám chtějí podívat a dozvědět se, co nabízíme. Termíny dnů 
otevřených dveří budou v úterý 20. a 27. 8. od 10 do 12 hod., ve čtvrtek 
22. a 29. 8. od 10 do 12 hod. a ve středu 21. a 28. 8. od 16 do 18 hod.

50 až 60 lidí, kteří diskutují, 
řeknou nám, co je potřeba. 
Jsem hrozně rád, když lidé 
komunikují. Celkově to po-
máhá životu v obci.

A taky jsem spokojený, že 
v osadách Halouny a Lhotka 
se lidé probouzejí sami a jsou 
aktivní, nečekají, že něco zaří-
díme, spolupracujeme s nimi, 
dáváme spolkům příspěvek, 
alespoň na částečné uhraze-
ní nákladů. Zaplaťpánbůh, že 
takoví lidé tady jsou a něco 
dělají.

 Budeš v příštím roce kan-
didovat ve volbách?

Nevím, v současné době 
nejsem schopen říct vůbec 
nic, uvidíme, jak na tom budu 
se zdravím. Je to ještě hodně 
času, může se tu cokoli stát. 
Také zaleží na tom, kdo bude 
mít zájem do zastupitelstva jít, 
parta je moc důležitá. U nás 
si nemohu stěžovat, stále se 
nám daří táhnout za jeden 
provaz.

Máš mimo starostování 
nějaké koníčky?

Aktivity, které jsem měl, moc 
nestíhám. Párkrát jsem byl 
na motorce nebo v lese na če-
kané, na rybách jsem ještě ani 
nebyl. Ale máme tady tolik 
akcí, že se skoro každý víkend 
něco děje, a čas letí a letí.

Jak si představuješ Svina-
ře za deset let? Co bys jim 
přál?

Aby tu byla voda i kanaliza-
ce, což by bylo fajn, prostě 
aby měly Svinaře všechno 
hotové, i když to je asi nere-
álné. Ale třeba ano. Jsme sice 
26 kilometrů od Prahy, ale 
infrastruktura ve Středočes-
kém kraji je nejvíc zanedbaná 
z celé republiky. Přál bych si, 
aby se za deset let povedlo, 
že tady bude všechno opra-
vené. Aby v kraji na dohled 
od Prahy vše fungovalo. 

Vše o Svinařích najdete 
na www.svinare.cz.

Lucie Paličková
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KULTURA

Warhol se zabýval mnoha 
formami výtvarného umění: 
kresbou, malbou, grafi kou, 
fotografi í, sítotiskem, sochař-
stvím... Na co z Warholova 
širokého díla se můžou těšit 
návštěvníci vaší galerie?

Tato výstava je sestavena 
ze soukromé sbírky a jsou to 
vlastně asi ta nejznámější An-
dyho díla. Budeme vystavovat 
dvacet originálů Warholových 
sítotisků (Marilyn Monroe, 
Campbellovy polévky, Mao, 
Květiny...). Samozřejmě ne-
budou chybět jím navrhované 
obaly gramofonových desek. 

Výstava potrvá do polo-
viny září. Co připravujete 
do konce roku?

Ke konci roku máme naplá-
nované ještě dvě samostat-
né výstavy. Na sklonku září 
představí výtvarník Jiří Mo-
cek obrazy a grafi ku (mimo 
jiné maloval také obaly gra-

mofonových desek například 
pro Felixe Slováčka nebo 
Karla Gotta)  a v listopadu již 
klasicky proběhne expozice 
nových prací mého otce To-
máše Bíma.  

Vy sám patříte ke sběrate-
lům obalů vinylů, které samy 
o sobě představují široký 
přehled moderního umění. 
Na gramoobalech z vaší sbír-
ky se podíleli autoři velkých 
jmen právě jako Andy Warhol. 
Nepomýšlíte na uspořádání  
výstavy komerčního umění?

Rád bych. Chceme městu 
Dobřichovice pomoci s bu-
dováním image kulturní mu-
nicipality tím, že budeme vy-
stavovat jen to nejkvalitnější 
umění. Oceníme, když i ze 
strany města zaznamenáme 
snahu tuto ekonomicky nároč-
nou iniciativu podpořit a nadá-
le umožnit spoluprací a symbi-
oticky si prospívat. (bt)

SETKÁNÍ S ANDYM WARHOLEM

S galeristou Tomášem Bímem mladším jsme si krátce 
povídali o nyní již zahájené výstavě světoznámého díla 
Andyho Warhola v galerii Café Bím v Dobřichovicích 
poté, co tato výstava souběžně probíhá v Alšově gale-
rii na Hluboké nad Vltavou.

KULTURA V SRPNU
SOBOTA 17. 8.
• Karlík Večer árií: Maida 
Hunderling, soprán, Jan 
Vacík, tenor, Jaroslav Ša-
roun, varhany, klavír, kos-
tel, od 19:30 hod. 

ÚTERÝ 20. 8.
• Dobřichovice Literár-
ně-hudební večer, zámek, 
od 19:30 hod.

ČTVRTEK 22. 8.
• Dobřichovice Malá re-
nesanční noc: renesanční 
hudba, divadlo a tanec 
v podání souboru Ludus 
Musicus, tanečníci V. Roz-
honová a V. Kočí, zámek, 
od 19:30 hod.

PÁTEK 23. 8.
AŽ NEDĚLE 25. 8. 
• Všeradice Třídenní pouť 
a posvícení, zámecký dvůr, 
celodenní akce

PONDĚLÍ 26. 8.
• Dobřichovice Barokní 
slavnosti: renesanční hud-
ba, dvorská hudba a tanec 
v podání souboru Ludus 
Musicus, tanečníci H. Sla-
čálková a T. Kubín, zámek, 
od 19:30 hod.

SOBOTA 7. 9.
• Dobřichovice Dobřicho-
vická alotria – festival histo-
rického šermu, tance a di-
vadla, zámek, celý den 
• Dobřichovice Noc na Karl-
štejně – ochotnické předsta-
vení, zámek, od 21:00 hod.

V DOBŘICHOVICKÉ GALERII CAFÉ BÍM OD SRPNA DO ZÁŘÍ

Cílem výstavy je dobročinná 
akce na pomoc o. s. Náruč, které 
provozuje denní stacionář Náruč 
v Dobřichovicích a chráněnou 
kavárnu Modrý domeček v Řev-
nicích. Cílem tohoto sdružení je 
začleňování lidí s mentálním po-
stižením a s duševním onemoc-
něním do běžného života. 

Fotografi e Václava Hav-
la od 24 fotoreportérů ČTK 
budete moci nejen zhléd-
nout, ale i zakoupit. Výtěžek 
z prodeje a ze vstupného 
podpoří pracovní uplatnění 
osob s mentálním postižením 
a s duševním onemocněním 
v novém projektu o. s. Ná-
ruč, jímž bude  „obchůdek 
na kolejích“ v budově staré-
ho nádraží v Řevnicích. Při-
spět můžete i vy (zakoupením 
vstupenky za 80 Kč, knihy fo-
tografi í za 500 Kč či fotografi e 
samotné za 950 Kč).

Výstavu, která je součástí 
8. řevnického fotosalonu, po-
řádá Náruč společně se ZUŠ 
Řevnice, Městským kulturním 
střediskem a ČTK za výrazné-
ho přispění fi rmy Profi  Credit.

Je koncipována jako pocta 
Václavu Havlovi, prezidentu 
a člověku. Je spontánním ná-
padem těch, kteří měli mož-
nost sledovat Václava Havla 
v letech 1988 až 2011 hledáč-
kem reportážního fotoaparátu.

Václav Havel fotografování 
příliš rád neměl, přesto byl 
díky svému charismatu a bez-
prostřednosti velmi fotoge-
nickou osobností. To doka-
zují neformální, občas i vtipné 
snímky, které nejsou senti-
mentální vzpomínkou, jak by 
někdo mohl očekávat.

Fotografi e jsou k vidění 
na dvou místech v Řevnicích: 
v kavárně Modrý domeček, 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 
a v budově ZUŠ, Mníšecká 29.

Otevírací doba:
• kavárna MD (nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 3) po 12–19 hod., 
út–so 9–19 hod., ne 9–17 hod.;
• budova ZUŠ Řevnice (Mní-
šecká 29) čt, pá, so a ne 
13–18 hod., po a út zavřeno 
(vstupné 80 Kč za osobu).

Výstava potrvá až do soboty 
31. srpna 2013. (sh)

VÁCLAV HAVEL V ŘEVNICÍCH
Občanskému sdružení Náruč a jeho Modrému do-

mečku v Řevnicích až do 31. srpna 2013 pomáhá vý-
stava fotografi í Prezident Václav Havel. 
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Další silné bouřkové pásmo 
dorazilo v neděli večer. Nejen 
v Dobřichovicích a ve Všeno-
rech následovaly masivní vý-
padky dodávky elektřiny, kte-
ré trvaly po celou noc. Většina 
našich přístupových bodů je 
vybavena zálohováním, které 
dokáže při výpadku elektřiny 
napájet vysílač až po dobu 
osmi hodin. Jsou-li výpadky 
delší, není už v našich silách 
na všech místech zajistit ne-
přetržitou dodávku služeb.

Jakmile energetici v pondělí 
ráno obnovili dodávky prou-
du, začala ožívat i naše síť. 
Kolem půl deváté ráno jsme 
proto mohli spustit serverov-
nu a hlavní linku. V průběhu 
pondělí a úterý jsme museli 
řešit ještě několik problémů 
s vysílači, které byly poškoze-

ny přepětím, respektive kde 
vítr poškodil anténní systém. 
Kompletně byl provoz sítě 
obnoven v úterý večer.

Problémy s bouřkami a s do-
dávkami elektrického proudu 
ale bohužel pokračovaly. Bez 
elektrické energie se v noci 
na středu octla podstatná 
část Dobřichovic a část Tře-
baní. V Dobřichovicích jsme 
řešili technické potíže na by-
tovkách Za Parkem a v ulici 
5. května. Během středy 
a čtvrtka se nám podařilo 
všechny technické závady až 
na několik výjimek odstranit. 

Největší komplikací se stal 
následek bouřky v Litni. Ne-
příznivé počasí totiž poško-
dilo komín, ke kterému byl 
připojený náš vysílač. Přesto-
že naše zařízení nebylo nijak 

závažně poškozeno, museli 
jsme vysílač narychlo neplá-
novaně přestěhovat. Kromě 
úprav našeho zařízení jsme 
proto museli provést i do-
směrování přijímacích antén 
některých klientů. 

Dá se říci, že bouřkový tý-
den naše techniky opravdu 
prověřil. Děkujeme za trpě-
livost nejen těm z vás, kdo 

byli výpadky postiženi, ale 
i klientům, u nichž jsme měli 
na tyto dny plánované servis-
ní práce a připojování, které 
jsme museli odložit. Při tak-
to krizových momentech má 
přednost urychlené zprovoz-
nění uzlových bodů a násled-
ně řešíme potíže jednotlivých 
klientů.

Jaroslav Mareš

JAK NÁS I VÁS POTRÁPILY BOUŘKY
Bouřky zasáhly náš region s nevídanou razancí. Prv-

ní zkouškou prošla síť DOBNET už v pátek 2. srpna. 
Ve dvě hodiny odpoledne vyřadilo přepětí po úderu 
blesku rovnou hlavní linku do internetu. Závadu jsme 
operativně řešili s naším poskytovatelem připojení. 
Spojení se podařilo obnovit ještě odpoledne. 

inzerce

LESNÍ
Slavnosti
Divadla 2013

Předprodej
vstupenek:
Ticketstream

Dejvické divadlo
Městské kulturní středisko Řevnice

MMC Praha

www.divadlovlese.cz

Lesní  divadlo evnice 26.  8 .  -  1 .  9 .  2013

26. 8. 2013  Divadlo Husa na provázku / Balada pro banditu
28. 8. 2013  Dejvické divadlo / Brian
29. 8. 2013  Dejvické divadlo / erná díra
30. 8. 2013  Dejvické divadlo / Ucpanej systém
1. 9. 2013    Kašpárek v rohlíku / TEN HALYW D



JAK TO ZAČALO
Myšlenka na „místní televiz-

ní informační kanál“ je v hlavě 
předsedy občanského sdru-
žení už několik let. Pořízení 
televizního studia a zajištění 
chodu televizního kanálu je 
ale velmi náročná záležitost, 
která vyžaduje kromě zapá-
lených dobrovolníků i nemalé 
fi nanční prostředky. Dlouhou 
dobu se proto o jeho vzniku 
jen uvažovalo. Smělé plány 
začaly nabývat kon-
krétnějších obrysů 
před více než rokem 
a půl.

DOTACE
Na konci roku 2011 

vyhlásila Místní akční 
skupina Karlštejnsko 
výzvu k podání žá-
dostí o dotaci, mimo 
jiné na zlepšení ob-
čanského vybavení 
v našem regionu. 
V tu chvíli bylo tře-
ba jednat rychle. 
Uzavřeli jsme part-
nerské smlouvy se 
ZUŠ Řevnice a se 
základními škola-
mi v nejbližším okolí a o do-
taci požádali. Projekt jsme 
úspěšně obhájili a začala ad-
ministrativa. Po defi nitivním 
schválení v polovině loňského 

roku jsme vyhlásili výběrové 
řízení na dodavatele techniky 
a na konci loňského roku jsme 
uzavřeli smlouvu s vítězem. 
V dubnu a v květnu proběhla 
montáž a nyní řešíme posled-
ní administrativní a technické 
detaily včetně změny umístění 
studia.

ZMĚNA PŮSOBIŠTĚ
Původním záměrem bylo 

umístit studio v řevnickém 

zámečku a využívat prosto-
ry a techniku společně se 
základní uměleckou školou. 
V průběhu realizace jsme ale 
přišli na to, že se do budovy 

vejdeme jen stěží. Střídavé 
využívání jedněch místností 
pro různé účely by znamena-
lo častější stěhování techniky, 
než jsme původně počítali. 
Kamerám, a především kabe-
lům to dlouhodobě nesvědčí, 
nehledě na ztrátu času. Do-
mluvili jsme se proto s klu-
bem národní házené v Řevni-
cích a studio bude umístěno 
tam. V současné době pro něj 
upravujeme prostory a na za-
čátku září proběhne stěho-
vání, abychom na jeho konci 
mohli začít.

VYBAVENÍ STUDIA
Máme k dispozici komplet-

ní televizní studio se čtyřmi 
kamerami a čtyřmi střižnami. 
Jedná se o rozumný kompro-
mis mezi požadavky na tech-
nickou kvalitu a cenu. Dvě 

z kamer jsou primárně 
určeny pro studiové 
využití, dvě jednoduš-
ší do terénu. Vybavení 
nám umožní vytvářet 
materiály, za něž se 
po stránce technic-
ké kvality nebudeme 
muset stydět. Studio 
zvládne kompletní vý-
robu a odbavení audi-
ovizuálních materiálů 
ať už přímým vysíláním, 
v tuto chvíli pouze přes 
internet, nebo pro-
střednictvím webové-
ho archivu se soubory 
k přehrávání „na klik-
nutí“. Zároveň máme 
k dispozici zařízení, jež 

nám dovolí dělat přímé přeno-
sy nejen ze studia samotného, 
ale prakticky odkudkoli, kde 
bude k dispozici dostatečné 
připojení k internetu.

ZAČNEME KROUŽKY
Prvním využitím studia se 

stane mediální kroužek, ur-
čený především dětem a mlá-
deži. Například v řevnické 
základní škole funguje repor-
térský kroužek, a tak usuzu-
jeme, že zájem o tuto aktivitu 
bude, a to nejen mezi Řev-
nickými. V jejím rámci se děti 
naučí ono technické „řemes-
lo,“ ale také jak fungují média, 
jak se zpracovává informace, 
jednoduše poznají takové 
médium v malém. Co začne 
po prvním pololetí, které bude 
především o učení a cviče-
ní, vznikat, o tom rozhodnou 
samy děti. Rádi bychom, aby 
se tu postupně vytvořila fun-
gující dětská televize, jaké už 
na několika místech 
v Čechách pů-

sobí. „Vysílat“ 
by měla na internetových 
stránkách občanského sdru-
žení.

DALŠÍ MOŽNOSTI
Možnosti dalšího využi-

tí jsou takřka neomezené. 
První z nich jsou kroužky 
či tvůrčí dílny pro dospě-
lé. Pokud bude zájem mezi 
místními samosprávami, 
dokážeme zajistit  například 
přímé přenosy z jednání za-
stupitelstev a rádi bychom 
spolupracovali i s místními 
spolky. Jestli vznikne třeba 
nějaké místní televizní zpra-
vodajství, o tom rozhodne 
až zájem a nadšení.

Občanské sdružení DOBNET znáte ze stran 
tohoto zpravodaje, pravděpodobně jste pro-
střednictvím jeho sítě připojeni k interne-
tu a možná navštěvujete i webové stránky 
iDobnet.cz, zaměřené na aktuální dění v re-
gionu. Nyní k těmto aktivitám přibývá  tele-
vizní studio.
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STARTUJEME TELEVIZNÍ ST

KLAPKA,KLAPKA,
JEDEME!JEDEME!

TELEVIZNÍ KROUŽEK JIŽ BRZY

 O CO JDE:
Vyzkoušíme si, jak se dělá televize. 

 KDE:
V zázemí řevnického házenkářského hřiště 

jsme vybudovali kompletní televizní studio se 

střižnami s profesionální technikou.

 CO SI VYZKOUŠÍME:
Všechno. Vybrat téma a způsob jeho zpraco-

vání, práci s kamerou, napsání a postavení 

reportáže, střih na profesionálním střihačském 

softwaru Final Cut Pro a všechno ostatní, co se 

v televizi a v televizním zpravodajství děje.

 CO POTOM:
Až se to naučíme, můžeme rozjet vlastní malou 

televizi. Co v ní bude, rozhodnete sami.

 A NĚCO NAVÍC: 
Podíváme se i do zázemí skutečné velké te-

levize.

 KDY TO ZAČNE:
Přihlášky přijímáme v průběhu září, od října 

jedeme naostro.

 KDE SE PŘIHLÁSIT 
A KOLIK ZA TO:
Předběžné přihlášky přijímá informační kance-

lář e-mailem na adrese info@dobnet.cz, cena 

kroužku bude stanovena na začátku září.



NADŠENCI 
SE MOHOU 
ZAPOJIT

Studio se bude roz-
jíždět postupně. Zahájí-
me televizním kroužkem, 
do něhož bude možné se 
přihlásit v průběhu září. Další 
věci závisejí také na ochotných 
rukou, které uchopí kameru, pří-
padně věnují část svého volné-
ho času práci ve střižně. Naše 
studio uspělo v dotačním 
řízení jako projekt, 
který zlepšuje 
občanské 

vybavení v našem regi-
onu a je zamýšlen pře-
devším jako nabídka 
možnosti. Jaké bude 
její konkrétní využití, 
záleží na případném 
zájmu.

TÉMA
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Téma připravila Lucie Paličková

Jaká je vaše hlavní profe-
se?

Jsem novinář na volné noze. 
Jako reportér či vedoucí vy-
dání jsem v průběhu patnácti 
let prošel všemi většími te-
levizemi. V současné době 
spolupracuji s televizí Prima 
a s Českým rozhlasem. 

Ve sdružení DOBNET ale 
nejste nováček.

V občanském sdružení jsem 
působil necelé tři roky jako 
tajemník a od začátku tohoto 
roku mám na starosti všechny 
„mediální“ aktivity sdružení, 
tedy webovou stránku iDob-
net.cz, DOBNET zpravodaj 
a nyní právě i televizní studio.

Proč jste se rozhodli začít 
právě televizním kroužkem?

Protože dnešní doba je hod-

ně mediální, a tak jsme si řekli, 

že by bylo skvělé dát příleži-

tost dětem, ale i dospělým po-

znat televizi i tak trochu zevnitř 

a vyzkoušet si, jak funguje. 

Jaká bude vaše role v tom-
to projektu?

Vedení televizního kroužku 

a také předávání zkušeností 

v dalších případných akti-

vitách. Má hlavní profese je 

v Praze. V televizním studiu 

v Řevnicích budu k dispozici 

spíše ku pomoci a k organi-

začnímu zajištění.

Předchozí dotaz narážel 
na dopis, který o vás koloval 
ve vedení Řevnic.

Ano, psalo se o mně jako 
o místním Berlusconim, a to 
kvůli tomu, že jsem před ně-
kolika měsíci vyjádřil svůj 
názor tady na stránkách 
DOBNET zpravodaje. V kom-
binaci s televizním studiem 

pak vznikl onen „Berlusconi“ 
a také nastalo rozesílání foto-
grafi í především nacistických 
pohlavárů a zavražděných 
dětí. To první je k pousmání, 
to druhé spíše projev psy-
chického onemocnění. 

Jak a co bude televizní 
studio vysílat?

Zpočátku se naučíme, jak 
technika funguje a jak se ovlá-

dá. Co bude dál, závisí vý-

hradně na těch, kteří se k nám 

přihlásí. Jestli budeme dělat 

magazín dětské televize, do-

kumentovat dění v okolí či se 

pouštět do regionálního zpra-

vodajství, to opravdu nebude 

na mně ani na sdružení DOB-

NET. My jsme chtěli především 

dát možnost, aby tu něco vzni-

kalo. A ta tu teď je.

Nedostalo se Vaše dítě do školky?

Dětské centrum HoBíK
otevírá ve Všenorech od 1. září 2013

třídu pro předškolní dě
Nabízíme: 
n program pro děti od 2,5 do 6 let postavený na řízených a spontánních hrách
n výtvarný, taneční, hudební kroužek, výuku anglického jazyka a další aktivity 

zajištěné zkušenými pedagogy
n provoz každý pracovní den od 7 hod. do 17 hod. 

Bližší informace na tel. čísle 
724 626 216 (Kateřina Janíčková) 603 265 196  (Petr Koubek)
e-mail: hobiksvc@seznam.cz, www.svchobik.cz

Nabízíme Vám ke koupi rodinný dům po dílčí 

rekonstrukci s dispozicí 4+1 a s rozlehlým 

pozemkem o výměře 1.236 m2 v centru 

Dobřichovic.

V prvním nadzemním podlaží se nachází předsíň, kuchyně, dva po-

koje, koupelna, komora a toaleta. Ve druhém nadzemním podlaží 

naleznete dva pokoje, chodbu a toaletu. Dům disponuje velkým 

sklepem a je napojen na obecní vodovodní přípojku, kanalizaci 

i plyn. Pozemek je rovný, má tvar obdélníku a je situován v zástavbě 

dalších rodinných domů v tiché ulici, což z něho činí ideální místo 

pro výstavbu nového rodinného domu. Rádi Vám poskytneme bližší 

informace.

 

Mgr. Dušan Vaněk

Century 21 – Vomastek, s.r.o.

Tel.: +420 725 293 123

E-mail: dusan.vanek@century21.cz

CHCEME DÁT PŘÍLEŽITOST VŠEM
ŘÍKÁ JAROSLAV MAREŠ, LEKTOR TELEVIZNÍHO KROUŽKU
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Jako výživné se obecně ozna-

čuje měsíční platba, kterou hradí 

osoba, která má vyživovací po-

vinnost, té osobě, která si výživné 

nárokuje. Zákon č. 94/1963 Sb., 

o rodině, v platném znění, stano-

ví, že vyživovací povinnost mají 

mezi sebou automaticky man-

želé (a to vzájemnou), dále mají 

vyživovací povinnost rodiče (výji-

mečně i prarodiče) ke svým dě-

tem do doby, dokud nejsou samy 

schopny se živit, a vyživovací po-

vinnost mají i děti k rodičům (ale 

i prarodičům), tato povinnost není 

však tak automatická. Současný 

zákon počítá pouze s výživným 

placeným pravidelně v měsíčních 

platbách, nový občanský zákoník, 

umožňuje platit výživné v jiných 

intervalech, musí však i zde jít 

o pravidelné opakující se plnění. 

Pokud manželství trvá, má vzá-

jemná vyživovací povinnost mezi 

manžely a vyživovací povinnost 

rodičů ke svým dětem, zletilým 

i nezletilým, podobu péče o ro-

dinu a uspokojování potřeb této 

rodiny. O uspokojování potřeb 

rodiny jsou oba manželé povinni 

pečovat podle svých schopností, 

možností a majetkových potřeb. 

Jejich podíl na peněžním a dal-

ším přínosu zpravidla nemusí být 

rovný, zákon přímo stanoví, že 

poskytování peněžních a jiných 

prostředků na náklady společ-

né domácnosti může být zcela 

nebo zčásti vyváženo osobní péčí 

o společnou domácnost a děti. 

Zákon tak staví na roveň peněžní 

příjem a úhradu nákladů rodiny 

a to, že u některého z manželů je 

tato úhrada nákladů prováděna 

osobně, a proto bývá jeho fi nanč-

ní přínos do domácnosti nižší. 

Rozvedený manžel se může 

po druhém z manželů domáhat 

výživného, pouze tehdy, pokud 

není schopen se sám živit, ne-

musí ale mezi nimi zachovat 

stejnou životní úroveň. Vedle vý-

živného pro nemohoucnost může 

soud přiznat výživné i v jeho 

sankční podobě, jako jakýsi trest 

za rozvod. Přizná jej tomu z roz-

vedených manželů, který se po-

rušením manželských povinností 

na rozvodu převážně nepodílel 

a kterému rozvodem byla způso-

bena závažná újma. Takové vý-

živné lze přiznat pouze na dobu 

tří let od právní moci rozsudku 

o rozvodu manželství. 

Vyživovací povinnost dětí k ro-

dičům se odvíjí od sdílení společ-

né domácnosti s rodiči. Není tedy 

pravdou, že dítě by mělo pouze 

práva a žádné povinnosti. Dle 

ustanovení § 31 odst. 4 zákona 

o rodině, dítě, které žije ve spo-

lečné domácnosti s rodiči, je 

povinno podle svých schopností 

jim pomáhat. Je dále povinno 

přispívat na úhradu společných 

potřeb rodiny. Povinnost dítě-

te přispívat na náklady rodiny 

v zásadě skončí, pokud se dítě 

osamostatní a už nesdílí společ-

nou domácnost s rodiči, zajistí 

si vlastní bydlení a samo hradí 

své potřeby. Může však nastat 

situace, kdy se jeho rodič ocitne 

v nouzi a není schopen si sám 

zajistit úhradu svých potřeb. 

Zákon stanoví, že děti mají vy-

živovací povinnost vůči svým 

rodičům a dokonce i prarodičům, 

a to pouze pokud to jejich předci 

potřebují. Dítě je povinno svým 

rodičům (event. prarodičům) za-

jistit pouze tzv. slušnou výživu 

a jen tehdy, pokud zde vznikne 

reálná potřeba. Pokud tuto roli 

děti neplní dobrovolně může o ní 

rozhodnout soud. Babičky své 

vnuky tradičně nežalují, což lze 

kvitovat s povděkem. Optimistic-

ky předpokládám, že i o tom, že 

vzájemná vyživovací povinnost 

mezi potomky a předky konti-

nuálně funguje bez nucených 

soudních zásahů na základě 

naší morálky, tak jak tomu bylo 

po staletí.

Dotazy je možné
směřovat na adresu:

poradna@dobnet.cz

PRÁVNÍ PORADNA 

V reakci na zaslané dotazy k výživnému doplňuji in-
formaci z minulého čísla.

NA DOTAZY ODPOVÍDÁ MGR. PETRA VRÁBLIKOVÁ, ADVOKÁT

PRÁZDNINOVÉ 
PPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁZZZZZZZZZZZDDDDDDDDDDNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

SSSLLEEVVYY KKOOOLL
SLEVY KOL
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PODBRDYDBRDYY
PODBRDY
PODBRDYPALIVOVÉ DŘEVO

www.prodejpalivovehodreva.euwww.prodejpalivovehodreva.eu
777 264 266777 264 266

1150,-
Kč/PRM22metrová

metrová

polena
polena
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JAKO Z GULLIVEROVÝCH CEST
Na desetihektarovém pozemku se roz-

kládá dětské hřiště s těmi nejzajímavěj-
šími prolézačkami, obřími nafukovacími 
trampolínami a jinými atrakcemi a blu-
dišti, které děti zabaví na celé odpoled-
ne. Kromě již zmíněného podzemního 
bludiště, dobře zapleteného a desítky 
metrů dlouhého, si můžete spolu s dět-
mi lámat hlavu nad bludišti na povrchu 
zemském. Ta jsou pro zajímavost vytvo-
řena z keřů a keříků nebo můžete bloudit 
a hledat cestu z bludiště kamenného. 
V areálu najdete lanové centrum, různě 
velké houpačky, trampolíny, ale i lesní 
naučnou stezku, která je stále rozpraco-
vaná, a také výtvarné dílny.

HRAD S PROPADLIŠTI 
A TOBOGANY

Nepřehlédnutelnou dominantou Mira-
kula je dřevěný hrad, který se promítá 
i do loga parku. Připravte se na to, že 
vaši potomci budou překonávat až dese-
timetrové výškové rozdíly, visuté most-

ky, skluzavky, rozhledny… Do hradu se 
ti nejodvážnější mohou vydat bludištěm 
podzemních chodeb! Pro malé i velké 
průzkumníky lze jen poradit čelovky. 
A z hradu můžete vyjet na klouzačce.

Kromě prostoru pro hry hrad nabízí 
také atrakce vyžadující trochu pohybu 
a odvahy. Doporučuji zejména propad-
liště na principu střídajících se lanových 
výpletů nebo přes 12 metrů dlouhou 
a opravdu rychlou skluzavku. Pozor! 
Dbejte, aby vaše děti používaly pro klou-
zání dlouhé rukávy, jež zabrání možné-

mu popálení. Tento turbotobogan však 
přináší opravdu značný adrenalin, proto 
do něj strážci této části hradu vpustí jen 
dospělé a děti starší 10 let.

LANOVÉ CENTRUM
Obdivovali jste v zoo atrakce, po nichž 

se prohánějí opičky? Podobnou rozpus-

tilost můžete svým dětem dopřát i v la-
novém centru. Dost pravděpodobně 
v jednom z největších v České republice! 
V parku jej najdete mezi pavilonem vý-
tvarných dílen a lesní naučnou stezkou. 
Na akátových konstrukcích, od 60 centi-
metrů po 4,5 metru nad zemí, jsou zavě-
šena lana, dřevěné překážky, prolézačky, 
síťové chodby, visuté mostky a lávky. Jde 
o atrakci, na jejíchž částech si děti užijí 
dostatek zábavy, ale budou muset pro-
kázat i jistou dávku motorických schop-
ností. Jak ukazuje běžná praxe, většina 
dospělých neodolá a jde se prohánět 
po lanoví společně se svými dětmi.

VELKÉ TRAMPOLÍNY A OBŘÍ 
HOUPAČKY

Jedinečná atrakce pro malé i velké! 
Větší z místních trampolín má rozměry 
25 na 13 metrů a zaručeně na ní své dítě 
či děti najdete, pokud by se vám v areá-
lu měly na chvíli ztratit. Velká trampolína 
se nachází v blízkosti hlavního vstupu, 
druhá,  menší v části zasvěcené hlavně 
mladším a nejmladším dětem – v takzva-
né Zemi prasátka Pigyho. 

Přímo uprostřed parku zaujmou pří-
chozí čtyři obří houpačky i pro dospělé, 
zavěšené ve výšce 12 metrů a s kmitem 
kolem 20 metrů. Kdo neokusil, nikdy ne-
poznal, co je skutečné houpání. 

MINIZOO
Minizoo je umístěno v zadní části Mira-

kula. Pro zhruba dvacetihlavé stádo mini-
oslíků, holandských minikoz a quessant-
ských ovcí je vybudována dřevěná 

„vesnička“, která je 
na dvou místech pro-
stupná a umožní dě-
tem i dospělým do-
stat se do těsného 
kontaktu se zvířaty.

ZEMĚ PRASÁTKA 
PIGYHO

Část pro nejmenší 
je nazývána kouzel-
nou Zemí prasátka 
Pigyho. Minout ji ne-
můžete, protože jí vé-
vodí nádherný hrádek 
vyvedený v pestrých 
barvách. Jako z po-
hádky, jak slýchává-
me často (a rádi)... 

Středobod zóny pro nejmenší návštěvníky 
Mirakula tvoří obří pískoviště s rozměry 
15 x 20 metrů, jimiž  dost možná aspiruje 
na největší atrakci svého druhu u nás. 

LESNÍ NAUČNÁ STEZKA
Při vstupu na stezku je před vámi úkol 

složit na velkém dřevěném obrazu buď 
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PARK MIRAKULUM V MILOVICÍCH
ANEB VÝPRAVA DO SVĚTA DĚTÍ

V srpnovém tipu na výlet vás chci 
pozvat do říše dětské fantazie, po-
hybu a poznání, do Mirakula v Milo-
vicích. Kromě dobrých bot, pořádné 
svačiny a oblečení podle aktuální 
předpovědi počasí si určitě neza-
pomeňte vzít s sebou čelovku nebo 
baterku, protože rozhodně stojí 
za to prozkoumat síť podzemních 
chodeb hradu a pohybu na čers-
tvém vzduchu si užijete až až.
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motýla, nebo housenku. O kousek dál 
čeká děti i dospělé disciplína ve skoku 
dalekém – skočili jste jako jeleni či zajíci? 
A jak daleko skočí veverka? Sami to vy-
zkoušejte. Dalším „stanovištěm“ na lesní 
stezce je místo, které vypovídá o tom, 
za jak dlouho je příroda schopna poradit 
si s našimi odpady. Jak dlouho trvá, než 
se v přírodě rozloží plastová lahev, sklo 
nebo slupka od banánu, zjistíte právě 
zde. Následující zastávky návštěvníkům 
umožní vytvořit různé stopy zvířat nebo 
poznávat stromy dle kůry a dřevo pod-
le barvy a tvrdosti. A dozvědět se ještě 
spoustu zajímavostí ze světa brouků 
a lesa jako takového.

TVŮRČÍ DÍLNY
Na pěti stovkách čtverečních metrů za-

střešeného prostoru fungují každý víkend 
výtvarné a tvůrčí dílny, které slouží i jako 

velká herna pro děti i rodiče nejen pro 
případ mokrého a nepříjemného počasí. 
Objekt bývalé výtopny najdete snadno 
– podle vysokého komínu. Za jeho zdmi 
se nachází oáza pro všechny, kteří rádi 
něco tvoří, malují, lepí, střihají nebo sklá-
dají. O víkendech zde fungují dílničky 
a workshopy, vedené mladými výtvar-
nicemi, jež dětem přibližují nejrůznější 
umělecké postupy.

PIGYÁDA ANEB DĚTSKÁ PARTY
A co ještě se v parku Mirakulum při-

pravuje na konec prázdnin? O víkendu 
24. až 25. 8. se tu bude konat velkolepá 
dětská party prasátka Pigyho. Můžete 
se těšit na dva dny plné zábavy, hudby, 
divadla a kouzel. Jak jistě víte, Pigy má 
u nás v Mirakulu svůj zámek.  Během 
pigyády se však jeho království rozšíří 
do celého areálu. Každého, kdo během 
předposledního prázdninového víkendu 
park navštíví, čekají kouzla a čarování 
s mistrem všech kouzel Pavlem Kožíš-
kem. S Hankou Kynychovou si zatančíte 
zumbu, a pokud dáváte přednost spíše 
zpívání, pak jistě oceníte návštěvu Yellow 
Sisters s jejich Zvěřincem nebo zábavné 
hudební vystoupení Pískomil se vrací.

Připravena budou také divadelní předsta-
vení, v nichž se mimo jiné ukáže v hlavní 
roli i samotné prasátko Pigy. Ani soutěživé 
děti nepřijdou zkrátka, Pigy pro ně připra-
vil velkou soutěž o zajímavé dárečky.

JAK SE DO MIRAKULA DOSTAT?
Autem: sjezd z hradecké dálnice E67, 

exit 18 ve směru Starý Vestec, Lysá nad 
Labem, následují Milovice

Vlakem: Protože ČD jsou partnerem 
projektu parku, lze využít speciální tarif 
Vlak + Mirakulum, který garantuje nej-
levnější zpáteční jízdné. Jízdenky získá-
te v každé pokladně ČD. Nejrychleji se 
do Milovic dostanete tak, že přesednete 
v Praze na hlavním nádraží s přechodem 
na Masarykovo nádraží, odkud odjíždí 
přímý vlak do Milovic (my jsme si udělali 
ještě mezizastávku na hřišti před praž-
ským hlavním nádražím).  Celková doba 
jízdy vlakem je asi 1 hodina 45 minut.

Výlet pro celou rodinu na celý den, ob-
čerstvení buď s sebou, nebo lze zakoupit 
teplé jídlo v místní hodovně. (bt)
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU
CHCETE ZÍSKAT VYŠŠÍ KVALITU ZA NIŽŠÍ PLATBY? 

PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O CENY

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, 
a to nejpozději do 25. srpna 2013.

Tři vylosovaní se správným zněním tajenky získají od AIF zdar-
ma vyhodnocení všech předložených smluv a doporučení je-
jich úprav. 

Jeden vylosovaný luštitel, který zašle spolu se zněním tajenky 
i správný výsledek všech tří hádanek, obdrží příspěvek od AIF 
na nově sjednanou smlouvu.

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

Ceny do soutěže věnuje AIF, spol. s r.o.

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Dobnet, to je i pevná linka bez paušálu.
Cena: Připojení k internetu na 3 měsíce zdarma (netýká se připojovacího poplatku)

Ivana Cihelková, Lety / Jana Petrášková, Zadní Třebaň / Adéla Kándlová, Dobřichovice

Cena bonusová – mobilní telefon: Pavel Vostárek, Liteň

u DŽBÁNY
Máme 3 džbány nepravidelného tvaru. První má objem 8 litrů 
a je v něm právě 5 litrů vody, druhý má objem 5 litrů a jsou 
v něm 3 litry, třetí má objem 3 litry a jsou v něm 2 litry. Jakým 
způsobem lze pouze dvojím přelitím naměřit v některém 
z džbánů přesně 1 litr vody?

u ČÍSLA
Najděte dvě čísla, která dávají stejný výsledek, ať je navzájem 
vynásobíme nebo jedno od druhého odečteme. Určete mini-
málně dva takové páry čísel.

u ČTYŘKY
Sestavte z pěti čtyřek matematický výraz, jehož výsledek 
bude 55.

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Loď: 600 km Odlitky: 43 odlitků Čtverec: 30 čtverců

AIF
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INZERCE

V dnešní době není problémem najít nový byt či rodinný domek. Kdo se však dokáže 
orientovat v nepřeberném množství inzerátů? Jak najít a rozpoznat seriózní nabídku, 
která by vyhovovala všem představám? V takových chvílích je nejlepším řešením 
spolehnout se na důvěryhodného a profesionálního partnera – realitní společnost, 
která dokáže odpovědět nejen na tyto otázky. Níže naleznete deset užitečných rad 
pro každého, kdo chce využít služeb realitní kanceláře:

1) Vyhledávejte služby zavedených realitních kanceláří. Vyhýbejte se jednotlivcům,
 slibujícím fantastické nemovitosti a služby.

2) Ve vámi vybrané realitní kanceláři si všímejte jednání jejích pracovníků,
 vybavení kanceláří, celkové atmosféry. Řekne vám to víc než jakákoli reklama.

3) Vyžadujte komplexní informace o způsobu práce kanceláře, kterou jste si vybrali.
 Většina z nich má své provozní předpisy, které si pečlivě prostudujte.

4) Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než vše pečlivě zvážíte.
 Žádná solidní realitní kancelář vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí.

5) Uzavírejte jen takovou smlouvu, ve které se zavazujete akceptovat pouze kupujícího,
 který splňuje veškeré podmínky prodeje specifikované ve zprostředkovatelské smlouvě.

6) Dbejte na úplnost zprostředkovatelské smlouvy, vyžadujte přesné znění ve všech jejích
 ustanoveních, zvláště pak v termínech a provizi. Pokud máte pochybnosti, vyžádejte
 si před podpisem konzultaci právníka.

7) V případě sepisu kupní smlouvy trvejte na notáři či advokátovi. Jinými osobami psanou
 kupní smlouvu odmítněte.

8) Kupujete-li nemovitost přes realitní kancelář, vyžádejte si doklad o tom, že může tuto
 nemovitost nabízet. Ušetříte si čas, peníze a zklamání.

9) Kupovanou nemovitost si důkladně prohlédněte, máte-li pochybnosti, konzultujte je
 s odborníkem. Vyžádejte si doklady k nemovitosti, jakož i veškeré dostupné další 

informace. Teprve po zvážení všech faktů se rozhodujte.

10 Jednejte seriózně, protože na základě shora uvedených faktů jste si určitě vybrali 
seriózní kancelář. Pouze za vzájemné důvěry se může podařit

 dobrý obchod.

Důležitá rada závěrem zní: před podpisem jakékoliv smlouvy
či dokumentu si vše pečlivě zvažte, pročtěte, nebojte se zeptat 
na cokoliv, co Vám není jasné a nepodepisujte dokument 
v tísni či nátlaku.

Zdroj desatera:  ARK ČR
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NOVĚ NA NAŠÍ PRODEJNĚ – TISK FOTOGRAFIÍ
n používáme vysoce kvalitní foto papíry

n tisk fotek na počkání

n kvalita a perfektní ceny

Fotografie vyhotovíme z datových nosičů (CD/DVD, flash disk, paměťová karta a jiné).

Herrmannova 120, Řevnice www.metronomy.cz

AKČNÍ ZAVÁDĚCÍ CENY

Formát 10x15 cm 1,90 Kč

Formát A4 19,00 Kč
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Pevná linka bez paušálu
 pevný telefon s nulovým měsíčním paušálem

 při přechodu možnost zachování 
dosavadního čísla

 minuta volání do pevné sítě za 0,71 Kč

 minuta volání do mobilních sítí za 2,21 Kč

Informace z regionu
 měsíčník DOBNET Zpravodaj
zdarma do 5500
schránek

 regionální 
informační 
portál 
www.idobnet.cz

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

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

SUPER
CENA
SUPER
CENA

Vysokorychlostní internet
bez starosti o přípojku

kompletní přípojka za 1490 Kč včetně práce technika

o přípojku se staráme bezplatně, ně, 
včetně oprav a výměn

základní tarif pro nenáročné
už za 199 Kč měsíčně

vysokorychlostní 
internet 
bez omezení 
od 333 Kč 
měsíčně

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


