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Když	 chcete	 vyrazit	 z	 Prahy	 směrem	
na	 Berounsko,	 nebo	 naopak	 jezdíte	
od	nás	každý	den	do	Prahy	za	prací	či	
do	školy,	vlak	je	ideální	řešení.	Jezdí	po-
měrně	často,	hodně	spojů	staví	v	každé	
stanici	na	trase,	a	navíc	je	to	docela	po-
hodlné	cestování	moderními	souprava-
mi	CityElefant,	kde	si	můžete	číst	nebo	
pracovat.

Velkou	 nevýhodou	 jízdy	 po	 železnici	 je	
ale	samotná	trať	č.	171	Praha	–	Beroun.	
Je	hodně	stará	(vznikla	v	roce	1862)	a	měří	
celkem	43	kilometrů.	V	podstatě	kopíru-
je	 řeku	 Berounku	 z	 Prahy-Smíchova	 až	
do	 Berouna,	 ze	 Smíchova	 do	 Mokropes	
její	levý	břeh,	dále	pak	pravý,	neboť	mezi	
Mokropsy	a	Všenory	je	železniční	most.

Trať	už	delší	dobu	není	v	dobrém	tech-
nickém	stavu.	Zvláště	v	zimním	období	se	
na	ní	objevují	poruchy	a	výluky,	jejich	pří-
činou	je	většinou	právě	špatný	technický	

stav.	K	 tomu	připočtěme	 její	 obrovskou	
zatíženost	(je	to	druhá	nejzatíženější	trať	
v	okolí	Prahy	a	nejspíš	i	v	celé	republice)	
a	vyjde	nám	jediné	řešení	–	železnice	po-
třebuje	rekonstrukci	a	modernizaci,	o	níž	
se	mluví	už	mnoho	let.

Zatím	 se	 však	 nic	 zásadního	 nedě-
je,	 obnova	 je	 stále	 odkládána.	 Podle	
nejnovějších	 informací	 se	 úsek	 Praha-	
-Smíchov	–	Černošice	 začne	opravovat	
nejdříve	na	konci	roku	2015,	úsek	z	Čer-
nošic	do	Berouna	až	od	července	2017.	
Doprava	 dále	 povede	 na	 stávající	 trati,	
i	když	se	jeden	čas	mluvilo	o	tunelu	pro	
dálkovou	dopravu	mimo	tuto	trať.	Tako-
vá	varianta	ale	padla	hlavně	kvůli	obrov-
ským	finančním	nákladům.

Kromě	vlaků	jezdí	v	našem	regionu	také	
autobusy	a	mnoho	lidí	využívá	vlastní	do-
pravu	autem.	V	sezoně	pak	lemují	silnice	
a	cyklostezky	cyklisté.	 Lucie Paličková

Všichni, kdo žijí v dolním Poberouní nebo náš kraj navštěvují, ob-
divují zdejší krásu a přírodu. Máme tady řeku berounku, plno zeleně 
a hned za rohem také brdy. a stejně tak sem patří železniční trať.
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aktuality
Aktuální	informace	o	dění	v	našem	re-
gionu

Vítejte V letech
Letovští	dostali	dotace	na	komposté-
ry.	Jak	je	správně	používat?

roZhoVor
Kdo	 občas	 cho-
dí	 do	 obchodního	
domu	 v	 Řevnicích	
nebo	 na	 některý	
z	okolních	trhů,	urči-
tě	zná	Vladimíra	Ša-
rouna.	Stojí	u	stánku	
a	 prodává	 gerbery	
různých	barev.

PutoVání Za skřítky
Tip	na	kulturní	akci	pro	děti	v	mníšec-
kém	zámku

časté dotaZy 
užiVatelů internetu
Na	 co	 se	 často	 ptáte	 v	 informační	
kanceláři	o.	s.	DOBNET.

do Prahy jeZdíMe 
nejVíce VlakeM
Autem,	 nebo	 vlakem?	 Pro	 cesty	
do	 Prahy	 vítězí	 hromadná	 doprava,	
především	kvůli	dopravním	komplika-
cím	a	parkování.

tiP na Výlet
Pěknou	 podzimní	 vycházku	 k	 pozo-
ruhodné	 přírodní	 památce	 nedaleko	
Dobřichovic	si	nenechte	ujít	 v	někte-
rém	z	prosluněných	dnů	pozdního	ba-
bího	léta.

2strana

3strana

5strana

jeZdíMe hlaVně 
Po želeZnici

10strany       až8

13strany       až12

6strana

7strana

více	str.	16

Hledáme technika
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leteM sVěteM dolní berounkou

dobnet: nyní i teleViZní studio
Občanské	sdružení	DOBNET,	provozovatel	sítě	pro	připojení	

uživatelů	 k	 internetu,	 uvádí	 do	 provozu	 televizní	 studio,	 kte-
ré	bude	v	první	 fázi	sloužit	hlavně	pro	mediální	výchovu	dětí	
a	mládeže.	V	prvním	pololetí	školního	roku	2013/2014	budou	
kurzy	pro	děti	pořádány	vždy	ve	čtvrtek	od	19:00	do	20:30	ho-
din	a	v	pátek	od	15:00	do	16:30	hodin.

Bližší	 informace	 najdete	 na	 adrese	 www.dobnet.tv	 nebo	
je	 lze	 získat	 telefonicky	 v	 pracovní	 době	 na	 telefonním	 čísle	
277	001	111.	Michal Nešpor, předseda rady sdružení, DOBNET, o. s.

dobnet: PřijMeMe technika
DOBNET,	o.	s.,	působící	v	regionu	Dolní	Berounka,	hledá	tech-

nika	pro	instalaci	a	servis	WiFi	spojů	a	síťové	infrastruktury.
Požadujeme	 ŘP	 skupiny	 B,	 základní	 znalost	 počítačových	

sítí	(nastavení	IP	adres,	diagnostika	sítě	atd.)	a	orientaci	v	PC	
hardwaru	a	softwaru.	Vyhláška	50	a	bydliště	v	regionu	výho-
dou.	Práce	ve	výškách	(střechy	budov,	komíny)!	Práce	na	ŽL.

Bližší	informace	na	tel.	277	001	111	nebo	na	info@dobnet.cz.
	 (mn)

inforMace o Předčasných Volbách 
do Poslanecké sněMoVny  
ParlaMentu české rePubliky 2013

Volby	do	Poslanecké	sněmovny	PČR	se	budou	konat	 letos	
v	 říjnu.	Vyhlášení	parlamentních	voleb	předcházel	pád	Neča-
sovy	vlády	a	neschválení	Rusnokova	kabinetu.	Pro	rozpuštění	
dosavadní	Poslanecké	 sněmovny	 se	 vyslovilo	 140	poslanců,	
prezident	Miloš	Zeman	jim	28.	srpna	2013	vyhověl.

Předčasné	volby	do	Poslanecké	sněmovny	se	konají	ve	dvou	
dnech.	 Voliči	 mohou	 hlasovat	 v	 pátek	 25.	 října	 od	 14	 hodin	
do	22	hodin	a	v	sobotu	26.	října	od	8	hodin	do	14	hodin.

Volit	může	každý	občan	České	republiky,	který	alespoň	druhý	
den	voleb	dosáhl	věku	18	let.

Volič	musí	po	příchodu	do	volební	místnosti		prokázat	volební	
komisi	svou	totožnost	a	státní	občanství	České	republiky	plat-
ným	občanským	průkazem	nebo	platným	cestovním,	diploma-
tickým	nebo	služebním	pasem	České	republiky.	Voliči,	který	se	
neprokáže,	nebude	hlasování	umožněno.

Po	prokázání	totožnosti	obdrží	volič	od	volební	komise	prázdnou	
úřední	obálku	s	úředním	razítkem	příslušného	obecního	nebo	měst-
ského	úřadu,	magistrátu,	úřadu	městského	obvodu	nebo	městské	
části.	Volič,	který	hlasuje	s	voličským	průkazem,	dostane	i	hlasova-
cí	lístky	volebního	kraje,	v	němž	se	nachází	příslušný	okrsek.

Po	 obdržení	 úřední	 obálky,	 případně	 hlasovacích	 lístků,	
vstoupí	volič	do	prostoru	určeného	k	úpravě	hlasovacích	lístků,	
za	plentu.	V	případě,	že	tak	neučiní,	nemůže	hlasovat.

(mn, dle informací MV ČR)

středočeský kraj PodPoruje odborné 
VZděláVání (stiPendia 2013–2014)

Středočeský	kraj,	stejně	jako	celá	republika,	se	v	posledních	
letech	potýká	se	značným	nedostatkem	absolventů	dělnických	
profesí.	Rada	kraje	se	proto	rozhodla	vypracovat	strategii,	jež	
by	mohla	tuto	skutečnost	zlepšit.	Strategie	podpory	odborné-
ho	 vzdělávání	 ve	 Středočeském	 kraji	 byla	 schválena	 Radou	
Středočeského	kraje	dne	19.	10.	2009.

Systémová	 podpora	 učňovského	 školství	 je	 jednou	 z	 pro-
gramových	priorit	Středočeského	kraje.	Cílem	kraje	je	pomoci	
zvýšit	 zájem	 žáků	 o	 řemeslné	 obory,	 které	 jsou	 požadovány	
trhem	práce	(jedná	se	především	o	stavební,	strojírenské,	elek-
trotechnické,	potravinářské	a	zemědělské	obory).

Řešení	této	situace	je	nutné	vzhledem	k	poklesu	zájmu	žáků	
o	některé	učňovské	obory	a	také	v	souvislosti	s	demografic-
kým	propadem	počtu	osob	přicházejících	do	středních	škol.

Finanční	 podpora	 pro	 žáky	 podporovaných	 oborů	 vzdělání	
bude	 složena	 z	 měsíčního	 stipendia	 a	 pololetní	 odměny	 (při	
dosažení	výborných	studijních	výsledků):	žák	1.	ročníku	300	Kč	
měsíčně,	 za	 vyznamenání	 v	 každém	 pololetí	 1	 000	Kč,	 žák		
2.	ročníku	400	Kč	měsíčně,	za	vyznamenání	v	každém	pololetí	
2	000	Kč,	žák	3.	a	4.	ročníku	500	Kč	měsíčně,	za	vyznamenání	
v	každém	pololetí	3	000	Kč.

Podmínkou	pro	vyplacení	částky	 je	nulová	neomluvená	ab-
sence	 v	 daném	 měsíci	 a	 bezproblémové	 chování.	 Seznam	
podporovaných	 oborů	 vzdělání	 pro	 školní	 rok	 2013/2014	 je	
uveden	na	portálu	Středočeského	kraje	na	internetu	na	adrese	
www.kr-stredocesky.cz.

(mn, dle informací na portálu Středočeského kraje)

uPoZornění k odstranění a okleštění 
stroMoVí a jiných Porostů

ČEZ	Distribuce,	a.	s.,	si	dovoluje	požádat	vlastníky	a	uživate-
le	dotčených	pozemků	o	odstranění	a	okleštění	stromoví	a	ji-
ných	porostů	ohrožujících	bezpečné	a	spolehlivé	provozování	
zařízení	distribuční	soustavy.

Na	základě	výzvy	je	třeba	zásah	provést	v	období	vegetačního	
klidu	do	15.	listopadu	tohoto	roku.	Pokud	nebude	uskutečněn	
v	 této	 lhůtě,	vstoupí	společnost	ČEZ	Distribuce,	a.	s.,	na	do-
tčené	pozemky	a	zásah	provede	s	tím,	že	vzniklý	klest	a	zbytky	
po	těžbě	budou	zlikvidovány	a	vytěžená	dřevní	hmota	uložena	
v	celých	délkách	do	jednotlivých	hromad	na	okraji	ochranného	
pásma	nebo	ve	vzdálenosti	10	metrů	od	osy	vedení	na	dotče-
ném	pozemku,	mimo	komunikace,	budovy,	ploty	apod.

Více	informací	lze	nalézt	na	internetu	na	adrese	www.cezdis-
tribuce.cz.	 (mn, dle informací v oznámení ČEZ Distribuce, a. s.)
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Na	 základě	 faktu,	 že	
do	 roku	 2020	 je	 obec	
Lety	povinna	podstatně	
snížit	 produkci	 směs-
ného	 komunálního	 od-
padu,	 se	 zastupitelstvo	
rozhodlo	 podat	 žádost	
o	dotaci	na	projekt	poří-

zení	kompostérů	pro	občany	obce	Lety	i	rekre-
anty	mající	 rekreační	 zařízení	na	území	obce.	
Cílem	 projektu	 je	 likvidace	 veškerého	 biood-
padu	ze	zahrad	a	z	domácností	 v	místě	 jeho	
vzniku,	tzn.	na	vlastním	pozemku.

Obci	Lety	se	podařilo	získat	dotaci	ze	SFŽP	
na	 pořízení	 300	 kusů	 kompostérů	 na	 biood-
pad	o	objemu	900	litrů.	Obec	bude	komposté-
ry	 občanům	 předávat	 na	 základě	 podpisu	
smlouvy	o	výpůjčce,	 která	stanoví	podmínky	
využití	a	zacházení	s	kompostéry.	Obec	je	po-
skytne	občanům	bezúplatně.	Kompostéry	bu-
dou	v	majetku	obce	po	dobu	5	 let,	následně	
budou	předány	občanům	do	vlastnictví.	Tento	
typ	kompostérů	se	nebude	vyvážet.

organiZace PřeVZetí 
koMPostérů

V	 současné	 době	 probíhají	 poslední	 přípravy	
a	 doladění	 akce	 kompostérů	 pro	 občany	 Letů.	
Níže	uvádíme	postup	při	uzavírání	smlouvy	a	pře-
vzetí	samotných	kompostérů.	Veškeré	informace	
naleznete	také	na	webových	stránkách	obce:
www.	obeclety.cz/urad-lety/odpadove-hospodarstvi

PraVidla PoskytoVání
1)	na	základě	smlouvy	o	výpůjčce,
2)	jsou	poskytovány	bezúplatně,
3)	na	výpůjčku	není	právní	nárok,
4)	smlouvy	budou	uzavírány	pouze	do	vyčerpání	
zajištěného	množství	kompostérů	(300	ks).

PostuP Při uZaVírání sMlouVy 
o VýPůjčce koMPostéru a jeho 
PřeVZetí

1)	Od	1.	10.	2013	je	na	webových	stránkách	
obce	 Lety	 uveřejněna	 smlouva	 o	 výpůjčce	
kompostéru,	která	se	bude	uzavírat	mezi	obcí	
Lety	a	vypůjčitelem.

2)	Od	14.	10.	2013	bude	možné	tuto	smlouvu	
na	obecním	úřadě	konzultovat	a	vyplnit	potřeb-
né	údaje	(p.	č.	pozemku,	číslo	listu	vlastnictví)	
a	tím	potvrdit	zájem	o	převzetí	kompostéru.

3)	Smlouva	bude	vyhotovena	ve	dvou	origi-
nálech	a	do	převzetí	kompostéru	a	jejího	pod-
pisu	zůstane	uložena	na	obecním	úřadě.

4)	 V	 neděli	 27.	 10.	 2013	 od	 9:00	 do	 12:00	
hodin	bude	před	Obecním	úřadem	Lety	pro-
bíhat	předání	kompostérů	občanům	a	podpis	
smlouvy	 o	 výpůjčce	 s	 tím,	 že	 jeden	 originál	
smlouvy	zůstane	na	OÚ	a	druhý	si	 společně	
s	kompostérem	odnese	zájemce	o	komposto-
vání	 (do	 smlouvy	 bude	 doplněno	 inventární	
číslo	převzatého	kompostéru).

5)	Občané,	kteří	se	nebudou	moci	v	tomto	ter-
mínu	dostavit,	budou	mít	možnost	převzít	kom-
postér	v	dalším	termínu,	a	to	v	sobotu	2.	11.	2013	
od	9:00	hodin	před	Obecním	úřadem	Lety.

stručný náVod, jak koMPostoVat
Dobrým	 a	 jednoduchým	 řešením	 určeným	

pro	malé	zahrady	 je	plastový	kompostér.	Ta-
kový	 pomocník	 se	 hodí,	 chcete-li	 si	 založit	
rychlokompost,	 v	němž,	 jak	název	napovídá,	
dochází	k	velmi	rychlému	zetlení	organických	
materiálů.	Aby	se	 rozklad	co	nejvíce	urychlil,	
pamatujte	 na	 pravidelné	 prolévání	 kompostu	
vodou.

hlaVní Výhody koMPostéru
Hlavní	 výhodou	 je,	 že	 plastový	 kompostér	

má	víko,	takže	do	kompostéru	neprší,	nesně-
ží,	a	tím	kompost	rychleji	vysychá	a	zmenšuje	
svůj	objem.

Když	se	kompost	rozkládá	a	mění	na	hlínu,	
můžete	ji	 jednoduše	vybírat	ze	spodních	dví-
řek,	zatímco	u	dřevěného	kompostéru	musíte	
celý	kompost	přeházet,	vybrat	hlínu	a	nazpět	
navršit	nerozložený	kompost.

Plastový	kompostér	je	velmi	lehký,	jestliže	ho	
máte	plný	nebo	ho	chcete	přeházet,	stačí	ho	
nadzvednout	a	přemístit	 a	nerozložený	kom-
post	vrátíte	zpět	a	vzniklou	hlínu	do	zahrádky.

kaM jej uMístit?
Kompostér	 umístěte	 do	 rohu	 zahrady,	 kde	

bude	mít	polostín.	Aby	totiž	kompost	správně	
zrál,	nesmí	na	něj	svítit	slunce,	 jinak	vysychá	
příliš	rychle	a	materiál	se	velmi	pomalu	rozklá-
dá.	Naprosto	 žádoucí	 je	přímý	kontakt	 kom-
postovaného	materiálu	se	zemí.

jaký Materiál se hodí?
Pro	 zakládání	 kompostů	 používejte	 orga-

nické	 materiály,	 jako	 je	 tráva	 s	 listím,	 hlína.	
Do	kompostů	ukládejte	klidně	 i	kousky	novi-
nového	papíru	nebo	drny	 trav,	které	 jste	byli	
nuceni	vykopat.

Takto	můžete	využít	i	drtičem	rozdrcené	větvič-
ky,	ale	vyvarujte	se	ukládání	větších	kusů	dřevi-
tého	materiálu,	jenž	by	se	rozkládal	příliš	poma-
lu.	 I	odpad	z	kuchyně,	různé	odřezky	a	slupky	
zeleniny	a	ovoce,	se	do	kompostu	hodí.

Pokud	do	kompostéru	sypete	větší	množství	
stejného	 materiálu	 (například	 trávy),	 promí-
chejte	jej	s	půdou	ze	záhonku.	Předejdete	tím	
tvorbě	zápachu.

jaké Materiály  
do koMPostéru nePatří

V	kompostu	rozhodně	není	místo	pro	plevele,	
kamení,	sklo,	keramické	materiály	a	plasty.	Ple-
vel	sice	patří	do	skupiny	organických	materiálů,	
ale	jeho	přítomnost	je	zde	naprosto	nežádoucí.	
Při	vyzrání	a	následném	vyvezení	zralé	kultury	
byste	si	jej	totiž	zavlekli	zpět	do	zahrádky	a	mu-
seli	se	ho	pak	zase	zdlouhavě	zbavovat.

Plastické	 materiály,	 jako	 jsou	 PET	 lahve	
a	ostatní	obalové	materiály	z	termoplastických	
sloučenin,	do	kompostu	také	nepatří.	Mají	ve-
lice	dlouhou	dobu	rozkladu.

Stejně	tak	do	kompostu	nepatří	kamení.	 (bt)

obec Lety

 Krátce 
říjen V rodinnéM 
centru leťánek
3. a 10. října: RYCHLOKURZ KLAVÍRU 
PRO DOSPĚLÉ
• čtvrtek 18:00–20:30, sál U Kafků

12. října: KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
• sobota 9:00–16:00, Slunečná 1905, 
Černošice 

12. října: PODZIMNÍ DĚTSKÝ BAZÁREK
• sobota 9:00–11:30, sál U Kafků 

16. října: PŘÍPRAVA LUŠTĚNIN A JE-
JICH PŘÍNOS PRO LIDSKÉ TĚLO
• středa 18:00–21:00, Slunečná 
1905, Černošice 

17. října: MONTESSORI PRACOVNA 
– 2. blok
• čtvrtek 9:30–11:00, sál U Kafků, 
Lety 

21. října: KVÁSKOVÝ CHLÉB A KVÁS-
KOVÉ PEČIVO
• pondělí 18:00–20:30, Slunečná 
1905, Černošice

 Začátkem listopadu je pro vás a vaše 
děti připraveno dětské divadelní před-
stavení divadélka Paleček HANIČKA 
A HONZÍK ANEB JAK SE DOSTAL DRÁ-
ČEK NAD OBLÁČEK
• pondělí 4. listopadu od 9:00, sál 
U Kafků

Podrobnější informace o těchto ak-
cích najdete na www.letanek.cz nebo 
na našich facebookových stránkách 
www.facebook.com/letanek.

letoVské PosVícení 
9. listoPadu
Stejně jako každý rok jste zváni na tra-
diční letovské posvícení – s Martinem 
na koni a svatomartinskými husami. 
Dobré víno je zajištěno, vepřové spe-
ciality i drůbeží dobroty slibují výborné 
gurmánské zážitky za doprovodu pří-
jemné hudby. Nudit se nebude nikdo, 
pro děti i dospělé budou připraveny 
rukodělné dílny, sedlácká i řemeslná 
tržnice. Proto určitě nezapoměňte 
přijít v sobotu 9. 11. na letovskou ná-
ves – od 11 hodin na trhy a od 13:00 
hodin začne oficiální program s kape-
lami a soutěžemi pro děti i dospělé. 
Těšíme se na vás!

sVoZ nebeZPečného 
odPadu
Svoz nebezpečného odpadu se bude 
konat v sobotu 12. října od 8:00 
do 10:00 hodin na návsi. (bt)
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koMPostéry Pro občany
Vážení občané, v rámci projektu kom-

postérů pro občany obce lety vám 
přinášíme nejnovější informace a malý 
návod a přehled, jak kompostovat.



Vydrží	 vám	 totiž	 ve	 váze	
hodně	 dlouho.	 Pan	 Šaroun	
se	o	ně	stará	poctivě,	a	navíc	
umí	krásně	vyprávět.	A	nejen	
o	 gerberách,	 ale	 i	 o	 kaktu-
sech,	s	nimiž	vlastně	začínal.

Pane Šaroune, jste známý 
hlavně jako pěstitel gerber, 
ale původně jste pěstoval 
kaktusy…

Ano,	 kaktusy	 jsem	 začal	
pěstovat	 v	 deseti	 letech,	 to	
bylo	 před	 56	 lety.	 A	 některé	
mám	 už	 od	 těch	 deseti	 let.	
Spousta	z	nich	by	chtěla	pře-
sadit,	ale	nemám	na	to	čas…

Máte krásný skleník naho-
ře na střeše domu. Ten jste 
si udělal kvůli kaktusům? 
Tehdy asi nebylo moc časté 
umístit ho na střeše?

Nebylo,	 já	 nikoho	 takového	
neznám.	 Stavěl	 jsem	 ho	 pro	
kaktusy,	 kvůli	 vysoké	 režii	
jsem	 pak	 musel	 začít	 pěsto-
vat	květiny.	Nyní	pěstuji	kak-
tusy	i	gerbery.	Bližší	informa-
ce	 o	 gerberách	 jsem	 získal	
v	 roce	 1976	 na	 speciálním	
školení	v	Havířově,	připadalo	
mi	to	zajímavé,	ale	nepředpo-
kládal	jsem,	že	je	budu	někdy	
pěstovat.	 Původně	 jsem	 les-
ník,	 ale	 pracoval	 jsem	 v	 za-
hradnictví	ve	Všenorech	a	stal	
jsem	se	zahradníkem.

A teď už se gerberám vě-
nujete tolik let…

No	 jo,	 dělám	 to	 skoro	 30	
let…	 Předtím	 jsem	 pěstoval	
voskovky,	 tulipány,	 narcisy	

nebo	 chryzantémy,	 měl	 jsem	
rád	 také	 frézie,	 těmi	 jsem	se	
zabýval	dlouho	a	chodil	jsem	
je	 prodávat	 do	 obchoďáku,	
tehdy	 se	 tam	 stály	 fronty…	
Teď	 je	 to	 jiné,	 protože	 kytky	
koupíte	na	každém	rohu.	Je	tu	
spousta	velkoobchodů,	dnes	
se	 vůbec	 dá	 těžko	 něčemu	
konkurovat,	 když	 si	 vše	 mu-
sím	prodat	sám.	A	proto	jsem	
zůstal	 u	 gerber,	 kde	 je	 riziko	
rozdělené	 skoro	 do	 celého	
roku,	protože	gerbery	můžete	
trhat	takřka	celoročně.

Prodáváte jen řezané kvě-
tiny, nebo i ty v květináčích?

Hlavně	 řezané,	ale	 také	su-
kulenty.

A jak to dneska chodí? Ku-
pují lidé vaše gerbery?

Už	 tolik	 ne.	 Dřív	 jsem	 pro-
dával	 do	 posledního	 květu,	
ale	dnes	 jich	hodně	vyhodím.	
A	 nejde	 o	 cenu,	 i	 kdyby	 byly	
levnější,	 stejně	 bych	 jich	 víc	
neprodal.	Je	 to	 jako	s	kytice-
mi.	Dělával	jsem	několik	svateb	
do	roka	a	teď	už	jsem	žádnou	
neměl	 asi	 pět	 let.	 Dneska	 se	
sem	kromě	květin	vozí	i	všeli-
jaký	 dekorační	 materiál	 z	 ce-
lého	 světa,	 ale	 já	 ho	 nemůžu	
kupovat,	protože	balení,	které	
se	 musí	 odebrat,	 neprodám.	
Dělám	 jen	 s	 tím,	 co	 je	 tady,	
s	 různými	 kapradinami,	 listy,	
větvičkami	a	co	příroda	dá.

Na druhou stranu, když si 
lidé koupí kytici ve velkoob-
chodě, většinou jim dlouho 
nevydrží.

No	právě.	Mě	těší,	že	to	vy-
roste,	že	to	je	pěkné,	a	jsem	si	
vědom	toho,	že	kvalita	je	jiná	
než	u	květin,	které	pořídíte	jin-
de.	Skladování	 je	pro	květiny	
důležité,	 ale	 v	 bohatém	 sor-
timentu	 má	 každá	 kytka	 jiné	
požadavky	a	ne	všechny	dob-
ře	snášejí	rychlé	změny	teplot.	
Kdybych	 je	 kupoval	 z	 velko-
obchodu,	 nemůžu	 odpovídat	
za	kvalitu.	Pro	mě	je	důležité,	
aby	květina	vydržela.

Jak to děláte, aby vydržely 
co nejdéle?

Musím	 je	 sklidit	 ve	správný	
čas.	 Při	 sklizni	 je	 nutné,	 aby	
byl	 květ	 zralý,	 jinak	 nemá	
dost	 silný	 stonek	 a	 ohne	 se.	
Prašníky	 uprostřed	 musí	 mít	
na	 sobě	 zralý	 pyl,	 obecně	
(u	 jednoduchého	 květu)	 by	
měly	 být	 tři	 kruhy	 s	 pylem.	
Pak	 je	 stonek	 zralý	 a	 pevný,	
neohne	se.

V obchodech se na gerbe-
ry často dávají dráty. Je to 
kvůli tomu, aby se stonky 
neohnuly?

Jasně,	 ale	 to	 já	 nedělám,	
moje	 gerbery	 mají	 pevné	
stonky.	 Různé	 odrůdy	 mají	
různou	kvalitu	a	velikost	ston-
ku	a	květu.	Některé	květy	jsou	
menší	a	jiné	větší.

Kolik odrůd gerber vlastně 
máte?

	Něco	přes	 třicet,	každá	se	
trochu	 liší,	 a	 rostlinek	 mám	
asi	600.

Pořizujete si také nějaké 
nové odrůdy?

Já	 v	 současné	 době	 ne,	
dnes	už	se	šlechtěním	zabý-
vají	jen	velké	firmy,	protože	to	

není	 jednoduché,	 jde	 o	 dra-
hou	 záležitost,	 stačí	 si	 před-
stavit,	když	se	udělá	výsev	tří	
tisíc	 semenáčků…	 A	 výsled-
kem	 musí	 být	 jedinec,	 který	
obohatí	trh.

Kultura	 gerber	 není	 jedno-
duchá,	neboť	 jsou	 to	 rostliny	
citlivé	 na	 houbové	 choroby	
a	milují	je	všichni	škůdci	–	svi-
lušky,	molice,	mšice,	třásněn-
ky	a	další.

Za jak dlouho vyroste květ 
gerbery?

To	 záleží	 na	 průběhu	 roku.	
Přes	 zimu	 rostliny	 odpočívají,	
v	březnu	se	 začíná	objevovat	
sem	 tam	 nějaký	 květ,	 pod-
le	 počasí,	 někdy	 je	 sklizňo-
vá	 špička	 v	 dubnu,	 jindy	 až	
v	červnu.	Začíná	se	skoro	z	ni-
čeho,	pak	počet	rychle	stoupá	
a	vy	nevíte,	co	s	tím.	Od	červ-
na	 se	 zase	 klesá	 dolů	 po-
stupně	 až	 do	 Vánoc.	 A	 třeba	
v	červenci	 lidé	moc	nekupují,	
přitom	mám	květů	dost.	Když	
to	 jde	v	sezoně	 rychle,	 trhám	
i	dvakrát	týdně,	jindy	méně.

Já vaše gerbery znám 
a opravdu vydrží dlouho. Kde 
si je mohou lidé koupit?

V	sezoně	 jsem	v	pátek	od-
poledne	a	v	sobotu	dopoled-
ne	 v	 řevnickém	 obchodním	
domě.	Ale	je	možné	kdykoli	si	
květiny	 objednat	 telefonicky	
na	čísle	723	552	442.	Dělám	
i	 vazby	 pro	 různé	 příležitos-
ti	 (promoce,	 pohřební	 kytice	
a	 co	 je	 třeba).	 V	 zimním	 ob-
dobí	je	nutné	počítat	s	tím,	že	
se	musíte	ohlásit	včas,	abych	
si	květinky	našetřil.

Lucie Paličková
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Přejete si gerberu?
kdo občas chodí do obchodního domu v řevnicích 

nebo na některý z okolních trhů, určitě ho zná. stojí 
u stánku a prodává gerbery různých barev. Zahrad-
ník, pan Vladimír šaroun z řevnic. koupíte-li si ger-
bery u něj, rozhodně neprohloupíte.

jedině od Pana šarouna
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www.michaelpanek.cz

MICHAEL PÁNEK
starosta města 
Dobřichovice

kandidát do 
Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

Vážení občané,
jsem dlouholetý starosta města Dobřichovice, kde půso
bím ve vedení města již 19 let. Nyní kandiduji do Poslanec
ké sněmovny Parlamentu. Jsem na 8. místě kandidátky 
za ODS a naději na úspěch mám jen v případě, že mi 
dáte svůj preferenční hlas. Město Dobřichovice jsem se 
snažil po celou dobu řídit odpovědně a svědomitě. Pokud si 
myslíte, že takovéto vlastnosti jsou potřeba i v Parlamentu 
dejte mi svůj preferenční hlas a já budu dělat vše pro to 
abych si Vaši důvěru zasloužil. 

Proč se snažím o vstup do vyšší politiky?
V komunální politice působím již 19 let. Sleduji jak je politická scéna napříč všemi stranami v děsivém stavu. 
Nechci jen nadávat na špatné poměry, ale mám chuť se do dění a rozhodování o osudu naší země 
aktivně zapojit a zúročit své zkušenosti z komunální politiky.

Vážným důvodem je též obava z možného nástupu komunistů k moci. Můj otec byl v padesátých letech od
souzen jako politický vězeň na doživotí a odseděl si v komunistických lágrech 14 let. Těchto 14 let prožil  
v nejhorších žalářích jako byl Leopoldov, Mírov či Bytíz, v uranových dolech apod. Po roce 1989 byl 
plně rehabilitován. Nemohu se nečinně koukat, jak se komunisté – lidé, kteří odsuzovali nevinné lidi, opět 
derou k moci a cítím jako svoji povinnost se proti tomu aktivně postavit.

Proč za ODS? 
Jako nestraník jsem v Dobřichovicích kandidoval za ODS 5 volebních období. Členem ODS jsem se stal 
před dvěma roky, protože chci více ovlivňovat veřejné dění. ODS jsem si vybral díky seriózní členské základně 
v Dobřichovicích a díky hlavním tezím ODS. Tedy umět převzít odpovědnost za svoji rodinu, za svoji obec, 
za svůj stát. Být stranou, která navazuje na tradice evropské křesťanské civilizace, být stranou kde se 
její členové budou snažit vytvářet aktivně soukromé vlastnictví. To, že se řada lidí zpronevěřila těmto myš
lenkám a výrazně poškodila pověst ODS, je věc druhá. Protože nechci jen planě nadávat na poměry v politice, 
chci se tohoto dění aktivně účastnit. V případě, že mě pokládáte za dobrého kandidáta doporučte moji volbu 
i Vašim přátelům.

Pokud podpoříte moji kandidaturu,
díky za Váš preferenční hlas!!!
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kultura / Pr

Otevírací doba:
PO – PÁ 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00, SO 8:30 – 12:00

Možnost platby kartou

Adresa: DĚTSKÉ BOTIČKY, Palackého 20, 252 29 Dobřichovice

Kontakt: 777 347 864, www.boticky-dobrichovice.cz
Všechny srdečně zveme k návštěvě naší prodejny!

Vážení zákazníci, léto se s námi již rozloučilo a v nej-
bližších dnech budou muset všechny maminky řešit, 

jaké botičky zakoupí svým dětem na blížící se podzim 
a zimu. Rádi bychom Vám nabídli nové modely podzim-
ních a zimních botiček, včetně doplňků.

Naše	prodejna	se	specializuje	hlavně	na	dětskou	certifikova-
nou	zdravotně	nezávadnou	obuv!	

nabíZíMe:
 PodZiM:
• Podzimní modely s GORETEX membránou značky SUPERFIT
• Podzimní modely s GORETEX membránou značky KEEN
• Podzimní modely již osvědčených českých značek

 ZiMa:
• Zimní obuv s GORETEX membránou značky SUPERFIT (již v prodeji)

• Zimní obuv s GORETEX membránou značky KEEN
• Zimní obuv s GORETEX membránou značky PRIMIGI – NOVINKA! 
   (Jedná se hlavně o dívčí kozačky s goretex.membránou-moc pěkný design!)

• Zimní SNĚHULE zn. REIMA – NOVINKA!
• Zimní, kožená, zateplená obuv od českých výrobců

10% SLEVA PRO DVOJČATA
Slevu poskytujeme rodičům s dvojčátky 

při koupi dvou párů botiček.

 doProdej a VýProdej 
PŘIPRAVILI	JSME	PRO	VÁS	SLEVY	NA	PODZIMNÍ		
A	ZIMNÍ	BOTY	LOŇSKÝCH	KOLEKCÍ!

 doplňkové zboží
• Velký výběr zimních čepiček

• Šály • Nákrčníky • Kukly

• Punčocháče od vel. 62 až do vel. 164 cm

• Thermo punčocháče

• Thermo podkolenky, ponožky

• Zimní rukavice  

* Nepromokavé, palcové dlouhé, natahovací přes rukáv bundy,  
pro děti od 3 let do 9 let

* Nepromokavé, prstové, dlouhé, natahovací přes rukáv bundy,
 dívčí od 10 let a více

* Nepromokavé, palcové,krátké normálně k zápěstí, rozevírací až 
k palečku vhodné zejména pro úplně malé děti od 1 roku až 3 roky

* Klasické, pletené prstové rukavice

* Fleecové, palcové rukavičky pro nejmenší děti

Navštivte náš obchůdek. Můžete tu nechat přeměřit dítěti velikost no-
žiček bez nutnosti nákupu, dítě si pohraje v dětském koutku a vy budete 
moci v klidu vybrat potřebnou obuv. S výběrem vám rád poradí proškole-
ný personál. Každé dítě od nás při odchodu dostane nějakou drobnost.

(již v prodeji)

inzerce

změna

Skřítci	nebydlí	 jenom	v	 lese	nebo	v	chalupách,	ale	existují	do-
konce	i	skřítci	zámečtí,	kteří	se	k	nám	do	Mníšku	nastěhovali.	Jsou	
hodní	 i	 zlobiví,	 milí	 i	 škodolibí,	 ale	 všichni	 se	 těší,	 až	 je	 přijdete	
navštívit.	Každá	zámecká	komnata	patří	jednomu	z	nich.	Předsta-
víme	vám	diblíka	Zádveřníka,	 trpaslici	Parádnici,	knižního	Šotka,	
Skřeta	odpadkového	a	ještě	další	zástupce	jejich	říše.	Ztrácejí	se	
vám	 doma	 ponožky,	 propisky,	 hračky	 nebo	 příbory?	 Jestli	 ano,	
určitě	máte	doma	Plivníka.	Přijďte	se	podívat,	 jak	vypadá	takový	
Plivník	ze	zámku.	A	jak	se	s	ním	vypořádat?	Třeba	vám	poradíme!

PutoVání Za ZáMeckýMi skřítky
nastěhoVali se k náM na ZáMek

Délka prohlídky: 35 až 40 minut.
Datum konání: 26. 10. 2013 až 30. 10. 2013 začátek od 13:26
Místo konání: zámek Mníšek pod Brdy, náměstí F. X. Svobody 1,
252 10 Mníšek pod Brdy • Typ akce: ostatní

Organizátor: státní zámek Mníšek pod Brdy
Doba trvání: 5 dní • Plné vstupné: 95 Kč • Snížené vstupné: 35 Kč
Poznámka: vstupné pro děti do 5 let 10 Kč
Rezervace nutná na tel.: 318 590 261
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ajťákoVa Poradna

Zaplatil jsem, ale přišla 
mi upomínka, proč?

Mohou	 být	 tři	 příčiny	 ob-
držení	 upomínky.	 Buď	 jste	
zaplatili	 po	 splatnosti	 faktury	
a	náš	systém	vaši	platbu	za-
tím	 nezaevidoval.	 Doporu-
čujeme	 telefonicky	 si	 ověřit,	
např.	za	dva	dny,	jestli	je	plat-
ba	již	zaevidovaná.

Nebo	 jste	 uvedli	 špatný	 va-
riabilní	 symbol:	 nejčastěji	 zá-
kazníci	 místo	 zákaznického	
čísla	 nesprávně	 uvádějí	 číslo	
faktury.	 Pokud	 jste	 si	 špatně	
zadaného	 symbolu	 všimli,	 je	
potřeba	nás	nejlépe	e-mailem	
na	adrese	 info@dobnet.cz	 in-
formovat	 s	 uvedením	 jména,	
příjmení,	případně	názvu	firmy,	
na	 koho	 je	připojení	 evidová-
no,	a	upřesnit,	o	kterou	fakturu	
se	jedná,	kdy	a	z	jakého	čísla	
účtu	byla	uhrazena.	Pracovníci	
kanceláře	 provedou	 nápravu	
a	v	odpovědi	na	e-mail	potvrdí	
přijetí	platby.

Třetí	příčinou	upomínky	bývá	
nastavení	 trvalého	 příkazu.	
Pokud	máte	z	nějakého	důvo-
du	nastavenou	platbu	trvalého	
příkazu	 později	 než	 15.	 dne	
v	 měsíci,	 je	 vám	 často	 gene-
rována	upomínka.	Náš	systém	
eviduje	 platby,	 které	 nejsou	
na	 našem	 účtu	 20.	 den,	 jako	
dluhy.	 Jestli	 vám	 to	 umožňu-
je	termín	příjmu	peněz	na	váš	
účet	 (např.	 od	 zaměstnava-
tele),	 změňte	 datum	 úhrady	
trvalého	 příkazu	 ve	 prospěch	
DOBNET,	o.	s.	Když	vám	pe-
níze	 přicházejí	 později,	 řeše-
ním	je	zaslání	platby	 jednorá-
zovým	příkazem	a	následně	již	
na	 konci	 měsíce	 poukazujete	
peníze	na	měsíc	příští	a	nedo-
stáváte	se	do	prodlení.

už jsem zaplatil, 
ale stále mi nebylo 
obnoveno připojení

V	 tomto	 případě	 jste	 platbu	
pravděpodobně	 poukazovali	
až	 na	 základě	 omezení	 pří-

stupu	ke	službám	sítě,	musíte	
tedy	počítat	s	tím,	že	jeden	den	
zadáte	příkaz	k	úhradě,	banka	
jej	 zpracuje,	 platba	 musí	 být	
zaregistrována	i	na	naší	straně	
v	bance	a	posléze	je	tato	infor-
mace	 importována	 do	 našich	
vnitřních	 systémů.	 Lze	 tedy	
zcela	 reálně	 počítat	 se	 třemi	
pracovními	 dny,	 než	 je	 vám	
umožněn	plný	přístup	ke	služ-

bám.	Tento	proces	je	au-
tomatický	a	odehrává	se	
v	 podvečerních	 a	 večer-
ních	hodinách.

Pokud	 u	 vás	 již	 došlo	
k	omezení	služeb	a	velmi	
spěcháte	na	jejich	obno-

vení,	 nejrychlejší	 cestou	 je	
uhrazení	dlužné	částky	v	ho-
tovosti,	 nebo	platební	 kartou	
přímo	 v	 informační	 kanceláři	
v	 Dobřichovicích,	 Palackého	
27	(po–čt	8–12,	12:30–18,	pá	
8–12)	 a	 služby	 budou	 obno-
veny	ještě	týž	den	večer.

nedostávám faktury ani 
žádné informace

Nejčastějším	 důvodem	 je	
špatně	 nahlášená	 e-mailová	
adresa.	Při	uzavření	smluvního	
vztahu	 jste	 nám	 uvedli	 e-mai-
lovou	adresu,	ale	mezitím	 jste	
možná	 začali	 používat	 jinou.	
Platíte	 formou	 trvalého	 příka-
zu,	 máte	 tedy	 pocit,	 že	 není	
potřeba	 se	 o	 nic	 starat.	 Je	 to	
ale	omyl,	protože	vám	mohou	
uniknout	 nejen	 důležité	 infor-
mace	ohledně	nabídek	či	pla-
teb,	ale	třeba	i	podstatné	zprá-
vy	 o	 plánovaných	 činnostech	
na	 síti.	 Ve	 chvíli,	 kdy	 změníte	
svou	e-mailovou	adresu,	stačí	
nám	z	ní	poslat	e-mail	se	sdě-
lením	této	skutečnosti.

Proč je důležité mít 
aktuální telefonní číslo 
ve vaší databázi?

Pokud	změníte	telefonní	čís-
lo,	nejsme	schopni	vám	v	pří-
padě	potřeby	zaslat	informaci	
o	aktuální	situaci	na	síti.	Nejste	
informováni	o	problému,	který	

není	na	vašem	přijímacím	za-
řízení,	 a	 třeba	 marně	 hledáte	
příčinu	 u	 sebe.	 Nemůžeme	
vás	 kontaktovat,	 když	 sami	
zjistíme	 problém	 na	 vašem	
připojení,	a	jestliže	zanecháte	
vzkaz	na	našem	záznamníku,	
není	možné	dohledat,	kdo	vo-
lal,	 a	 prověřit	 připojení	 před	
kontaktováním	uživatele.

co mám dělat, 
když mám problém 
s připojením, zjistíte to 
sami?

Většinu	 dokážeme	 odhalit	
sami	 i	 na	 vašem	 přijímacím	
zařízení,	 ale	 nelze	 se	 na	 to	
spoléhat	ve	všech	případech.	
Pokud	 problém	 zjistíte,	 kon-
taktujte	 nás	 v	 pracovní	 době	
informační	 kanceláře	 (po–čt	
8–12,	 12:30–18)	 na	 tel.	 č.	
277	001	111,	kde	se	vám	bu-
deme	 věnovat.	 Kdybychom	
s	vámi	hovořit	nemohli,	bude-
te	 přesměrováni	 na	 hlasovou	
schránku,	kam	máte	možnost	
namluvit	 vzkaz.	 Je	 důležité	

uvést	jméno	a	příjmení	osoby,	
na	 niž	 je	 přípojka	 evidována	
(případně	název	firmy),	stručně	
popsat	potíže,	které	se	objevi-
ly,	a	telefonní	číslo,	na	kterém	
chcete	 být	 případně	 kontak-
továni,	jestliže	se	liší	od	čísla,	
z	něhož	právě	voláte.	Problém	
můžete	 nahlásit	 i	 mimo	 pra-
covní	 dobu	 kanceláře,	 bude-
me	ho	řešit	v	závislosti	na	typu	
požadavku,	 nejpozději	 násle-
dující	pracovní	den.

Když	 se	 objeví	 nějaká	 zá-
važnější	 komplikace	 na	 naší	
síti,	např.	na	straně	dodavate-
le	připojení,	jsme	vám	na	na-
šem	telefonním	čísle	kancelá-
ře	k	dispozici	i	mimo	pracovní	
dobu,	jedná	se	zejména	o	pá-
teční	 odpoledne	 a	 případné	
víkendy	a	svátky.

Při	 počtu	 přístupových	
bodů	 a	 uživatelů	 není	 mož-
né	 kontrolovat	 všechny	 naše	
zákazníky,	jestli	mají	připojení	
v	 pořádku.	 Cílenou	 kontrolu	
provádíme	 v	 okamžiku	 zá-
vady	 nebo	 havarijního	 stavu,	
který	 řešíme	 např.	 přemístě-
ním	 našich	 vysílacích	 antén,	
byť	o	pár	desítek	centimetrů.

V	 případě	 nestandardní	 si-
tuace	 neváhejte	 volat	 hned,	
nečekejte	 několik	 dní	 nebo	
i	týdnů.

V tomto čísle vám odpovíme na několik dotazů, kte-
ré se často opakují v naší informační kanceláři.

časté dotaZy klientů

AJŤÁKOVA
PORADNA
AJŤÁKOVA
PORADNA

@

Nebojte	se	zeptat!
Zajímavé	dotazy	čtenářů	týkající	se	tématu	IT	
zodpovíme	v	některém	z	příštích	čísel.
Své	dotazy	zasílejte	na	e-mail:	ajtaporadna@dobnet.cz



dobnet zpravodaj číslo	10	|	ročník	7téMa

8stranadobnet, o. s.	|	Palackého	27	|	Dobřichovice	|	tel.:	277	001	111	|	www.dobnet.cz

Technický	 stav	 trati	 č.	 171	
z	Prahy	do	Berouna	je	neutě-
šený,	už	dlouho	se	mluví	o	její	
rekonstrukci	 a	 modernizaci.	
Příčinou	této	situace	je	jednak	
technický	stav	trati	a	také	její	
velké	zatížení.	Trať	je	opravdu	
vytížená,	v	úseku	z	Prahy-Ra-
dotína	 do	 Prahy-Smíchova	
cestuje	ve	vlacích	zařazených	
do	PID	více	než	17	tisíc	ces-
tujících	denně,	další	 lidé	pak	
jedou	v	rychlících.

Počty	cestujících	přitom	stá-
le	narůstají	a	zvyšuje	se	i	po-
čet	 vlaků,	 ale	 kapacita	 trati	
už	je	vyčerpaná.	Nejlépe	je	to	
vidět,	když	se	objeví	porucha	
nebo	 nějaká	 nehoda	 –	 vlaky	
musí	 jezdit	 po	 jedné	 koleji,	
protože	 existuje	 tolik	 spojů,	
že	se	nemají	kde	vyhnout,	než	
se	oprava	vyřeší.

Špatný	technický	stav	trati	je	
způsoben	 hlavně	 zastaralým	
zabezpečovacím	 zařízením,	
které	 je	poruchové,	neumož-
ňuje	 pružné	 řízení	 provozu	
a	nedovoluje	zvýšení	kapaci-
ty	 trati.	Také	 trolejové	vedení	
a	konstrukce	kolejí	jsou	staré,	
takže	 vyžadují	 mnoho	 oprav.	
To	 vyřeší	 opravdu	 jedině	 re-
konstrukce	trati.

Podle	 posledních	 informací	

od	 Správy	 železniční	 a	 do-
pravní	 cesty	 (SŽDC)	 se	 rea-
lizace	 rekonstrukce	 předpo-
kládá	až	v	letech	2015–2019.	
Obnova	 trati	 č.	 171	 v	 úseku	
Praha	–	Beroun	bude	 řešena	
v	rámci	tří	samostatných	sta-
veb,	 v	 plánu	 je	 optimalizace	
ve	stávající	stopě	a	při	zčásti	
zachovaném	provozu.

kdy a které úseky?
rekonstrukce bude probí-

hat v několika etapách:
❚	optimalizace	trati
	 Praha-Smíchov	–	Černošice

❚	optimalizace	trati
	 Černošice	–	Beroun

❚	optimalizace	trati
	 Beroun	–	Králův	Dvůr

Úsek	 z	 pražského	 Smícho-
va	 do	 Černošic,	 přičemž	 tyto	
stanice	 obnoveny	 nebudou,	
se	 bude	 opravovat	 v	 období	
od	 prosince	 2015	 do	 srpna	
2018.	 „Byla	 zpracována	 pří-
pravná	 dokumentace,	 nyní	
probíhá	 její	 schvalování,	 ná-
sledně	 bude	 zadán	 projekt	
stavby	(předpoklad	letos	v	lis-
topadu).	22.	srpna	2013	nabylo	
právní	moci	územní	rozhodnu-
tí.	Závěr	zjišťovacího	řízení	EIA	
byl	vydán	10.	7.	2012	–	záměr	
nevyžaduje	další	posuzování,“	
sdělil	 Ing.	Václav	Šťastný,	ná-
městek	ředitele	OJ	pro	investi-
ce,	pracoviště	Plzeň,	SŽDC.

Úsek	z	Černošic	(včetně	sta-
nice)	do	Berouna	přijde	na	řadu	

v	 červenci	 2017,	 opravy	 by	
měly	trvat	do	září	2019.	K	této	
stavbě	 je	 zatím	 zpracována	
přípravná	 dokumentace,	 která	
by	měla	být	schválena	v	dub-
nu	2015,	dále	probíhá	zpraco-
vání	dokumentace	EIA,	 termín	
odevzdání	 je	 do	 konce	 roku	
2013	a	k	ukončení	procesu	by	
mělo	 dojít	 v	 1.	 polovině	 roku	
2014.	 Zadání	 projektu	 stavby	
se	předpokládá	v	květnu	2015	
a	schválení	pak	v	září	2016.

Opraven	 bude	 také	 úsek	
z	 Berouna	 do	 Králova	 Dvora	
(období	10/2015	–	8/2017),	což	
se	 nás	 už	 moc	 netýká.	 Tady	
byla	dokončena	přípravná	do-
kumentace,	schválena	by	měla	
být	v	nejbližších	týdnech.

trať Potřebuje rekonstrukci
kdo často jezdí vlakem 

z berouna do Prahy, ur-
čitě to zná. čas od času 
(a v zimním období více) 
má vlak zpoždění, někdy 
nepřijede vůbec, ať už kvů-
li plánovaným nebo mimo-
řádným výlukám. dočká-
me se někdy zlepšení?

odpověď je jednoduchá: 
moderní	a	jezdí	docela	často.

Obce	 ležící	 na	 trati	 č.	171	
jsou	 obsluhovány	 regio-
nálními	 vlaky,	 které	 v	 úse-
ku	 Beroun	 –	 Řevnice	 jezdí	
každou	 hodinu,	 ve	 špičce	
každou	 půlhodinu,	 v	 úseku	
Řevnice	 –	 Praha	 hlavní	 ná-
draží	 pak	 mají	 půlhodinové	
intervaly,	v	ranní	a	odpoled-
ní	 špičce	 pracovního	 dne	
obsluhují	trať	mezi	Řevnice-
mi	a	Prahou	 ještě	další	po-
silové	vlaky,	přičemž	čekací	
doba	 mezi	 spoji	 je	 10	 a	 20	
minut.	 „V	 úseku	 Praha-Ra-
dotín	–	Praha	hlavní	nádraží	

jsou	ve	špičce	vloženy	další	
vlaky	 tak,	 že	 interval	 mezi	
spoji	 v	 tomto	úseku	činí	 10	
minut,“	 upřesnila	 tisková	
mluvčí	Českých	drah	Radka	
Pistoriusová.

Na	všech	regionálních	spo-
jích	 (s	 výjimkou	 čtyř	 ranních	
posilových	 vlaků	 z	 Prahy-	
-Radotína	do	Prahy	hlavního	
nádraží)	 nyní	 jezdí	 elektric-
ké	 dvoupodlažní	 jednotky	
CityElefant,	 určené	 pro	 pří-
městskou	dopravu.

a co se týká změn jízdní-
ho řádu?	„Od	prosince	2013	
bude	 jízdní	 řád	 platit	 beze	
změn,“	dodala	Pistoriusová.

jaké Vlaky nyní na trati jeZdí?

Na trati jezdí moderní vlaky CityElefant Zdroj: České dráhy
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Podle	 malého	 redakčního	
průzkumu	 nejvíc	 využíváme	
vlak.	 Ten	 také	 v	 našem	 regi-
onu	 jezdí	nejčastěji	 ze	všech	
dopravních	 prostředků.	 Nej-
větší	část	lidí	cestuje	na	trase	
Zadní	 Třebaň	 –	 Praha,	 méně	
využívaný	 je	 úsek	 Zadní	 Tře-
baň	–	Beroun	a	jen	několikrát	
za	 den	 lokální	 trať	 ze	 Zadní	
Třebaně	do	Lochovic.	Ta	slou-
ží	víceméně	jako	spoj	na	další	
vlaky,	převážně	do	Prahy.

Autobusy	pak	používají	hlav-
ně	 školáci,	 nejvíc	 obsazené	
jsou	spoje	z	Řevnic	do	Dob-
řichovic	a	na	Mořinu	a	z	Řev-
nic	do	Svinař,	hodně	lidí	jezdí	
také	 z	 Dobřichovic	 směrem	
na	 Všenory	 a	 z	 Černošic	
do	okolních	obcí,	kde	nevede	
železnice.	A	jsou	i	takoví,	kteří	
denně	sedají	do	auta.

jak se po regionu 
dopravují někteří 
naši obyvatelé, 
si můžete přečíst 
v následující anketě.

Jak nejčastěji cestujete?

Vlakem, autem, autobu-
sem, na kole, nebo pěšky?

Jak podle vás funguje 
železniční doprava na trati 
Praha – Beroun?

A co byste zlepšili?

 Petra, Zadní třebaň:	 Já	
nejčastěji	cestuji	autem,	pro-
tože	 máme	 čtyři	 děti,	 dvě	
z	 toho	 dost	 malé,	 a	 jakékoli	
jiné	cestování	by	pro	mě	bylo	
náročné	 (dovážení	 na	 krouž-
ky,	 přesuny	 a	 vyzvedávání	

dětí	 ze	 školy,	 školky).	 Jinak	
na	 výlety	 jezdíme	 třeba	 lo-
kálkou	 (vlakem)	 a	 opravdu	
rádi	chodíme	pěšky	přírodou,	
v	létě	vyrážíme	na	kola.

Zkušenosti	 s	 vlakem	 v	 po-
sledních	 letech	 nemám,	 ale	
podle	 toho,	 co	 čtu	 a	 slyším,	
mám	 pocit,	 že	 spíše	 nefun-
guje,	 výluky	 a	 zpoždění	 jsou	
dost	 časté.	 Člověk	 pak	 má	
problém	 dodržet	 například	
termín	schůzky	v	zaměstnání.

Na	silnicích	bych	více	dba-
la	 na	 dostatečné	 označení	
pohybu	 dětí	 u	 komunikace	
či	 upozornění	 na	 přechody.	
Dobře	fungovaly	retardéry,	 ty	
na	 řidiče	 platily,	 donutily	 je	
zpomalit.
 Martina, řevnice:	 Krát-
ké	 vzdálenosti	 se	 snažím	
zdolat	 pěšky	 nebo	 na	 kole	
(tj.	 po	 Řevnicích).	 Místně	
mimo	 Řevnice	 jezdím	 au-
tem,	do	Prahy	vlakem	(autem	
po	Praze	mi	vadí	přílišný	stres	
a	 parkování).	 Pokud	 jedeme	
celá	rodina,	tak	autem,	vlak	je	
pro	pětičlennou	rodinu	dražší	
než	auto.

Trať	Praha	–	Beroun	je	bez-
va,	jezdí	tu	hezké	vlaky	a	jezdí	
často.

Zlepšila	 bych	 Smíchovské	
nádraží,	 tam	nerada	pouštím	
děti	samotné.
 štěpánka, řevnice:	Pokud	
jde	 o	 cesty	 do	 Prahy,	 volím	
převážně	vlak.	Je	 to	pohodl-
né	a	rychlé,	když	není	kalami-
ta.	Jezdit	autem	se	nevyplatí.	
Vlakem	cestujeme	i	na	zápa-
sy	házené,	protože	dětí	hraje	
hodně,	ale	do	aut	se	jich	moc	
nevejde.	Většina	jezdí	v	auto-
sedačkách.

Trať	 Praha	 –	 Beroun	 má	
dostatečné	 množství	 spojů,	
vlaky	 se	 také	 modernizují.	
Když	 si	 vzpomenu,	 že	 dří-
ve	 jel	 jeden	 vlak	 za	 hodinu,	

dnešní	jízdní	řád	je	luxus.	Jen	
by	 to	 chtělo	 doladit	 parko-
vání	 na	 nádraží	 v	 Řevnicích,	
protože	tam	končí	dost	spojů	
a	lidé	z	okolních	obcí	se	jinak	
než	 autem	 k	 vlaku	 nedosta-
nou.	Jak	je	možné,	že	v	Dob-
řichovicích	byl	tento	problém	
dávno	vyřešen?
 Petr, Zadní třebaň:	
Do	Prahy	a	Berouna	cestuje-
me	hlavně	vlakem.	Podle	mě	
tato	 trať	 funguje	 velmi	 dobře	
a	 jsme	s	ní	spokojeni.	Co	se	
týče	dopravy	na	kole	a	pěšky,	
nejvíc	postrádáme	cyklostez-
ku	na	úsecích	Zadní	Třebaň	–	
Řevnice	(tady	chybí	i	chodník)	
a	Hlásná	Třebaň	–	Srbsko.	Tím	
myslím,	aby	cyklostezka	byla	
fyzicky	 oddělená	 od	 silnice.	
Za	 současného	 stavu	 je	 to	
o	 strach,	 hlavně	 v	 Řevnicích	
u	bývalých	sběrných	surovin.
 Petr, dobřichovice:	Do	za-
městnání	 do	 Prahy	 jezdím	
zásadně	 vlakem	 na	 hlavní	
nádraží	 téměř	 denně.	 Je	 to	
nejrychlejší	 způsob,	 jak	 se	
dostat	 do	 centra	 Prahy	 bez	
starostí	s	parkováním.

Domnívám	se,	že	železniční	
doprava	na	 této	 trati	 funguje	
celkem	dobře,	jsem	spokojen	
i	 s	 15minutovým	 intervalem	
ve	špičkách.	 �

jak jeZdíMe? hlaVně VlakeM
Všichni občas musíme někam jet, většina z nás kaž-

dý den do školy nebo do práce. Používáme auta, vla-
ky, autobusy i kola. a jak cestujeme nejčastěji?
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Na	své	si	v	Poberouní	přijdou	sváteč-
ní	 cyklisté	 i	 ti,	 kteří	 sportují	 pravidelně	
a	 chtějí	 se	 někde	 takzvaně	 „vyřádit“.	
Možností	je	tu	mnoho.

Pro	rodiny	s	malými	dětmi	a	sváteční	
jezdce	slouží	hlavně	cyklostezky	kolem	
Berounky.	V	podstatě	po	rovince	doje-
dete	 z	 Radotína	 přes	 Černošice,	 Vše-
nory,	 Dobřichovice	 a	 Lety	 až	 do	 Řev-
nic.	 Tady	 příjemná	 cyklostezka	 končí,	
takže	 dál	 směrem	 na	 Beroun	 musíte	
po	silnici,	což	nebývá	příjemné,	 i	 tady	
je	 to	 ale	 víceméně	 po	 rovině.	 Takhle	
se	dostanete	bez	velkých	převýšení	až	
do	Berouna,	místy	ale	po	silnici,	což	se	
týká	úseku	z	Řevnic	do	Zadní	Třebaně	
a	pak	z	Hlásné	Třebaně	přes	Karlštejn	
až	 do	 Srbska.	 Odtud	 už	 vede	 krásná	

cyklostezka	 do	 Berouna	 podél	 zná-
mých	skal	Alcazar.

Cyklisté,	 kteří	 vyhledávají	 adrenalin,	
mají	 k	 dispozici	 celé	 Brdy	 a	 jejich	 lesní	
cesty,	 stezky	a	 kopce.	Bývalé	 vojenské	
pásmo	 je	 pro	 ně	 ideální,	 protože	 tady	
nejezdí	auta	a	střídají	se	tu	sjezdy	s	ná-
ročnými	kopci.	V	sezoně	směřují	do	Brd	
davy	cyklistů,	z	Dobřichovic	sem	dokon-
ce	jezdí	cyklobus.

Nejen	Brdy,	ale	i	okolí	Berounky,	skály	
v	Srbsku	nebo	Karlštejn	jsou	ovšem	také	
rájem	 pěších	 turistů.	 Vede	 tudy	 mno-
ho	turistických	tras	a	cestou	 je	k	vidění	
mimo	 jiné	 hrad,	 rozhledna	 nebo	 muze-
um.	V	našem	kraji	je	zkrátka	krásně.

naším regionem vede cyklotrasa  
1. třídy číslo 3:	Praha-Výtoň	–	Černošice	
–	 Hořovice	 –	 Strašice	 –	 Dobřív	 –	 Hrádek	
–	Rokycany	–	Ejpovice	–	Červený	Hrádek	
–	 Plzeň	 –	 Merklín	 –	 Koloveč	 –	 Stanětice.	
Seznam,	kde	si	můžete	k	cyklotrasám	najít	
všechny	informace,	je	na	webových	strán-
kách	http://www.cykloserver.cz/aktuality/.

� V	soupravách	CityElefant	je	naprosto	
zbytečná	1.	třída,	její	zrušení	by	přispělo	
k	pohodlí	cestujících,	kteří	by	tak	využili	
i	další	prostor	vlaku.
 obyvatelka Zadní třebaně: Nejčas-
těji	cestujeme	vlakem	a	autem.

Pokud	není	zpoždění,	železniční	doprava	
funguje	dobře.	Zpoždění	chápu	v	případě	
nepřízně	počasí	a	podobně,	ale	vynechání	
vlaku	v	pracovní	den	ráno	z	důvodu	„obra-
tu	soupravy“	považuji	za	špatný	vtip.

Zlepšení?	 Třeba	 po	 povodních	 byly	
podchody	v	Třebani	 i	v	Řevnicích	dlou-
ho	 zatopené	 a	 lidé	 chodili	 přes	 koleje,	
aniž	by	se	kdokoli	staral	o	jejich	bezpeč-
nost...
 květa:	 Nejvíc	 cestuji	 autem	 nebo	
na	kole.

Vlak	používají	 z	naší	 rodiny	děti	k	do-
pravě	do	školy.

Prodloužila	bych	vlaková	spojení,	která	
končí	v	Řevnicích,	až	do	Zadní	Třebaně.
 Martin, řevnice:	 U	 mne	 je	 auto	
na	prvním	místě,	vlakem	jezdím	jen	ob-
čas.	Na	kole	jen	sportovně.

Na	 vlak	 si	 nemůžu	 stěžovat.	 Možná	
že	 by	 mohl	 být	 navíc	 ještě	 jeden	 spoj	
po	půlnoci	(kolem	2.	hodiny	ranní).

Na	 nádraží	 by	 měla	 být	 možnost	 za-
mknout	 kolo.	 Ne	 kvůli	 mně,	 ale	 ostatní	
to	říkají.
 olga, dobřichovice:	 Nejčastěji	 jez-
dím	 vlakem,	 denně	 do	 Prahy.	 Doprava	
na	naší	trati	 je	myslím	dobrá	a	většinou	
jede	 na	 čas.	 To,	 že	 občas	 je	 výluka,	 je	
pochopitelné	–	nehoda	nebo	oprava.	Pro	
pamětníka	časů	minulých	takzvaná	„ha-
vaj“.	Co	zlepšit?	Nic	mě	nenapadá,	jsem	

spokojená.	Vypadá	to,	že	kopu	za	želez-
nici,	že?
 roman, černošice:	 Cestuji	 každý	
den	vlakem	tam	a	zpět,	občas	na	kole,	
a	 když	 mají	 dráhy	 výpadek,	 tak	 autem.	
Osobní	doprava,	dle	mého	názoru,	 fun-
guje	 jakžtakž	 v	 normě,	 jen	 je,	 obzvláš-
tě	 ve	 špičce,	 poddimenzovaná.	 A	 když	
už	se	něco	semele,	měly	by	se	k	 tomu	
dráhy	 postavit	 čelem.	 Jenže	 ony	 vědí,	
že	 většina	má	předplacené	služby	a	 že	
na	téhle	trati	lidé	v	podstatě	nemají	jinou	
šanci	než	počkat	na	vlak.

ČD	jsou	tady	stát	ve	státě,	což	je	všude	
kolem	nás	vidět,	a	když	mluvím	se	zná-
mým,	který	tam	dělá,	jen	se	mi	to	potvr-
zuje...
 honza, Zadní třebaň:	Autem,	vlakem	
jednou	až	dvakrát	za	měsíc,	děti	denně.	
Trať	 funguje	 dobře,	 zlepšil	 bych	 čistotu	
nádraží	v	Zadní	Třebani	a	zdejší	WC.
 alena, řevnice:	Já	chodím	do	práce	
pěšky.	 Trať	 Praha	 –	 Beroun	 využívám,	
kdykoli	je	to	třeba,	vím,	že	si	ostatní	stě-
žují	na	častá	zpoždění,	ale	já	to	při	svých	
občasných	cestách	nepociťuji.

Poberouní je krajeM 
cyklistů a turistů

když mluvíme o dopravě a cesto-
vání po našem regionu, nesmíme 
zapomenout také na kolo a vlastní 
nohy. Mnoho lidí (a nejen obyvatel, 
ale i návštěvníků) jezdí na kole.

autobuseM 
hlaVně do školy

Kromě	vlaku	 jezdí	 v	našem	 regionu	
samozřejmě	 také	 autobusy,	 ale	 jsou	
o	 hodně	 méně	 využívané.	 V	 někte-
rých	lokalitách	je	to	však	jediný	mož-
ný	 spoj,	 kterým	 cestují	 většinou	 děti	
do	škol	nebo	na	vlakové	nádraží	a	od-
tud	dál	vlakem.

Z	náměstí	 v	Řevnicích	 vyjíždí	 auto-
busový	spoj	přes	Lety	a	Dobřichovice	
na	 Rovinu	 a	 Mořinu,	 další	 spoj	 pak	
vede	 z	 Řevnic	 do	 Haloun	 a	 Svinař	
a	pokračuje	až	do	Hostomic.	Z	nádra-
ží	v	Zadní	Třebani	 jede	autobus	přes	
Liteň	 až	 do	 Berouna,	 z	 Dobřichovic	
pak	 přes	 Všenory	 do	 Černolic,	 dále	
do	Černošic	a	Prahy	a	opačným	smě-
rem	 také	 do	 Karlíku.	 Z	 Černošic	 se	
autobusem	 dostanete	 do	 přilehlých	
obcí,	kde	není	železnice.

Ve Vlacích Platí 
tarif Pid
(Pražské integrované dopravy)

Jízdné	 se	 za	poslední	 léta	 zdražilo,	
ale	 pořád	 to	 nejsou	 závratné	 sumy,	
jednotlivci	 se	 určitě	 vyplatí	 víc	 než	
cesty	 autem.	 Trať	 č.	 171	 (nebo	 S7)	
patří	 do	 systému	 PID,	 takže	 můžete	
používat	i	jízdenky,	které	platí	v	Praze	
v	metru,	autobusech	a	tramvajích.	Je-
jich	 ceny	 jsou	 stanovené	 podle	 pás-
ma,	kam	až	jezdíte.

Pro	výhodnější	jízdné	(měsíční,	čtvrt-
letní	 a	 roční)	 je	 nutné	 mít	 Opencard,	
na	niž	se	nahrává	příslušná	suma.	Po-
kud	cestujete	pouze	po	Praze,	vyplatí	
se	 roční	 kupon,	 ten	 se	 ale	 v	 dalších	
pásmech	koupit	nedá,	takže	si	musí-
te	 předplatit	 nejvíce	 čtvrtletí.	 I	 tak	 je	
to	ale	výhodnější,	než	když	si	pořídíte	
měsíční	 jízdné.	 Kupovat	 si	 jízdenku	
každý	den	vyjde	nejdráž.



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

dobnet zpravodajčíslo	10	|	ročník	7

11 strana

Pr / inZerce

inzerce

Dobrý	den,	pokud	jde	o	udír-
nu	 postavenou	 letos,	 tj.	 po		
1.	1.	2013,	není	třeba	ohlášení	
ani	povolení	pro	stavbu	u	ro-
dinného	 nebo	 u	 rekreačního	
domu	 do	 25	 m²	 zastavěné	
plochy	 s	 jedním	 nadzemním	
podlažím	 výšky	
max.	 5	m	 a	 pod-
sklepení	 do	 3	m	
hloubky.	 Stavba	
musí	 být	 na	 po-
zemku	 rodinného	
domu,	musí	souvi-
set	s	jeho	užíváním	
a	nesmí	sloužit	pro	
podnikání.	 Stavba	
musí	 být	 minimál-
ně	 2	m	 od	 hranice	 pozem-
ku	 a	 po	 jejím	 umístění	 musí	
zbýt	 alespoň	 50%	 plochy	
pozemku	 schopného	 vsako-
vat	dešťovou	vodu	 (počítáno	
v	 součtu	 s	 dalšími	 zastavě-
nými	 plochami	 na	 pozemku,	
včetně	 domu	 a	 jakéhokoliv	
zpevněného	terénu).	Podrob-
nosti,	pokud	jsou	v	zástavbě	

další	omezení	daná	územním	
plánem,	by	Vám	poskytl	sta-
vební	úřad.	

Pokud	 váš	 soused	 postavil	
udírnu	 ve	 vzdálenosti	 kratší,	
než	 jsou	 zmíněné	 dva	 metry	
od	hranice	pozemku	(a	dopo-

ručuji	hranici	nechat	zaměřit),	
jde	o	stavbu,	na	kterou	se	již	
vztahuje	 povinnost	 ohláše-
ní,	zda	stavbu	ohlásil,	zjistíte	
na	příslušném	stavebním	úřa-
dě,	kde,	v	případě,	že	zjistíte,	
že	tomu	tak	není,	můžete	sta-
vebnímu	úřadu	podat	podnět	
k	zahájení	řízení	o	odstranění	
stavby.	 Ten	 po	 zjištění	 sku-

tečného	stavu	věci	řízení	za-
hájí	a	v	rámci	něj	buď	dá	pro-
stor	k	dodatečnému	povolení	
stavby,	nebo	posléze	rozhod-
ne	o	jejím	odstranění.	Pokud	
je	 stavba	skutečně	 těsně	při	
hranici	se	sousedním	pozem-

kem,	 pro	 do-
datečné	 po-
volení	 stavby	
je	 třeba	 vždy	
s o u h l a s u	
d o t č e n ý c h	
mezních	sou-
sedů,	 tedy	
i	Vašeho.	

K	 tomuto	
kroku	 však	

doporučuji	přistoupit	až	poté,	
co	se	se	sousedem	nedomlu-
víte	 na	 pravidlech,	 kterých	
bude	 při	 používání	 udírny	
dbát	a	která	Vám	budou	zajiš-
ťovat	 dostatečný	 komfort	 při	
využívání	 Vaší	 zahrady.	 Po-
kud	 nepůjde	 o	 stavbu,	 k	 níž	
je	 třeba	 ohlášení	 (především	
pokud	je	ve	větší	vzdálenosti	

než	jsou	dva	metry	od	hrani-
ce	 Vašeho	 pozemku),	 dopo-
ručuji	Vám	nejdříve	se	na	něj	
obrátit	a	požádat	jej	o	nápra-
vu	a	ohleduplnost	při	užívání	
udírny.	 Nebudete-li	 úspěšný,	
nezbývá	Vám,		než	podat	ob-
rátit	 se	 na	 soud	 se	 žalobou	
dle	 ust.	 §	 127	 odst.	 1	 obč.	
zák.	a	požadovat,	aby	se	sou-
sed	 rušení	 Vašich	 vlastnic-
kých	 práv	 zdržel,	 neboť	 jeho	
jednání	 ohrožuje	 Vaše	 práva	
(užívání	 pozemku)	 „nad	 míru	
přiměřenou	poměrům“.	

Upozorňuji	pouze,	než	k	to-
muto	 kroku	 přistoupíte,	 že	
v	takovém	sporu	musíte	sou-
sedovo	chování,	jakož	i	to,	že	
jde	 o	 chování	 znemožňující	
užívání	Vaší	zahrady	nad	míru	
přiměřenou	 poměrům,	 před	
soudem	 nejen	 tvrdit,	 ale	 ze-
jména	prokázat.

dotazy je možné
směřovat na adresu:

poradna@dobnet.cz

PráVní Poradna 
na dotaZy odPoVídá Mgr. Petra VráblikoVá, adVokát

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská

Každý čt do 20 hod.
po-pá 8-18 / čt 8-20
so 8-12
www.kola-sport.cz

Kvalitní servis
perfektní předprodejní

příprava kol

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

slevy kol

Dobročinné odpolední 
setkání rodičů, dětí, 

pedagogů a přátel všenorské školy
 

Přijďte i Vy! 
 Využijte příležitost nakoupit za málo peněz 

hodně atraktivní vánoční dárky, 
popovídat si se sousedy 

a prožít příjemné odpoledne 
– podpoříte tím školu! 

Získané peněžní prostředky budou využity na další rozvoj školy.

Výtvarné dílničky, soutěže, 
občerstvení, nákup dárků na Vánoce,

 možnost získat hodnotné ceny 
v tiché aukci či tombole a mnohem více...

Benefičního 

  ZÁBAVNÉHO 

  odpoledne

2.
 r

oč
ní

k

v sobot
u 16. 11. 2013 od 15,00 hod. 

v prostorá
ch ZŠ a MŠ J. Kubálka 

Všenory na 1.stupni

soused si postavil na zahradě 
těsně u hranice s naším 
pozemkem velkou udírnu a teď 
nám zahrádku zasmraďuje 
kouřem, lze s tím něco udělat? 



Vyjděte	 si	 třeba	 k	 Černolickým	 ska-
lám,	podle	pověsti	zvaným	Čertovy,	jsou	
zajímavé	 za	 jakéhokoli	 počasí,	 ale	 jen	
v	 jasných	 dnech	 se	 můžete	 pokochat	
nebývalým	rozhledem	na	bělostné	obce	
a	 vesnice,	 rozeseté	 na	 jižní	 straně	 Hře-
benů.	Z	pěkně	upravené	návsi	Černolic,	
kterou	 v	 dávných	 dobách	 procházela	
takzvaná	Zlatá	stezka,	projdeme	uličkou	
kolem	vilek	až	k	poslednímu	stavení,	kde	
nás	 pěšinka	 po	 zhruba	 stovce	 metrů	
zavede	 ke	 značenému	 rozcestí,	 buď	 se	

spustíme	dolů,	pod	skály,	nebo	pokraču-
jeme	přímo	k	jejich	vrcholům.	Po	červe-
ných	křemencových	plotnách	a	stupních	
to	jde	poměrně	snadno,	ani	si	neuvědo-
mujeme,	 že	 vlastně	 vstupujeme	 do	 ne-
představitelně	 vzdálených	 časů.	 Pod	
nohama	 máme	 kameny,	 které	 vznikaly	
během	 téměř	 půl	 miliardy	 let	 z	 plážo-
vých	písků	v	chladném	ordovickém	moři	
na	jižní	polokouli	někde	kolem	šedesáté	
rovnoběžky.	 Zatímco	 my	 po	 půlhodin-
ce	 chůze	 stojíme	 na	 vrcholu	 skaliska,	

pevninská	 kra	 putovala	 tisíce	 kilometrů	
miliony	 let	 až	 sem,	 k	 Černolicím.	 Proto	
v	unikátní	červené	skalní	hradbě,	budo-
vané	 z	 prvohorních	 usazenin,	 můžeme	
objevit	příčné	tektonické	 linie	nebo	tak-
zvané	 ichonofosilie,	 stopy	 po	 pohybu	
dávných	organismů,	i	chodbičky,	kterými	
se	„pračervíci“	prodírali	sedimenty.	Geo-
logické	pochody	nakonec	vynesly	tajem-
nou	 a	 podivuhodnou	 památku	 na	 doby	
vzniku	 kontinentů	 opravdu	 vysoko,	 ne-
boť	 této	 krajině	přímo	kraluje	 svojí	 výš-
kou:	 467	 metrů	 nad	 mořem.	 A	 pohled	
je	 odtud	 skutečně	 nádherný.	 Směrem	
k	Jílovišti	tušíme	i	zaříznuté	údolí	Vltavy,	
které	se	z	východu	blíží	k	řečišti	Beroun-
ky,	 vzdálené	 jen	 několik	 kilometrů.	 Obě	
mohutné	řeky	jsou	oddělené	pouze	kop-
cem	Cukrákem.	Čert,	který	prý	chtěl	zde,	
na	nejužší	šíji	Hřebenů,	postavit	vysoký	
hrad,	z	nějž	by	mohl	nahlížet	jak	do	údo-
lí	 Vltavy,	 tak	 Berounky,	 nepochodil	 díky	
vychytralému	 chalupníkovi.	 Ten	 včas	
probudil	 kohouta,	a	 tak	bylo	pekelníko-
vo	 bezbožné	 dílo	 překaženo.	 Jiná	 ver-
ze	 uvádí,	 že	 čert	 chtěl	 zničit	 ostrovský	
klášter	 u	 Davle,	 ale	 kohoutí	 zakokrhání	
jej	 přinutilo	 balvany	 a	 skaliska	 upustit	
v	 místech,	 kde	 nyní	 najdeme	 Čertovy	
skály.	 Aby	 se	 ďábel	 pomstil	 zdejším	 li-
dem,	 nasypal	 do	 potoků	 drobná	 zrnka	
kovu	nejvzácnějšího	–	zlata.	To	 jim	sice	
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k čertoVýM skaláM a ZlatonosnýM PotokůM
Pěknou podzimní vycházku k pozoruhodné 
přírodní památce, vzdálené jen desítku 
kilometrů od dobřichovic, si nenechte ujít 
v některém z prosluněných dnů pozdního 
babího léta.

Výhledy z Černolických skal

Tyto křemence vznikaly po stamiliony let v chladných vodách ordovického moře
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Také nabízíme poslední volná místa v MŠ na školní rok 2013/2014, 
více info. získáte na: +420 777 009 945

www.montessoriskolka.cz

MONTESSORI ŠKOLKA ZVONEČEK
zve všechny zájemce ve věku 2,5 – 6 let
k odpoledním aktivitám. 

• Montessori pracovny pro batolata: PO a ST 10:30 – 12:00
• Jóga: PO 16:00 – 16:45 • Hra na flétnu: ÚT 15:45 – 16:30

• Výtvarné tvoření: ST 16:00 – 16:45

Anglické kurzy vedené metodou Helen Doron,  
které probíhají celotýdenně.

Více info. naleznete na www.helendoron.cz/pobocky/karlik.

7. 11. Vás zveme na přednášku
„Efektivní komunikace a interakce s našimi dětmi“

www.kominictvi-radotin.cz
Ing. Zdeněk Hradecký

vyučený kominík
Živcová 990/22 Praha 5 – Radotín

Roční čištění (fyzické vyčištění 
komínu a kouřovodu) a kontrola 

spalinové cesty s vystavením zprávy 
od vyučeného kominíka.

Cena:
Plynový kotel 500 Kč | Pevné palivo 600 Kč 

Cestovné 200 Kč
NOVINKA - na vyžádání a s protokolem 

www.4Pa-TEST.cz 2 000 Kč 

Ceny jsou bez DPH 21%.

Objednávky:
info@kominictvi-radotin.cz

MT 721 345 346

přineslo	bohatství,	ale	zároveň	dřinu,	zá-
vist	a	zlobu.	Toužené	zlatinky	se	nalézaly	
i	ve	Všenorském	potoce,	který	sbírá	své	
vody	 pod	 lesem	 zvaným	 U	 Hlavatého	
kamene	 a	 posléze	 protéká	 rybníčkem	
v	 Řitce.	 Pohlédneme-li	 k	 východu,	 kde	
k	Mníšku	stéká	Bojovský	potok,	v	němž	
se	 „zlatinky“	 rýžovaly	 již	 za	 doby	 kelt-
ského	osídlení,	nebo	opačným	směrem	
k	přítokům	Všenorského	potoka,	 všude	
nacházíme	stopy	po	rýžování	zlata,	tak-
zvané	 sejpy.	 Nalézalo	 se	 zlato	 i	 v	 okolí	
Dobřichovic?	Ano,	dolovalo	se	nad	pra-
vým	 během	 řeky	 při	 potocích	 od	 Dob-
řichovic	 až	 k	 obci	 Černolice.	 V	 tomto	
nejsevernějším	 cípu	 zlatonosného	 jílov-
ského	 revíru	 se	 těžilo	 zlato	 i	 výše,	 a	 to	

v	okolí	obcí	 Jíloviště	a	hlavně	Jílového.	
Těžit	 zlato,	 to	 znamenalo	 „jílovat“,	 od-
vozené	názvy	obcí	tedy	svědčí	o	dávné	
tradici…	Ještě	dnes	zůstaly	v	lesích	sto-
py	po	haldách,	které	sloužily	při	vypírání	
zlata,	dodnes	se	tam	říká	V	Rýžích.	Jistý	
podnikatel	 jménem	 Braun	 si	 zde	 „vyrý-
žoval“	značný	majetek,	ze	 jména	Braun	
a	 Seifen	 (rýžoviště)	 později	 vzniklo	 po-
češtělé	 Brunšov.	 Tak	 se	 nazývá	 dnešní	
vilová	čtvrť	u	Dobřichovic	a	stejný	název	
nese	rovněž	osada	na	druhé	straně	hře-
benů	u	Davle.	Čert	ale	nelenil,	vždyť	kde	
není	zlato,	může	být	stříbro…	Ve	svazích	
nad	pravým	břehem	Berounky	nad	Řev-
nicemi	 bychom	 pro	 změnu	 nalezli	 po-
věstmi	opředený	pramen,	zvaný	Stříbrná	
studánka.	O	ní	se	vypráví,	že	 ji	ovládají	
pekelné	síly.	V	noci	prý	před	ní	hoří	pla-
men,	 který	 stejně	 jako	 vlčí	 oči	 nesne-
se,	aby	se	do	něj	člověk	zahleděl.	Před	
příchozím	 pohasíná,	 když	 ale	 zvědavec	
odchází,	 opět	 mezi	 stromy	 probleskne.	
A	 nám	 nezbývá	 než	 abychom	 navečer,	
když	unaveni	po	delší	procházce	used-
neme	u	pramene,	zkusili	zahlédnout	ale-
spoň	jednu	„zlatinku“	pro	štěstí…

Podle knihy otomara dvořáka dolní 
berounka a Marie holečkové lety, jak 

je neznáte	volně	zpracovala	a	pro	DOB-
NET	zpravodaj	exkluzivně	 fotografovala	
Marie	Holečková.

Obě	publikace	jsou	k	dostání	v	prodej-
ně	sdružení	DOBNET	v	Dobřichovicích.

Výhledy z Černolických skal

Příčné tektonické linie ve struktuře křemenců
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Volný čas, luštění a ZábaVa

šVédská křížoVka s tajenkou
JóGA JE DOBRá CESTA

Pro chytré hlaVy

tajenka Z Minulého čísla

dobnet, to je nyní i televizní studio.
Vylosovaní luštitelé křížovky ze zářijového čísla:
Cena: Připojení k internetu na 3 měsíce zdarma (netýká se připojovacího poplatku).
Irena Juklová, Dobřichovice / Kristýna Andělová, Králův Dvůr / Ivo Hrkal, Dobřichovice
Cena bonusová – mobilní telefon: Denisa Hlaváčková, Lety
Gratulujeme. Vyzvednutí výhry si dohodněte v kanceláři DOBNET v Dobřichovicích.

 Zahrada
Na	velké	a	pěkné	zahradě	 rostou	 jabloně	a	hrušně.	Polovina	
všech	 hrušní	 a	 ¼	 všech	 jabloní	 je	 právě	 tolik,	 kolik	 je	 všech	
hrušní.	Celkem	je	na	zahradě	360	stromů.	Kolik je na zahradě 
jabloní a hrušní?

 cesta
Malý	Karel	chodí	do	školy	pěšky	a	má	to	dost	daleko.	Ve	čtvrtině	
cesty	 jsou	 hodiny	 na	 domě	 a	 ve	 třetině	 cesty	 je	 nádraží.	 Když	
Karel	 prochází	 kolem	 domu	 s	 hodinami,	 vidí,	 že	 je	 7:30,	 když	
jde	kolem	nádraží,	nádražní	hodiny	ukazují	za	10	minut	tři	čtvrtě	
na	osm.	Kdy Karel vychází z domova a kdy přichází do školy?

 Milion Z šestek
Sestavte z pěti různě použitých šestek matematický výraz, 
aby výsledek byl milion.

správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Cyklista: Na kole jel 4x rychleji. Čas: Je 15:00 hod. Milion: Např. (5 + 5) 
na (5 + 5/5), řešení bylo více, byla uznávána všechna správná.

soutěž o PředPlatné Za 1 000 kč

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

Ze správných znění tajenky a minimálně z jedné správně vyřešené 
hádanky bude vylosován luštitel, který obdrží předplatné v JOG-IN 
na 3 měsíce v ceně 1 000 Kč.

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

Cenu do soutěže věnuje JOG-IN.
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Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, čp. 5, Řevnice 252 30 | tel.: +420 222 356 296 | mobil: +420 737 258 018 | e-mail: salon@klementyna.cz | www.klementyna.cz

Potřebujete zregenerovat vaše tělo a mysl? Bolí vás záda, hlava, 
svaly, klouby, doléhá na vás stres, cítíte se celkově unavení?
Těchto problémů a obtíží vás zbavíme v salonu Klementýna. Přijdte si odpočinout a relaxovat. Zkušené 
masérky a fyzioterapeutky vám pomůžou od bolesti a dají vám vhodné rady k protahování a procvičování 
těla. Nabízíme celou škálu masáží. Jednotlivé druhy masáží se vzájemně prolínají.

Masáže jsou nejstarší léčebnou metodou na světě
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Hlavní nabídka
Manuální lymfodrenáž – lymfatická masáž: Vanda
Individuální cvičení a doporučení: Olga
Thajská masáž, Ajurvéda, Baňková masáž: Lucy

Herrmannova 120, Řevnice www.metronomy.cz

VÍCE ENERGIE + DELŠÍ ŽIVOTNOST
= ALKALICKÉ BATERIE PHILIPS 

 Alkalická technologie je ideální pro zařízení náročná na energii

 Alkalické baterie jsou 6x lepší než průměrné zinkouhlíkové baterie

 Úplný sortiment nabízí baterie pro každého zákazníka

 Tyto baterie Philips zaručeně neobsahují žádné škodlivé těžké kovy, 
jako je kadmium, rtuť a olovo.

 Použité baterie můžete odevzdat na naší prodejně.
 My se postaráme o jejich ekologickou recyklaci.

Tato nabídka je platná do 31.10. 2013 nebo do vyprodání zásob.

12,90 Kč/ks
akční cena

9,90 Kč/ks
akční cena

Baterie Kodak 
Max Alkaline



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

Požadujeme ŘP skupiny B, základní 
znalost počítačových sítí (nastavení IP 
adres, diagnostika sítě atd.) a orientaci 
v PC hardware a software. Vyhláška 
50 a bydliště v regionu výhodou.
Práce ve výškách
(střechy budov, komíny)!
Práce na ŽL.

teChnIka
pro instalaci a servis WiFi 
spojů a síťové infrastruktury

DOBnet, o.s. působící 
v regionu dolní Berounky

hLeDá

O co jde:
Televizní kroužek pro žáky  
2. stupně základních škol. 

Kde:
U řevnického hřiště na házenou v horním patře 
budovy s tribunou dokončujeme kompletní televizní 
studio se střižnami s profesionální technikou.

Co se naučíme:
Všechno. Vybrat téma a způsob jeho zpracování, 
práci s kamerou, napsat a postavit reportáž, střih 
na profesionálním střihačském softwaru a všechno 
ostatní, co se v televizi děje.

Kde to využijeme:
Až se to naučíme, můžeme rozjet vlastní malou 
televizi. Co v ní bude, záleží na tobě.

A něco navíc: 
Podíváme se i do zázemí skutečné velké televize.

Kdy:
Jednou týdně od října do ledna a od února 
do května.

Kde zjistit víc:
Na www.dobnet.tv, telefonicky na 277 001 111 
nebo e-mailem na info@dobnet.cz.

Pojďme sPolu
dělat televizi

DOBNET.TV
• právě začínáme

• poslední volná místa


