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A zase
ta školka

Zázraky nad
Čertovou strouhou

AKTUALITY Z REGIONU

Letem světem Dolní Berounkou
Ordinace MUDr. Bartošové v Dobřichovicích
pokračuje
Pediatrická ordinace MUDr. Ladislavy Bartošové v Dobřichovicích pokračuje i přes nenadálou situaci (úmrtí paní doktorky).
Podle osvědčení vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje
24. 6. 2014 pracuje MUDr. Vladislava Krausová od 1. 7. 2014 jako odborný zástupce pro praktické lékařství pro děti a dorost. K 1. 10. 2014
převezme MUDr. Krausová ordinaci také jako poskytovatel zdravotních
Ing. Ivan Novák (manžel zesnulé MUDr. Bartošové)
služeb.

Dixieland bude opět v Dobřichovicích
Tradiční festival se odehraje v sobotu 9. srpna u pěší lávky přes Berounku. Program bude zahájen ve 14 hodin, těšit se můžete na The Mole‘s
Swing Orchestra, Dixieland Band Zdice, Old Stars Liberec, Oldtimers
(mn)
Jazz Band, Jazz Bluffers nebo Steamboat Stompers.
Ilustrační foto

Zdroj: iDOBNET

Omezení parkování na Smíchově v září nebude
Pátá městská část odstoupila od projektu, který sliboval omezení pro
auta dojíždějící do Prahy. Praha 5, Praha 6 a Praha 8 se měly od září zapojit do pilotního projektu nového systému parkování v hlavním městě.
Cílem systému bylo zavést zóny s omezeným parkováním do více míst
a omezit každodenní příliv mimopražských řidičů.
Před několika týdny od projektu ustoupila osmá městská část a nyní
i Praha 5. Jedním z důvodů byly podle radnice páté městské části
absurdní nápady, s nimiž přišel magistrát. Kritizuje například to, že parkovací karty mohou zakoupit jen obyvatelé domů, před kterými budou
zóny vyznačené. V některých ulicích by tak měli mít právo na zakoupení
karty jen obyvatelé jedné strany.
Projekt měl začít fungovat už od září. Zatím není jasné, zda se stihne
rozjet alespoň v šesté městské části a kdy by na něj případně navázaly
(jm)
další oblasti.

Podmínky kácení stromů opět přitvrdí

O Hasofestu poteče více piva
než vody v řece
Příznivci letního počasí, obdivovatelé hasičské techniky, hudební nadšenci, malí i velcí, ti všichni se nemohou dočkat dalšího Hasofestu.
Sbor dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň jím v sobotu 16. srpna oslaví
kulaté, už 110. výročí svého založení. Nejen proto bude osmý ročník
hasičsko-hudebního festivalu ještě lepší než kdy předtím. Mnoho zábavy
pro děti se letos připravuje ve spolupráci se střediskem volného času –
Domečkem Hořovice.
Práci zásahové jednotky s profesionální technikou i požár zdolaný
mladými hasiči uvidíte v propracovaných osvětových ukázkách. Hudební
program odstartuje Tak akorát ve 14 hodin. Dále uslyšíte Čutací merunu,
Rosie a Nástroj snahy. Na jubileum přijede zahrát proslulá kladenská
skupina Kapišto. Samozřejmostí je oblíbený Odečet plynu.
Noční oblohu prozáří po setmění oslnivý ohňostroj. Večer uzavře
ve velkém stylu rokenrolu kapela Slapdash Rockabilly. Přijďte za námi
k dolnímu jezu na řece Berounce v Hlásné Třebani, kde 16. 8. poteče
(mt)
více piva než vody.

Už víc než rok platí vyhláška Ministerstva životního prostředí, která v některých případech odstranila nutnost žádat o povolení kácení stromů
na oplocené zahradě. Tato nutnost padla loni na začátku roku na oplocených zahradách v částech obce vedených jako zastavěné území. Ministerstvo nyní připravilo novou vyhlášku, která vše vrací do původního
stavu. O povolení bude třeba žádat v případě stromu, který má ve výšce
130 cm obvod alespoň 80 cm. Pokud vyhláška vstoupí v platnost, bude
(jm)
závazná už od podzimu.

Zpoždění vlaku na mapě
Na internetové adrese http://provoz.szdc.cz/grapp/ je v testovacím
provozu k dispozici aplikace GRAPP – Grafická prezentace polohy.
Přehledná mapa České republiky zobrazuje polohu všech vlaků v železniční dopravní síti. Po kliknutí na konkrétní vlak je možné o něm získat
další informace včetně plánovaného příjezdu do stanice a případné
délky zpoždění. Vlaky jsou na mapě barevně odlišeny právě podle délky
(mn)
zpoždění.

Holky v rozpuku při vystoupení se svou verzí písně Hlásná Třebaň je krásná

Barbora tesařová
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OBEC LETY
 KRÁTCE 
Rekonstrukce
obecního úřadu

V polovině července byla zahájena
rekonstrukce budovy obecního úřadu.
Stavbu je třeba kompletně odizolovat.
Kancelář OÚ je proto přemístěna do náhradních prostor v čísle popisném 21.
Agenda obecního úřadu je kompletně
zajištěna. Po dobu rekonstrukce není
aktivní linka pevného telefonu, je možné
využít mobilní číslo 602 134 889. Do stálých prostor se vrátíme do poloviny září.

Školinka NONA

Máme za sebou pohádkový červenec
a chystáme se na srpen plný Divokého
západu s kovboji a indiány. Již teď se
moc těšíme na září, kdy k nám přijdou
nové děti. Připravujeme pro ně pestrý
program. Také plánujeme odpolední
aktivity a kroužky na příští školní rok pro
školní a předškolní děti.
Poděkování obci
Z důvodu bezpečnosti našich dětí jsme
obec požádali o zapůjčení mobilních
zábran ke vchodu do školinky, protože
se zvýšil kvůli stavbě kruhového objezdu
automobilový provoz na návsi.

Lety vítaly císaře v Třebani
Zástupci obce v čele s knihovnicí Petrou
Flasarovou, zastupitelem Janem Kunou
a Veronikou Kunovou pronesli zdravici
při příležitosti konání 10. ročníku Slavnosti trubačů v Hlásné Třebani:
výsosti, my letovští poddaní,
jdem proti toku vod a času,
z našich domů, luk a strání,
popřát Vám hojnost kvasu.
Nechť Berounka jen vláhu nosí,
a nebere nám úrodu,
ať kraj se hezky zazelení,
přejme si všichni pospolu.

Hasiči zvou
Sbor dobrovolných hasičů Lety pořádá
dne 23. 8. od 9:00 hod. v areálu
za hrází u Sokola Memoriál Ladislava Hejlka. Soutěž se skládá z útoku
a netradiční štafety, síly porovnají muži
a ženy, startovné je 150 Kč/družstvo,
občerstvení zajištěno.

Jan Dolejš, starosta SDH Lety

V ÝZVA
Přerostlé keře ze zahrad
Obec se snaží udržovat stromy a keře
na veřejných prostranstvích tak, aby nebyly na závadu především přehlednosti
na komunikacích. Nicméně péče o keře,
které značně přerůstají ploty zahrad
a zaclánějí ve výhledu řidičům, obci nepřísluší. Žádáme proto všechny majitele
zahrad sousedících s komunikacemi
o kontrolu stavu keřů a stromů a zajištění jejich údržby tak, aby větve neomezovaly výhled řidičům a chodcům.

WWW.OBECLETY.CZ

Stavby v plném
proudu
Oprava kanalizace
v ulici Prostřední
14. července začala připravovaná oprava kanalizačního potrubí pod ulicí Prostřední. V průběhu
prací budou provedeny úplné uzávěry částí komunikace, ale vždy tak, aby byl zajištěn přístup
k nemovitostem. O uzavírání ulice a přístupu
k jednotlivým budovám jsou a budou občané
včas informováni stavbyvedoucím Pavlem Kejřem. Vzhledem k lokalizaci škod na kanalizaci
na rozhraní katastrů mezi Lety a Dobřichovicemi
je tato akce realizována společně s městem Dobřichovice. Oprava kanalizace v ulici Prostřední
bude dokončena do 31. 8. 2014. Stavbu
provádí Vodohospodářská stavební Chomutov
ve spolupráci s firmou Jiří Kejř – podnik stavebních a zemních prací, s. r. o.

Obnova komunikací v oblasti
Pod Viničkou
29. července 2014 proběhlo otevírání obálek
pro akci obnovy komunikací v oblasti Pod Viničkou a ulice Karlická. O tento projekt projevily
zájem čtyři firmy: Eurovia CS, a. s., STRABAG,
a. s., Froněk, spol. s r. o., a ZNAKON, a. s.
V současné době probíhá hodnocení nabídek.
Předpokládané zahájení stavby je v srpnu
2014. Projekt na obnovu pěti ulic zahrnuje rekonstrukce komunikací, vybudování odvodnění
a osazení dopravního značení a zeleně.

Kanalizace
a vodovod Kanada
Do finále spěje také stavba vodovodu a kanalizace pro oblast Kanady. V současné době
jsou dokončovány práce v ulici Kejnská. Kvůli
poloze poslední části kanalizace a vodovodu
bude na den přerušena doprava na objížďce
a na viaduktu mezi Lety a Řevnicemi. O přesném termínu budou občané Letů a Řevnic
informováni sms zprávou a oznámením
na webové stránce obce Lety.
V oblasti budou ve finální fázi zpevněny komunikace, stavba bude dokončena do konce
srpna 2014. Celá akce napojila na kanalizační
a vodovodní řad města Řevnice 31 nemovitostí
občanů Letů a Řevnic. Tedy o pět více, než
byl počáteční zájem občanů v době vyhlášení

soutěže. Obec se snažila vyhovět všem, kteří
se pro přípojky rozhodli v pozdějším termínu.

Obnova dopravního
značení v obci
Po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje proběhlo
otevírání obálek pro vyhlášené výběrové řízení
na dodavatele dopravního značení v obci. Tato
zakázka řeší obnovu podélného značení na cyklostezce v katastru obce a osazení dopravního značení na území celé obce po etapách dle
jednotlivých lokalit.
Zároveň budou osazeny tři tabule s ukazateli
okamžité rychlosti. Jedna bude umístěna v ulici Karlštejnská ve směru do obce cca 200 m
před přechodem pro chodce. Další dva ukazatele jsou plánovány pro Pražskou ulici. Ve směru z Dobřichovic bude ukazatel umístěn mezi
firmy SWAH a Truhlářství Gemperle a ve směru
z Řevnic za mostem v cípu parčíku.
Kvůli neukázněným cyklistům na cyklostezce
v ulici Na Víru plánuje obec umístění zpomalovacích prahů před vjezdem do obytné zóny
ve směru z Dobřichovic, dále před občerstvením ve srubu z obou směrů a také před
kynologickým klubem.

Výstavba okružní křižovatky
Stavba okružní křižovatky probíhá dle schváleného harmonogramu. Pravděpodobně už koncem srpna budou v rámci první etapy ukončeny práce v Pražské ulici. Stroje se přesunou
do Karlštejnské a bude uzavřena křižovatka
ve směru na Hlásnou Třebaň a Mořinu.
Z důvodu neukázněnosti řidičů, kteří objíždějí
staveniště křižovatky středem obce, nedodržují rychlost a přednost zprava, uvažuje obec
o uzavření Dobřichovické a Řevnické ulice.
Apelujeme proto na řidiče, aby obcí projížděli
skutečně ohleduplně. Nyní bude opět otevřena
mateřská škola, proto nebezpečí nehody hrozí
především v oblasti u knihovny a parkoviště
pro MŠ. Je to kritické místo, kde se opravdu
vyplatí omezit rychlost vozidla na minimum!
!/ Barbora Tesařová
www.dobnet.cz
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Jak voní prádlo
na Zeleném ostrově
O tom, že v Dobřichovicích
začala v lednu letošního
roku nabízet své služby
Prádelna Zelený ostrov, jsme
na stránkách našeho časopisu
už psali. Manažerka projektu
paní Ilona Bedrnová nám
představila tento sociální
podnik trochu blíže.

Jak vlastně myšlenka na takový projekt
vznikla?

S prvotním nápadem přišla paní doktorka
Hejmová, jež stála mimo jiné i u zrodu kavárny
Modrý domeček v Řevnicích. Na začátku byla
idea založit sociální podnik zaměstnávající sku-

pinu nějak znevýhodněných lidí a poskytující
služby obyvatelům bytového komplexu, který
teď vyrůstá v těsném sousedství prádelny.
Nakonec začala prádelna jako první vlaštovka nabízet své služby už v době, kdy stavba
teprve započala.
Koho tedy Prádelna Zelený
ostrov zaměstnává?

V současné době u nás pracuje 5 lidí, které
spojuje společný hendikep – jsou neslyšící
s různým stupněm sluchového postižení. Jak
jsme zjistili, profesí, které mohou neslyšící vykonávat, není mnoho a prádelnické práce mezi
ně patří. Využívají komunikačních prostředků,
jež lidé s postižením sluchu mohou dobře
zvládnout, například světelné signalizace,
psaných pokynů a podobně. Když do prádelny
přijde slyšící klient s košíkem prádla, které potřebuje vyprat a vyžehlit, neslyšící s ním mohou
komunikovat prostřednictvím tabulek s psaným
textem, takže se spolu bez problémů domluví.
Mezi sebou se pak pracovníci dorozumívají
znakovou řečí. Jednou za čas k nám přichází
tlumočnice do znakové řeči a naši neslyšící
mají možnost vyjádřit se k chodu a provozu
podniku nebo se prostě jen „vypovídat“.
Jakým způsobem našli vaši zaměstnanci
cestu právě k vám, do Zeleného ostrova?

ce, které neslyšící zažívá v situacích, jako jsou
třeba u nás poměrně časté výluky na vlakové
trati, si my nehendikepovaní dokážeme jen
těžko představit.
Co pro pracovníky prádelny jejich práce
v sociálním podniku znamená?

Jednak možnost pracovního uplatnění, stabilitu
pracovního úvazku a stálého příjmu. To jsou,
a nejen pro znevýhodněné, v dnešní době určitě důležité hodnoty. Pak také možnost začlenit
se do kolektivu, prostor pro společné sdílení,
sociální kontakty. Je zajímavé pozorovat, jak
kromě pracovního uplatnění je pro naše zaměstnance práce v Zeleném ostrově i místem,
kam si chodí „popovídat“ – beze slov.
Jaká je nabídka Zeleného ostrova?

Zákazníci si u nás mohou nechat vyprat a vyžehlit prádlo, kromě toho nabízíme i mandlování
a nově také drobné opravy oděvů a obuvi. Mezi
netypické kousky, které si u nás můžete nechat
vyprat, patří třeba spacáky či péřové bundy.
Specialitou je vypínání krajkových deček, jež
vyžadují zvláštní zacházení. Po domluvě můžeme prádlo vyzvednout a pak zase přivézt přímo
v domácnosti či ve firmě zákazníka. Do 10 kilometrů od provozovny je odvoz i dovoz zdarma.
Kdo vašich služeb nejčastěji využívá?

Ve většině případů zafungovala inzerce – pracovníky jsme sháněli přes internet nebo prostřednictvím organizací pracujících se sluchově
postiženými. Někteří z nich bydlí v okolí, máme
tu ale i paní dojíždějící až z Letňan. Komplika-

Naše klientela je velmi pestrá – od rodin, jimž
vypereme a vyžehlíme běžné oděvy, až po firmy či restaurace s ubrusy nebo záclonami.
Zakládáme si na tom, že jsme malý podnik,
nefungujeme tedy jako klasické velké prádelny a každému kousku, který k nám zákazník
přinese, věnujeme maximální péči. Firmám
využívajícím naše služby nabídneme od ledna
2015 možnost náhradního plnění.
Prozraďte nám, co dalšího chystáte a plánujete?

Na podzim se zapojíme do akce s názvem
Týden komunikace, na níž se prezentují
organizace, které nějakým způsobem pracují
s neslyšícími či pro neslyšící. Příští rok
se také budeme ucházet o titul Firma
roku, na nějž jsme v kategorii firem zaměstnávajících sluchově postižené byli
nominováni už letos. Výhledově pak
plánujeme rozšíření služeb o úklidové
a jiné drobné domácí práce.
Pokud chcete přenechat péči
o vaše prádlo odborníkům a zároveň podpořit dobrou věc, neváhejte. Prádelna Zelený ostrov je tím
pravým místem pro vás!
! Lenka Papáčová
Prádelna Zelený ostrov,
Lenka Papáčová
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U nás každý týden
začíná hraným příběhem
Nona se nachází v centru obce Lety, navštěvují
ji děti ve věku 2 až 6 let. Jsme spíše menší
školinka rodinného typu. Naším hlavním cílem
je vytvořit místo, kde se budou děti cítit dobře.
Pořádáme setkání s rodiči a dětmi, společně
tvoříme a povídáme si o programu Nony.
Roční harmonogram máme
rozdělen do týdenních témat.
S aktuálním tématem týdne se
děti seznamují netradičním způsobem. Je jim představeno hranou
pohádkou nebo příběhem, který je
vtahuje do děje. Příběh uveřejňujeme na webu, aby se s ním mohla
seznámit celá rodina.

Středa: „Grafomotorika + sport
v Sokole“ – práce s portfoliem a pracovními listy, hry a soutěže v Sokole.
Čtvrtek: „U nás začínají umělci“ –
společné kreativní tvoření na dané
téma týdne.
Pátek: „Relaxujeme s jógou“ –
cvičíme a opakujeme, co jsme
za celý týden zažili.

Týdenní program

Aktivity a činnosti jsou uzpůsobeny tak, aby si je užily a zvládly
všechny děti. Pravidelně chodíme
do přírody, na procházky, venku
hrajeme bojovky, učíme se říkanky, zpíváme a kreslíme. Snažíme
se jednou za měsíc uspořádat
velký společný výlet.

Pondělí: „Pohádka, propedeutika“
– seznámení s tématem týdne pomocí hrané pohádky nebo příběhu.
Úterý: „Rytmika – tančíme a zpíváme“ – spojujeme pohyb s řečí,
tím podporujeme vývoj řeči.

Mimo školinkový program nabízíme rozmanité kroužky. Pro
předškolní děti – Dovádění s paní
hudbou, Letem světem anglickým
jazykem, Yamaha. Pro školní
děti – Módní tvorba, Angličtina
pohádkou pro 1. st. a Angličtina
divadelním příběhem, 2. st. Nově
bychom chtěli zařadit kroužek Začínajícího kutila. Dále nabízíme pro

dospělé jazykové kurzy skupinové
i individuální.
Přijďte se k nám podívat, hrajeme
(PR)
si i o prázdninách.
Kontakty:
tel.: 723 450 510
e-mail: skolinkanona@gmail.cz
www.skolinkanona.cz

inzerce

• připraveno pro zdravotní služby (rehabilitace/ordinace), wellness,
ﬁtcentrum – dům k prodeji vcelku nebo po jednotkách

Komerční objekt
v rezidenčním areálu
v Dobřichovicích

• probíhá výstavba současně s přilehlou bytovou
částí areálu – byty k prodeji
• dokončení v létě 2015
• v dosahu Prahy, v krásném klidném prostředí
údolí Berounky

www.dobcentrum.cz
tel. 606 620 920, 257 712 630

Inz DOB-Inv zdravotnici 02.indd 1

Aktuálně

k prodeji

www.dobnet.cz
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KULTURA

Tradiční černošická
mariánská pouť
Jarmark, kejklíři,
pohádky, klauni,
houpačky, muzika
hlasitá i zádumčivá,
ranní mše v kostele, to
vše vás po roce opět
čeká po dva letní dny
16. a 17. srpna.
Tradiční venkovská událost z dob
našich prababiček se uskuteční před kostelem Nanebevzetí
Panny Marie. Na tu letošní přijalo
pozvání několik hudebních skupin,
které k pouti neodmyslitelně patří.
Vystoupí také například pěvecký sbor Mifun, taneční soubor
Pramínek, Black Notes a Dech
band, country skupina Balzám,
šermíři ze skupiny historického
šermu Nevers. Sobotní podvečer
bude na pódiu patřit svéráznému
zpěvákovi, muzikantovi a sklada-

Stánky,
kolotoče,
občerstvení

V komunitním
centru MaNa
naproti kostelu
se koná
po oba dny
výstava

100. výročí
1. světové války

teli Xavieru Baumaxovi a skupině
Vobezdud. Na pouťové večerní
zábavě to s vámi rozjede skupina
Hwězdná pěchota.
V neděli se můžete těšit na několik
hudebních kapel a mistra světa
v práskání bičem Pavla Votápka.
Mariánskou pouť zakončí koncert

Černošické komorní filharmonie,
která zahraje violoncellový a flétnový koncert Jaroslava Pelikána
a Korunovační mši C dur Wolfganga Amadea Mozarta.
Pouť bývá veselá a barevná,
proto ji mají rády hlavně děti. Pro
ně se budou hrát tři pohádky,

tentokrát přijede Cirkus Žebřík
a Divadlo Na kolečku, a točit
se bude kolotoč i cukrová vata.
Děti je najdou přímo u kostela.
Další atrakce na ně budou čekat
v klubu Park Berounka, kam lze
dojít od kostela zkratkou (úzkou
uličkou) kolem Penny Marketu. Vždy jednou za rok je nám
dovoleno nahlédnout do vzácné
truhličky vzpomínek paní Mileny
Křížové. Tradiční výstava o historii
Černošic, otevřená po oba dny
mariánské pouti v komunitním
centru MaNa (Komenského 2018,
naproti kostelu), je tentokrát věnována 100. výročí
vypuknutí 1. světové války.
! Lenka Papáčová

inzerce

Metronomy CZ s.r.o. - Přední společnost v regionu zabývající se
správnou a prodejem IT a elektroniky

vypisuje výběrové řízení na pozici:

OVÉ

NIN
D
Z
Á
R

KOL
Y
V
SLE

P

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•koloběžky

Kvalitní servis

perfektní předprodejní
příprava kol

Každý čt do 20 hod.
po-pá 8-18
čt 8-20 / so 8-12 / ne 14-17

www.kola-sport.cz
6
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info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice

asistentka majitele, prodejny a obchodního oddělení
n Práce na částečný úvazek dle dohody
n Nutná časová flexibilita
n Všeobecná, stačí uživatelská orientace v oboru
n Min. středoškolské vzdělání, AJ výhodou
n Práce na PC, ŘP skupiny B, komunikativní
business developer/ka
n Náplní práce je akvizice nových zákazníků
n Výhodou praxe na obchodní pozici
n Zájem o IT a elektroniku, dobrá znalost
n Min. Sš vzdělání, Práce na PC, ŘP sk. B, AJ výhodou
n Možnost i částečný pracovní úvazek
n Motivující ocenění participující na výsledku
technik
n Opravy a servis počítačů, elektroniky
n Servis počítačových sítí u zákazníků
n Min Sš vzdělání, v oboru výhodou
n ŘP sk. B, AJ výhodou
n Ochota se dále rozvíjet
Strukturované životopisy posílejte na revnice@metronomy.cz
www.metronomy.cz

AJŤÁKOVA PORADNA

Kancelářský software legálně
Zakoupil jsem nový počítač. Operační systém je jeho součástí,
bohužel zde není žádný program pro vytváření dokumentů. Jaké
mám možnosti, pokud si chci kancelářský software pořídit legálně?
Jsou tři základní možnosti pořídit si kancelářský software pro domácí použití. Zdarma
online, zdarma offline a nákupem.

pak příjemce otevře v internetovém prohlížeči.
Lze jej takto nasdílet pouze pro prohlížení,
nebo pro úpravy.

Zdarma online

Zdarma offline

Dvěma nejrozšířenějšími službami pro použití
online jsou Office Online od Microsoftu a Docs
od Googlu. U obou těchto služeb je nutné
se registrovat – pro Office Online na https://
signup.live.com/ (lze použít i vlastní e-mail,
kupříkladu na Seznamu), pro Google Docs
pak na gmail.com. Pro vytváření textových
dokumentů, tabulek i prezentací tyto služby
bez problémů dostačují.
Výhodou Office Online je ukládání dokumentů
ve formátech, které lze otevřít i v desktopových
office (je zde možnost nastavit jak Microsoft
Open XML, tak Open Document), výhodou
Google Docs je, že neukrajují místo na Google
Disk, na který se standardně ukládají. Nevýhodou online kancelářských balíků je nutnost
připojení k internetu pro práci s dokumenty.
Zasílání takových dokumentů je možné snadno
řešit tak, že dokument pouze tzv. nasdílíte,
tedy zašlete odkaz na něj e-mailem. Dokument

Dva nejrozšířenější kancelářské balíky pro
klasickou instalaci do počítače jsou Open Office
a z nich vycházející Libre Office. Jejich ovládání
je velmi podobné Microsoft Office do verze
2003, takže bude vyhovovat i těm uživatelům,
kteří se nesmířili s rozhraním nazvaným Ribbon,
jež Microsoft v kancelářském balíku používá
od verze 2007. Oba dokážou zpracovat jak formát Microsoft Open XML (s koncovkou DOCX,
XLSX…), tak samozřejmě jejich nativní formát
Open Document (ODT, ODF…). Včetně českého
rozhraní jsou ke stažení na http://www.openoffice.org/ respektive http://cs.libreoffice.org/.

Nákup
Ceny za nejnovější kancelářský balík Microsoft
Office pro domácnosti se pohybují těsně nad
třemi tisíci Kč včetně DPH. Můžete si je pak nainstalovat na jeden počítač a licence je nepřenosná

– až na výjimky ji nelze použít na jiném počítači
ani po odinstalování ze stávajícího zařízení.
Další variantou je pak nákup Office 365 za roční paušál (lze jej platit měsíčně). Ten je 2 499 Kč
s DPH a získáte tak nejen licenci nejnovější
verze pro pět osobních počítačů PC nebo Mac
(kde ji může používat více uživatelských účtů),
ale také na pět mobilních zařízení (Microsoft
pracuje na verzích pro Android i iOS, na Windows Phone jsou součástí systému). Licence
jsou přenosné, po odinstalování z jednoho
zařízení je tedy můžete použít na dalším.
Každý z pěti uživatelů pak získá 1 TB prostoru
na cloudovém úložišti OneDrive a ten, kdo
Office 365 objednal a zaplatil, rovněž 60 minut
volání zdarma na mobilní telefony a pevné linky
ze svého Skype účtu.
Instalace Office probíhá formou sdílení, každý
ze zúčastněných by měl mít své Microsoft ID
(registrace viz výše), pomocí nějž si stáhne
instalační soubor a dostane se tak i ke zmíněným bonusům.
Podrobnosti se dozvíte na
(iMHO)
http://office.microsoft.com/cs-cz/.

Nebojte se zeptat!
Své dotazy zasílejte na e-mail:
ajtaporadna@dobnet.cz

inzerce

PRODEJ ZAVEDENÉHO
PODNIKU V ČERNOŠICÍCH
Nabízíme k prodeji 100% podíl v zavedeném podniku
Černošická čistírna, s.r.o., Praha-západ
Na trhu od roku 1992
Sídlo společnosti i provozovny:

Černošice, Dr. Janského 954 (IČ: 61682641)

Pracovní náplň:
 chemické čištění oděvů z textilu a textilií
 speciální čištění kožešin a kůží s možností renovace barvy
 praní, žehlení a mandlování prádla

Skvělý servis a férové jednání.
Váš certifikovaný realitní specialista
pro tuto oblast
Mgr. Iva Suchá
iva.sucha@re-max.cz

603 24 77 33

Jedinečnost společnosti:
• Čistírna provádí ve speciálním strojním zařízení čištění kůží a kožešin, stroje na čištění
tohoto typu jsou pouze 2 v celé ČR. Stroj pracuje v uzavřeném cyklu se speciálním čistícím
médiem, které kůže nepřesušuje. U kožených oděvů se může provádět renovace barvy.
• V Praze a okolí je čistírna výjimečná svojí kapacitou a kvalitou poskytovaných služeb.
• Velkokapacitní chemická čistírna pražských divadel, muzikálů a filmových společností.
• Velká čistírna s možností čištění objemných zakázek - velkých toalet, potahových látek,
opon menších rozměrů, velkých hotelových závěsů apod.
• U kostýmů se provádí speciální čištění, je-li třeba, provádí se i ruční čištění u kostýmů
z různorodého materiálu či u náročných zdobení a aplikací. Další specialitou je čištění
maskotů.
• Chemická čistírna s možností velkých skladovacích prostor (možnost uskladnění
kostýmů např. v době divadelních prázdnin, možnost navezení velkého objemu zakázek
najednou).
• Ekologické bezodpadové čištění. U čistících strojů je zařízení pro regeneraci rozpouštědla.
Toto zařízení neprodukuje nebezpečný odpad – kaly.
• Všichni zaměstnanci kvalifikovaní.
• Rozvoz a svoz velkokapacitních zakázek.
• Síť smluvních sběren v Praze a okolí.
• Veškeré strojní vybavení je majetkem společnosti.

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Power

Bližší informace poskytne a prohlídku podniku zajistí prodávající:
Adresa: AQUACONSULT, spol. s r.o., Dr. Janského 953, Černošice
Tel.:
251 642 213 (Ing. Zdeněk Vlček)
e-mail: vlcek@aquaconsult.cz; janous@aquaconsult.cz

www.dobnet.cz
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A zase ta školka
Téma srpnového vydání je
aktuální v průběhu celého roku.
Řeší jej hlavně rodiče, kteří
chtějí dát své dítě do státní
školky, kde pro něj však není
místo. Nebo rodiče mající
potřebu zodpovědně si vybrat
z nabídky soukromých zařízení
či váhající mezi státní a nestátní
školkou. V kontextu návrhu
zákona o dětských skupinách
také instituce i rodiče, jichž by
se změna dotkla.
Současnost, školky
a životní realita
Mnoho rodičů bohužel stále naráží na systém,
kdy koncepce péče o dítě podporovaná státem a následný nástup do zaměstnání kolidují.
Rodiče si často volí rodičovskou dovolenou
na tři roky a poté musí řešit svůj návrat do práce a potřebu zajistit péči o dítě. Většinou se
tak v době, kdy jejich dítě dosáhne tří let věku,
dostanou do situace, že ve státní školce není
pro dítě místo, a tak musí vybírat z nabídky
soukromých školek. Rozhodnout se je často
náročné, a to kvůli cenám i nutnosti zodpovědně zvolit kvalitní zařízení.
Dalším problémem je také skutečnost, že omezená kapacita školek často neumožňuje dostatečně se věnovat tříletým dětem. Například

ředitelka Mateřská škola Dobřichovice Monika
Víšková doporučuje, „aby tříleté děti nastoupily
do menších kolektivů soukromých školek. Tato
varianta je pro ně víc než vhodná. Následně
ve čtyřech letech, kdy se u nich vytváří sociální
role a mají strukturované návyky, již mohou
nastoupit do školky státní. Zde se díky většímu
kolektivu dětí stejného věku mohou lépe připravovat na pozdější nástup do základní školy,
funguje tady mimo jiné i model učitele jako
jedné autority“. Otázkou je, zda toto doporučení nevzniká jen proto, že na vytvoření vhodného
prostředí pro tříleté děti ve školce není kapacita
a vyžaduje systémové změny.
Dnes máme jako alternativu ke státním školkám na výběr z pestré nabídky soukromých
organizací. Byť je prvotním impulsem pro
vznik těchto zařízení na principu školky často
nedostatek míst ve státní školce, souvisejícím
důvodem je také poptávka po specifických
službách.
Soukromá zařízení nabízejí individuálnější
přístup, pestřejší program nebo se zaměřují
na určitou oblast vzdělání či filozofii. Úžeji
profilovanými školkami jsou v tomto ohledu
například školky orientované na jazykové vzdělávání nebo lesní školky.

Kam s ním aneb je lepší
státní, nebo soukromá?
Touto otázkou si láme hlavu mnohý rodič. Výsledky souboje státní versus soukromá školka
se dají nastínit jen velmi okrajově. Obě mají své
výhody a nevýhody, a navíc za každou školkou
a její mírou kvality vždy stojí tým pracovníků
v čele s vedením. Personální obsazení a indi-

CO NA TO STÁT?
Klára Bílá, tisková mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,

uznává, že nedostatečné kapacity mateřských škol jsou dlouhodobým zanedbávaným problémem, kterým trpí většina regionů České republiky. „Ministr školství Marcel
Chládek se rozhodl obcím pomoci zřízením dvou fondů pro stavby, které mají řešit
nedostatek kapacit jak v mateřských, tak v základních školách. Podmínkou je, aby to
byly stavby víceúčelové, například montované, aby šly v závislosti na vývoji demografické křivky velmi rychle postavit. Tento záměr ministerstva školství byl vyhlášen již 1. 7.
2014 a lze očekávat, že zlepšení v oblasti kapacity mateřských škol nastane do tří let.
Obce si tak už nyní můžou podávat žádosti o projektovou dokumentaci na rozšíření
míst v mateřských i základních školách,“ dodává Bílá.

Mgr. Petr Šulek, zástupce vedoucího tiskového oddělení Ministerstva prá-

ce a sociálních věcí ČR, zmiňuje, že „zřizování jeslí i mateřských škol je plně v kompetenci obcí, které mají podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování
potřeb svých občanů, přičemž dostatečná kapacita mateřských škol mezi tyto potřeby
bezpochyby patří. Jednou z možností je tedy obrátit se na obecní či městský úřad
s žádostí o pomoc při řešení této situace“. Doporučuje také rodičům řešit hrazení
poplatků v nestátních zařízeních z rodičovského příspěvku. „Rodičovský příspěvek
je od 2 let věku dítěte poskytován bez podmínky časového omezení péče o dítě
v mateřské škole nebo obdobném zařízení. V případě, že si rodič rozloží čerpání této
dávky nad dva roky věku dítěte, může z této dávky pokrýt celou nebo významnou část
nákladů na úhradu služby,“ upřesňuje Šulek. K tomu můžeme jen dodat, že málokdo
si zhruba v půlroce života dítěte dokáže představit, co bude řešit za dva nebo tři roky.
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Budova MŠ Hlásek

viduální posouzení školky je tedy často alfou
a omegou našeho rozhodování.
V kostce můžeme říci, že bonusem soukromých školek je menší kolektiv dětí, díky tomu
více péče pro každé dítě, a také pestřejší
služby, výhodou státních školek je zase
širší rozmanitost sociální skupiny, nižší cena
a návaznost na následné vzdělávání ve škole
základní. Při výběru záleží na finančních možnostech rodičů, jejich preferencích, povaze
dítěte a v neposlední řadě na kvalitě lokálně
dostupných školek. Kvalitu nejlépe zjistíme
sami komunikací s personálem školky, využitím možnosti si zařízení prohlédnout za provozu (pokud to jde) a také například zjištěním
referencí přímo od rodičů dětí, které školku
navštěvují.

Státní mateřské školy a jejich
kapacita v našem regionu
Mateřské školy zřizované obcemi či městy,
které obecně nazýváme státní školky, se v našem regionu do jedné potýkají s nedostatečnou kapacitou. Každoročně školky odmítnou
třeba i více než polovinu přihlášených dětí. Až
na výjimky. „Letos jsme opět přijali všechny
předškoláky tak, jak nám to ukládá zákon.
Dále, světe, div se, se do školky vešly všechny
děti všenorské. Z kapacitních důvodů jsme
bohužel nemohli přijmout děti z jiných obcí než
Všenory,“ vyjádřila se k situaci ředitelka místní
mateřské a základní školy Renáta Bartoníčková. Také v dobřichovické mateřské škole došlo
letos k obratu, kdy poprvé od roku 1993 kvůli
odchodu většího množství dětí do škol více
dětí přijali, než nepřijali, jak potvrzuje ředitelka
Monika Víšková.

TÉMA

Lucie Hejbalová

Výzdoba ve školce Pikolín

MŠ Dobřichovice

Lucie Hejbalová

Jaké jsou výhody vzdělávání
dětí ve státních školkách?
Dětské tvoření, Hlásek

Veronika Vaculovičová

Jak na nedostatečnou
kapacitu
Nedostatečná kapacita školky se dá řešit
také mimo standardně zažité postupy,
jak tomu bylo v Hlásné Třebani, kde bude
otevřena nová státní mateřská škola. Obci
pomohla soukromá škola Hlásek. „Obec
do června 2014 přispívala místním dětem
500 Kč na školné v klubu Hlásek, který
obci dočasně vypomohl s umístěním dětí,“
říká Veronika Vaculovičová, ekonomka
a jedna ze zakladatelek Hlásku. I když
částka není příliš velká, znamená pro
rodiče alespoň malou úlevu a do budoucna třeba pro další obce inspiraci, že situaci
lze řešit i jinými způsoby.

Obce a zvyšování kapacity
obecních školek
Obce, které se s námi podělily o názor ohledně
plánů na rozšíření školek, se shodují v tom, že
kapacita školek je malá.
 „Máme zpracované stavební studie na rozšíření kapacity. Nyní zahájíme výběrové řízení
na zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení. Zároveň budeme
žádat o dotaci,“ říká místostarostka Srbska
Svatava Biskupová.
 Zdeněk Seidler, starosta Všenor, považuje
situaci za ne zcela uspokojivou, ale ne tragickou. Vysvětluje: „Přesto uvažujeme podat ještě
teď v srpnu žádost o dotaci na rozšíření budo-

Veronika Vaculovičová

Pletení pomlázek, Mokropsy

Kateřina Mandová

vy MŠ (a to již potřetí). Tím by se nejen zvedla
dosavadní celková kapacita o dalších asi 15
míst, ale navíc by realizace této stavební akce
umožnila uvolnit jednu třídu v budově prvního
stupně základní školy (momentálně využívanou mateřskou školou) pro potřeby samotné
základní školy, kde v posledních dvou letech
začínáme pociťovat nedostatek prostoru.“
 Černošický starosta Filip Kořínek situaci
komentuje takto: „V roce 2012 jsme sice otevřeli novou, již třetí mateřskou školu v Černošicích a celková kapacita ve městě se tím
dostala na 212 míst. K tomu zde funguje
hned několik soukromých školek, které nabídku vhodně doplňují svou kapacitou i svým
zaměřením. Přesto bychom však potřebovali
počet míst v městských školkách navýšit.
V posledních letech jsme až na výjimky byli
schopni přijímat aspoň všechny děti kolem
čtyř let věku, které do školky chtěly na dva
roky, ale je řada maminek, jež by potřebovaly
umístit i děti tříleté. K tomuto cíli, tedy k zajištění tří let ve školce pro všechny, kdo o to
budou žádat, bychom se chtěli posunout
v příštích letech.“
 V Dobřichovicích došlo k obratu ve chvíli,
kdy byly získány peníze na rozšíření školky. Byť
situace vypadala optimisticky a bylo plánováno
zvětšení školky o jednu třídu už k letošnímu
září, nakonec bude připravovaná dostavba
realizována později. „Bohužel se nám do výběrového řízení na dostavbu školky přihlásil
pouze jeden uchazeč, a tak jsme ho nemohli
zdárně dokončit. V současné době plánujeme
rozšíření školky snad do konce roku,“ sdělil
nám k situaci tajemník Městského úřadu Dobřichovice Petr Hampl.

Důvodem rozhodnutí umístit dítě ve státní školce
jsou často finance, ale mnoho rodičů samozřejmě uvažuje o přínosu školky jako takové.
„Jedním z hlavních přínosů státních mateřských
škol je dle mého názoru odborná kvalifikovanost
pedagogického personálu,“ říká Monika Víšková,
ředitelka MŠ v Dobřichovicích. Jana Šalková
Rozsypalová, ředitelka Mateřské školy Lety vidí
výhody státních školek v záruce provázanosti
s Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání, který je závazným státním
dokumentem pro všechna předškolní zařízení,
a nevýhodu ve velkém počtu dětí ve třídách.
I když státní školky často zdůrazňují pedagogické vzdělání personálu, je jasné, že toto
hledisko nemůže být jediným kritériem pro
naše rozhodování.
Podle Kateřiny Mandové, ředitelky Mateřské školy Černošice Topolská, by se každá
školka, ať už státní či soukromá, měla hodnotit
individuálně. Školky mají děti připravit na vstup
do základní školy a vzdělávat je ve všech
oblastech. Přiznává však, že jsou i státní
školky, kde se s dětmi nijak nepracuje. Zároveň
zmiňuje, že soukromé školky nepodléhají
žádnému řádu, pokud nejsou zapsané do sítě
škol, a tak se mohou stát prostou „hlídárnou“.
Ale samozřejmě jsou podle ní mezi soukromými školkami výjimky, kde děti dobře připraví.
„Je dobré si zjistit veškeré informace o konkrétní školce a pak teprve říct, zda je výhoda,
aby dítě chodilo právě do ní. Každému rodiči
vyhovuje něco jiného. Někdo je rád, že se
dětem věnují a že platí nějaký režim a pravidla,
jiní pro své děti vyhledávají naprostou volnost,“
dodává Kateřina Mandová.
Mezi školkami státními se samozřejmě najdou
i průkopnická zařízení. Patří k nim třeba černošická školka Barevný ostrov. Její ředitelka Andrea Červenková s nadšením vypráví o poslání
školky a je vidět, že jejím přičiněním vše funguje nad rámec povinností. Podle ní jsou výhody
státní školky zejména v tom, že se potkávají
děti z různých sociálních skupin. Mimo to mají
všechny učitelky pedagogické vzdělání, „které
je u nás doplněno servisem jako v soukromé
školce, kdy láskyplně předáváme světonázor
a vychováváme samostatné děti“, dodává
Červenková. „Práci navíc pro školku dělám
vlastně pro sebe, protože já se v jejím prostředí
musím cítit dobře, a stejně si vybírám i pedagogy, kteří mají podobné osobní nastavení.
Vychováváme děti, které se mají rády a nebojí
se projevit. Bohužel je naše kapacita omezená,
a tak nemůžeme vyhovět ani zdaleka všem
zájemcům,“ doplňuje Červenková. Budiž její
přístup inspirací také pro další státní školky. 
www.dobnet.cz
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TÉMA
Zeptali jsme se
v soukromých školkách:

Vidíte výhody soukromé školky v něčem jiném,
než je jen uspokojení poptávky rodičů, jejichž
děti se nedostaly do státní školky? V čem?

zázemí je pro lesní školky zbytečné a v řadě
případů nemožné, například když sídlí na území, kde nelze stavět.

 Mám zkušenosti s provozem státního i nestátního předškolního zařízení, mohu je tedy dobře
porovnat. Každé má své výhody. Nelze konstatovat, že některé je výhodnější. Jsou jen jiná.
Předností nestátních zařízení bývá nižší počet
dětí připadajících na jednu učitelku. Děti si v nich
tak většinou užijí více pozornosti, je možný individuální přístup. Myslím, že to je obecně platné
ve většině nestátních školek. A protože jsou tato
zařízení velmi rozmanitá, další rozdíly bychom
museli posuzovat konkrétně. Renáta Bartoníčková

Dotkla by se změna i dalších zařízení na principu školky?

Čím je vaše školka specifická?

 Svým srdečným a opravdovým přístupem
k dětem a velkou tolerancí k rodičům. Máme
bezvadný a stálý tým. A je-li pohoda v něm,
je i mezi dětmi a pocítí ji také rodiče. Děláme
všechno pro to, aby k nám děti chodily rády,
aby se rozvíjely, měly prostor pro svoji osobnost
a dostávalo se jim přiměřeného vzdělávání a zážitků. Aby to, že k nám chodí, mělo smysl. Jsme
taková velká rodina a na tom si zakládáme.
Renáta Bartoníčková, Klub malých dětí Lumek
a v současné době ředitelka školky a školy ve Všenorech
 Naše školka je akreditovaná MŠMT a výuka
probíhá v anglickém jazyce za přítomnosti rodilých mluvčích. Plusem je také malý počet dětí
na učitele a s tím spojený individuální přístup.
Mimo to máme pestré odpolední kroužky.
Kateřina Dvořáková,
ředitelka školky KinderGarten Černošice
 V rámci všestranného rozvoje dětí poskytujeme v ceně školného plavecký výcvik (bazén
přímo v objektu) a pracujeme v projektu Mensa
pro školky, což je speciální program Mensy
pro intelektuální rozvoj dětí předškolního věku.
Samozřejmostí je dobré materiální zázemí,
pomůcky, hračky, menší skupina dětí na práci,
individuální přístup, každodenní komunikace
s rodiči i spolupráce s odborníky.
Vladimíra Ottomanská, vedení Baby Clubu Ottománek
 Máme menší kolektiv, tím pádem prostor
a čas na rozvíjení dětské individuality. Každý
týden začínáme pohádkou, která děti vtáhne
do týdenního tématu. Po celý týden tento příběh
děti provází ve výtvarné, v pohybové i hudební
tvorbě. A hlavně naše paní učitelky s dětmi rády
pracují a těší je každá rozzářená dětská tvářička,
což je podle nás důležitější než sebelepší
program.
Michaela Kotěrová a Karolína Benešová,
zakladatelky Školinky a vzdělávacího centra Nona
 Naše jedinečnost spočívá v tom, že děti
jsou celý den venku v přírodě, a to v každém
ročním období. Místo učitelek máme průvodce, na každý den ženu a muže, kteří děti
provázejí na cestě přírodou a ukazují jim svět
a jeho zákonitosti.
Daniela Kořínková,
zástupkyně koordinátorky lesní školky Ze-mě

 Výhody vidím v menší skupině dětí na jednu
učitelku, ve vstřícnější komunikaci ze strany
zařízení směrem k rodičům. Vladimíra Ottomanská
 Přednost soukromé nebo určitým směrem
zaměřené školky vnímám v tom, že se tak zvyšuje nabídka možností pro rodiče. Každé dítě
je jiné, každému vyhovuje něco jiného, někomu
je blízký řád, který nabízí třeba Montessori, jiný
potřebuje být venku a dostat se lépe do svého
těla. Nejde ani tak o to, jestli je školka soukromá nebo státní, ale jací v ní působí lidé, jakou
mají motivaci pro práci s dětmi a jaké podněty
chtějí dětem nabízet.
Daniela Kořínková
 Výhoda či nevýhoda neplyne primárně ze
statutu zřizovatele, ale je zakotvena ve snaze
všech realizátorů takového projektu naplňovat
určité principy a standardy kvality, a to každodenním úsilím, plánováním a reflexí své práce.

Petr Koubek
 Přínos vidím v operativnějším přístupu k programu, ve větším množství pořádaných akcí,
v individuálnějším přístupu k dětem i potřebám
rodičů. Je také možné brát ohledy na specifické potřeby dětí, jako jsou různá znevýhodnění,
například zdravotního charakteru.
Kateřina Šupáčková

Lesní školky a možné změny
Na otázky ohledně lesních školek a možných
změn souvisejících s připravovanou reformou
nám odpovídala Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních mateřských škol.

Nový zákon o dětských skupinách spočívá
v záměru regulovat oblast péče o děti ve věku
od jednoho roku do nástupu do školy a vyřešit
tak problém formálně neexistujících jeslí a chybějících míst v mateřských školách. Veřejnosti
byl tento záměr prezentován jako nová možnost pro rodiče vznikem takzvaných dětských
skupin. Ovšem nikdo už se nedozvěděl, že nic
jiného nebude dovoleno.

 Jsme zajímaví příznivou cenou, pořádáním
mnoha akcí v průběhu roku i o prázdninách,
celoročním provozem. Máme také početnější
personální zastoupení, na 15 až 17 dětí vycházejí dvě učitelky. Navíc nejsme školka, takže
můžeme do kolektivu vzít i nenaočkované děti.
Kateřina Šupáčková, ředitelka školičky Pikolín

Lesní školky mají zcela jiný charakter než dětské skupiny zejména proto, že vlivem převládajícího programu venku v přírodě nepotřebují
interiér jako všechny jiné formy péče o děti.
Dětská skupina do 12 dětí vyžaduje například
3 metry čtvereční na dítě, umyvadla ve výšce
50 cm, šatnu a podobně. Budovat taková
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Jaká opatření by školky musely přijmout, aby
požadavkům vyhověly?

Opatření pro dětskou skupinu do 12 dětí vyjmenovává doprovodná vyhláška. Větší dětské
skupiny by již musely mít stejné parametry
zázemí jako mateřské školy v rejstříku MŠMT.
Dále nový zákon například určuje kvalifikaci
pečujících osob. To jsou pro stávající zařízení
velmi náročné změny.
Jak vnímáte připravovanou reformu?

Jako promarněnou příležitost skutečně pomoci
rodičům. Myšlenku dětských skupin považuji
za zajímavou alternativu, kterou využijí zejména
zaměstnavatelé nebo obce. Ovšem jako regulativní nástroj na všechny je to velmi nešťastný
záměr. Většina rodičů oceňuje možnost výběru,
navržený zákon by současnou pestrou nabídku
sešněroval do jediného tvaru s názvem dětská
skupina. Působí to na mne tak, že si ministerstvo chce zjednodušit práci s evidencí a vykázat
úspěšnou pomoc rodičům v návratu do práce
líbivými čísly o stoupajícím počtu dětských skupin. Realita však bude o dost méně pozitivní.
Jaká protiopatření vaše asociace chystá?

Snažíme se informovat senátory a širokou veřejnost o nezamýšlených, ovšem velmi vážných
dopadech návrhu zákona a usilujeme o jeho
změnu. Příkladem je petice (e-petice.cz), kterou
již podepsalo více než 12 tisíc lidí. Řešení, jež
podporujeme, by na jedné straně umožnilo
vznik dětských skupin a na druhé straně by
zachovalo existenci těch, kdo se dětskými skupinami z jakýchkoli důvodů nebudou moci stát.

V čem spočívá připravovaná reforma?

 Jsme registrováni ministerstvem školství
jako mateřská škola. Děti jsou denně na vycházkách, na zahrádce nebo v lese, máme
promyšlený program pro děti tříleté i předškoláky, zajišťující všestranný rozvoj v oblastech
poznávání sebe, druhých a světa, pohyblivosti
a zdravého životního stylu, komunikativních
dovedností, emocí a vztahů. Pečlivě vybíráme
učitele a lektory, školka je otevřená vůči požadavkům a potřebám dětí a rodičů.
Petr Koubek, tiskový mluvčí MŠ Hobík Všenory
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Podle návrhu zákona, který přišel z Poslanecké
sněmovny do Senátu, by se této nové regulaci
museli přizpůsobit úplně všichni, kdo pravidelně pečují o děti. Definice dětské skupiny
je v návrhu zákona tak široká, že tam spadají
i pravidelné aktivity dětských oddílů, programy
rodinných center apod.

Co by to znamenalo pro lesní školky?

Jak fungují lesní školky a co přinášejí dětem
i rodičům (obecně)?

Lesní školky vzdělávají děti v souladu s rámcovým vzdělávacím programem stejně jako klasické MŠ. Přidanou hodnotou jsou lepší sociální
vztahy díky menšímu kolektivu dětí, posilování
obratnosti pohybem v terénu a posílení obranyschopnosti celoročním pobytem na čerstvém
vzduchu. Pedagogický koncept lesních MŠ je
ve světě běžný již 100 let – v Norsku je integrovanou součástí celého vzdělávacího systému,
v Německu je nyní 1 500 lesních školek, které
byly modelem pro Českou republiku.
Poznámka: Návrh zákona o dětských
skupinách byl 24. července vrácen Senátem
s pozměňovacími návrhy. Legislativní proces
stále probíhá.
! Lucie Hejbalová

INZERCE
ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK

Česko-anglická Montessori
škola Zvoneček je určena
dětem ve věku 2,5-6 let.
Nachází se v klidném
prostředí karlického lesa.
Celodenní provoz školky
je od 7:30 do 17:00. V tuto
chvíli máme ještě pár volných
míst na školní rok 2014/2015!

empatii a ohleduplnosti. Mladší děti ve věkově
smíšené skupině se rychleji naučí samostatnosti v různých směrech např. v sebeobsluze
při oblékání, chození na záchod, při jídle, při
úklidu a rychleji si vytvářejí správné pracovní
návyky, na což mohou rodiče doma snadno
navázat. Postupně, čím je dítě starší, získává
v Montessori prostředí všeobecný přehled
o věcech kolem sebe. Přirozeně a s radostí
vrůstá do okolního prostředí, pod vedením
zkušených pedagogů. Dítěti dělá radost učit
se právě ty věci, které později na základní
škole představují základ úspěchu.

Radost ze života a z učení
Program školky je založen na metodě
pedagogiky Marie Montessori. Tento přístup
vychází z potřeb dítěte a učí ho rozvíjet jeho
přirozené dovednosti a schopnosti. Třída je
věkově smíšená a to učí děti komunikaci,

Osobní přístup a pevné
základy angličtiny
Ve třídě jsou vždy minimálně 2 učitelé na 18
dětí, z toho jeden rodilý, anglický mluvčí. Děti

se tak setkávají s dvojjazyčným prostředím
a přichází do přímého kontaktu s cizím jazykem již od útlého věku, což odstraňuje bloky
ohledně tohoto jazyka v budoucnosti. K většímu prohloubení anglického jazyka zařazujeme
dvakrát týdně anglický výukový program Helen Doron. Všichni naši učitelé mají potřebné
vzdělání, aktivně se zajímají o zdravý životní
styl, vlastní osobnostní a profesní růst.

Bohatý program
Dále spolupracujeme s rodiči formou
workshopů, pozorování dětí ve třídě, pořádáme výlety a společné aktivity pro rodiče
a děti. Dvakrát do roka rodiče obdrží souhrnnou zprávu o vývoji dítěte. Také nabízíme
široký výběr odpoledních kroužků, které jsou
otevřeny široké veřejnosti. Přijďte se na nás
podívat, těšíme se na Vás!

Více informací naleznete na www.montessoriskolka.cz,
pište na zvonecekmontessori@gmail.com, volejte na +420 777 009 945.

Kroužky, aktivity
a služby pro děti,
dospělé i seniory
tel.: 774 019 597
e-mail: spolek.dodo@outlook.cz
www.spolekdodo.cz
od září 2014 v Dobřichovicích
na adrese 5. května 12 (vedle hasičů)

KLUB MALÝCH
DĚTÍ LUMEK
tel.: 731 488 774

info.lumen@lumen.cz
www.ilumen.cz
www.dobnet.cz
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TIP NA VÝLET

Zázraky Malé Chuchle
MARIÁNSKÝ PRAMEN NAD ČERTOVOU STROUHOU
„Dne 19. ledna 1132 dlel pan biskup Menhart
ve vsi Chuchli a jednoho dne za soumraku
stal se div neslýchaný a velmi hrozný. Když
totiž, zmožen jsa již dřímotou, vstoupil na lože
a jeho sluhové stáli u něho, najednou zazněl
jim v sluch strašný hřmot, jako by vycházel
z jeskyně a blížil se k jeho domu. On, nevěda
si rady, seskočil s lůžka a jako u vidění se
přitiskl ke zdi u komína. A hle! Úžasně velký kus
skály, valící se s hory, porazil dvě zdi i lůžko
biskupovo a tam se zastavil. Tak vyvázl biskup
bez úrazu. Amen.“
Zázrak, zaznamenaný v letopisech
kanovníka vyšehradského, z roku
1132 má již váhu historické události. Znal ji i básník Jaroslav Vrchlický. Na zázračná místa dnes vede
žlutá turistická značka. Dodnes
však tady vládnou tajemné a léčivé
síly, které v tomto chuchelském

zákoutí vytvářejí zvláštní romantickou a tajemnou atmosféru.

Od posvátného háje
k prameni
Odpradávna zde bujel posvátný
listnatý les, dnes přírodní rezerva-

Kamenná jeskyně se zázračným
Mariánským pramenem

Pohled na původně románský kostelík Narození Panny Marie v Malé Chuchli a jednu z bývalých lázeňských budov

12

DOBNET srpen 2014

ce Chuchelský háj. Rozkládal se
na stráních a temeni geologicky
unikátních skal, s dalekým rozhledem do celé údolní nivy, vytvořené
pod soutokem Vltavy s Berounkou. V tomto rozsáhlém dubovém a habrovém háji se skrýval
Mariánský pramen, takzvaná
zázračná studánka, jejíž voda se
o několik desítek metrů níže spojovala s potokem Čertova strouha.
Přesně v tradici pohanské „spolupráce svatého s klatým“ protékají
spojené vody Mariánské studánky
a Čertovy strouhy svorně od západu k východu strmým údolíčkem nad výraznou geologickou
poruchou. Tyto podzemní pukliny
se projevovaly množstvím dalších
pramenů, pronikajících do řečiště
Čertovy strouhy. Právě její agresivní voda, prýštící z vápencových
skal silurského a devonského
stáří, má v sobě rozpuštěno velké
množství uhličitanu vápenatého,
který se v podobě dvou rozsáhlých travertinových lavic usazoval
v dolní části koryta. Na nich pak
byly později postaveny lázně. Jejich předchůdcem, zde pod hájem

a skalnatým úbočím, bylo další
mystické obřadní místo, kde byl
počátkem křesťanství vybudován
románský kostelík zasvěcený
Narození Panny Marie, což byl obvyklý postup při pokřesťanšťování
dávných pohanských svatyní.

Vznik lázní
a hojivá voda
Chuchelský Mariánský pramen
vytéká z kamenné jeskyňky, pietně
upravené ve druhé polovině
18. století, vodu lze volně nabrat
z trubky o desítky metrů níže. Odedávna lidé putovali k této proslavené studánce, u níž došlo k mnoha
náhlým vyléčením: údajně tato zázračná voda vyplavuje z těla toxiny,
jedy, těžké kovy a hojí oční záněty.
Zřejmě měl pramen a jeho okolí
na nemocné skutečně pozitivní vliv,
vždyť podle zápisu ve Zbraslavské kronice nechal v roce 1729
zázračnou mariánskou vodou
vyléčený polský šlechtic vystavět
na návrší nad Chuchlí, při bývalé
cestě z Pražského hradu do zbraslavského kláštera, výstavný poutní

Vyústění pramene k volnému odběru

kostel. Podle pověsti tudy chodíval
i svatý Jan Nepomucký do Zbraslavi, proto byl kostelík zasvěcen
tomuto světci. Zázračnou vodu
si prý z Mariánského pramene
nechala posílat i císařovna Marie
Terezie. Jestli zdejší voda léčila, necháme stranou, v každém případě
byla chutná. Dnes zde lidé hledají

především léčení duše – tak, jak
jasnozřivě ztvárnil nadčasovou
myšlenku duchovní relaxace
velký básník předminulého století
Jaroslav Vrchlický v závěru své
Legendy chuchelské:
Jatému divným kouzlem hned zarosil se zrak, a z duše mojí prchal
zlý pochybnosti mrak, můj smutek

bez příčiny jak mlha v slunci tál,
když starou tuto pověst jsem
v útěchu si psal…
!/ Marie Holečková
volně podle připravované knihy
Otomara Dvořáka a Marie Holečkové Tajemná a léčivá místa mezi
Prahou a Plzní

inzerce

Od srpna v nabídce i barvy,
laky, lazury a míchání barev

Sekačky, pily, zahradní nábytek,
ruční nářadí a další potřebné stroje
pro Váš DŮM, DÍLNU A ZAHRADU.
Zahradní substráty,
mulčovací kůry, hnojiva a travní
semena za příznivé ceny.

Prodáváme za
Prodáváme
za ceny
ceny e-shopu
e-shopu
Karlická 456,
456, LETY
LETY
Karlická
tel.: 240 201 151
e-mail: lety@hecht.cz
lety@hecht.cz
inzerce_Hecht_210x148.indd 1

31.7.14 20:05
www.dobnet.cz
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O PIZZU S PIZZERIÍ BIOS

PIZZERIA BIOS, Dobřichovice
Pražská 375, tel. 604 763 327

PRO CHYTRÉ HLAVY
 DŽBÁNY
Máte dva džbány, jeden pětilitrový a jeden třílitrový, a také neomezený zdroj
vody. Jak dokážete odměřit čtyři litry?
Řešení z minulého čísla: 16, 18, 20, 22

TAJENKA

Z MINULÉHO ČÍSLA

Grilování ve dvoře s příjemným posezením
Vylosovaní luštitelé křížovky a hádanky z červencového čísla:
První cena: ubytování pro dvě osoby se snídaní v hodnotě 1 000 Kč
v restauraci a penzionu Na Vinici + Cocktail & music bar Fifty Five

Ludmila Jaroňová, Řevnice Gratulujeme.
Druhá cena: večeře pro dvě osoby dle výběru z jídelního lístku v hodnotě
500 Kč bez nápojů v restauraci a penzionu Na Vinici + Cocktail & music bar
Fifty Five
D. Holíková, Dobřichovice Gratulujeme.
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SOUTĚŽ

O PIZZU

Vyluštěnou tajenku a výsledky kvízů zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz
nebo na adresu DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to
nejpozději do 25. 8. 2014. Ze správných znění tajenky a zároveň správně
vyřešené hádanky budou vylosováni dva výherci. Každý výherce obdrží pizzu
o průměru 45 cm + 1 nealkoholický nápoj dle vlastního výběru.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou
poštovní adresu. Děkujeme.
Ceny do soutěže věnovala Pizzeria Bios. Na vaši návštěvu se těší
od neděle do čtvrtka 11–22 hod., v pátek a v sobotu 11–24 hod.

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Dva policisté se baví o ženách:
„Slyšel jsem, že jsou blondýnky hloupé. Co myslíš, je to pravda?“
„To je nesmysl. Moje manželka je blondýnka a představ si, že má IQ dvakrát
vyšší než já!“

INZERCE

Záměr města Dobřichovice
prodat nemovitosti
Město Dobřichovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat následující nemovitosti – pozemky v jeho vlastnictví.
Všechny nemovitosti jsou zapsány na LV č. 10001pro obec a k.ú. Dobřichovice u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ:
1) Soubor stavebních pozemků p. č. 2503/1 o výměře 2.352 m2 - zahrada
a p.č. 2503/5 o výměře 425 m2 – ostatní plocha
1. Jedná se o atraktivní soubor stavebního pozemku a pozemku vyhrazeného jako přístupová komunikace v pravobřežní lokalitě Brunšov na vnějším okraji (bezprostředně sousedící s lesem, jehož ochranné pásmo do pozemku částečně zasahuje) staré zástavby na křižovatce ulici K tenisu
a Generála Pellé, určený pro výstavbu jednoho rodinného domu, na kterou bylo Stavebním úřadem v Dobřichovicích vydáno Územní rozhodnutí
o umístění stavby č. 394/13/AJu ze dne 25. února 2014 (dále jen „ÚR“). Na hranici pozemku je zavedena elektřina, ostatní sítě (plyn, voda, kanalizace) se nacházejí v ulici Generála Pellé a napojení na ně je možno realizovat dle existujícího projektu na základě ÚR. V oplocení budoucího vjezdu
na příjezdovou cestu (pozemek 2503/5) jsou umístěny hlavní uzávěry plynu (HUP), pozemek je nezpevněný a jsou na něm vzrostlé stromy – veškeré úpravy tohoto pozemku na příjezdovou komunikaci budou k tíži nového vlastníka. Předpokládaná minimální prodejní cena je 3.500,-Kč/m2
u pozemku p.č. 2503/1 a 1.000,-Kč/m2 u pozemku p.č. 2503/5. Pozemek tvoří jeden logický celek se sousedním prodávaným pozemkem parc.č.
2503/2. Celková výměra souboru pozemků činí 2.777 m2 (případně spolu s pozemkem 2503/2 3.921 m2).

2) Stavební pozemek p. č. 2503/2 o výměře 1.144 m2 - zahrada
2. Jedná se o atraktivní pozemek v pravobřežní lokalitě Brunšov na vnějším okraji
staré zástavby (bezprostředně sousedící s lesem, jehož ochranné pásmo do pozemku významně zasahuje a znemožnilo v současné době vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby) v ulici K tenisu. Pozemek je plánován (zahrnut v platném územním
plánu) pro výstavbu jednoho rodinného domu, avšak díky výše uvedenému v současné době bez územního rozhodnutí pro výstavbu. Na hranici pozemku je zavedena
elektřina, ostatní sítě (plyn, voda, kanalizace) se nacházejí v ulici K Tenisu a napojení
na ně je možno realizovat dle existujícího projektu. Předpokládaná minimální prodejní
cena je 3.500,-Kč/m2. Pozemek tvoří jeden logický celek se sousedním prodávaným
pozemkem parc.č. 2503/1. Celková výměra pozemku činí 1.144 m2 (případně spolu
s pozemky 2503/1 a 2503/5 3.921 m2).

3) Soubor stavebních pozemků p. č. 2503/24 o výměře 1.178 m2 – zahrada
a p.č. 2503/25 o výměře 157 m2 - zahrada
3. Jedná se o atraktivní soubor stavebních pozemků v pravobřežní lokalitě
Brunšov na vnějším okraji (bezprostředně sousedící s lesem, jehož ochranné pásmo do pozemku částečně zasahuje) staré zástavby v ulici Generála
Pellé, určený pro výstavbu jednoho rodinného domu, na kterou bylo Stavebním úřadem v Dobřichovicích vydáno Územní rozhodnutí o umístění stavby
č. 0389/13/AJu ze dne 25. února 2014 (dále jen „ÚR“). Na hranici pozemku je zavedena elektřina, ostatní sítě (plyn, voda, kanalizace) se nacházejí
v ulici Generála Pellé a napojení na ně je možno realizovat dle existujícího
projektu na základě ÚR. Předpokládaná minimální prodejní cena je 3.500,Kč/m2. Celková výměra pozemků činí 1.335 m2.
Výše uvedené pozemky, resp. jejich soubory, lze prodat buď samostatně dle uvedeného členění, nebo jako celek, nebo jako kombinaci obou
způsobů, přičemž Město Dobřichovice si vyhrazuje právo předložené nabídky posuzovat v celém kontextu nejvýhodnějšího prodeje nabízených
nemovitostí – tedy ve výběru takové kombinace nabídek, která bude pro Město Dobřichovice tvořit celkově nejvýhodnější nabízenou cenu.
Město Dobřichovice si rovněž vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a to bez udání důvodu.
Připomínky k záměru prodeje a nabídky na odkoupení pozemků včetně uvedení nabídkové ceny předkládejte poštou nebo osobně
k rukám starosty na Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice nejpozději do středy 20. srpna 2014 do 12:00 hod
a to v uzavřené obálce nadepsané: PRODEJ POZEMKŮ BRUNŠOV – NEOTEVÍRAT.

www.dobnet.cz
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DOBNET – vysokorychlostní internet,
bezkonkurenční volání a informace z vašeho okolí

www.dobnet.cz

 kompletní přípojka za 1490 Kč včetně práce technika
 o přípojku se staráme bezplatně,
včetně oprav a výměn
 základní tarif pro nenáročné
už za 199 Kč měsíčně
 vysokorychlostní
internet
bez omezení
od 333 Kč
měsíčně

n Uváděné ceny jsou konečné, tj. včetně DPH.

Vysokorychlostní internet
bez starosti o přípojku

Informace z regionu

Pevná linka bez paušálu

 měsíčník DOBNET Zpravodaj
zdarma do 5500
schránek

 pevný telefon s nulovým měsíčním paušálem

 regionální
informační
portál
www.idobnet.cz

 při přechodu možnost zachování
dosavadního čísla
 minuta volání do pevné sítě za 0,71 Kč

6 /2014
ZDARMA

ROČNÍK 8

super
cena

Jarda
Samson
Lenk

Koupání
na zahradě

Čapí
hnízdo

 minuta volání do mobilních sítí za 1,40 Kč

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

