
Měsíčník regionu dolní berounka číslo 11 | ročník 7

ZdarMa	 listopad	2013

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

V	 Poberouní	 a	 Podbrdsku	 není	 žádné	
větší	 město,	 v	 němž	 by	 se	 uživilo	 ob-
rovské	 nákupní	 centrum,	 navíc	 Praha	
s	 přehršlí	 obchodů	 je	 nedaleko	 a	 také	
v	 Berouně	 se	 dá	 nakoupit	 leccos.	 Tak	
tu	máme	k	dispozici	 jen	menší	obchod-
ní	centra.	A	k	tomu	samozřejmě	tradiční	
„obchoďáky“	a	malé	krámky	s	nejrůzněj-
ším	zbožím,	od	papírnictví	přes	domácí	
potřeby	až	po	zeleninu	a	jídlo.	A	je	to	do-
cela	dostačující.

Kde	 tedy	 můžeme	 v	 našem	 regionu	
udělat	větší	nákup?	V	Letech	je	prodejna	
Billa,	která	nahradila	dřívější	supermarket	
Eso,	 hned	 vedle	 Hobbymarket	 Eso,	 kde	
nakoupíte	vše	do	domácnosti,	doplňuje	je	
ještě	zahradnické	centrum	Conica,	firma	
KB	Contract	a	Relaxační	studio	Androme-
da.	Jen	pár	desítek	metrů	odtud	je	v	Dob-
řichovicích	 prodejna	 Lidl,	 v	 níž	 nedávno	

otevřeli	také	Maso–uzeniny	Zeman.	A	pro	
větší	 nákupy	 jezdí	 místní	 obyvatelé	 také	
do	Tesca	Expres,	které	už	několik	let	stojí	
na	Vráži	v	Černošicích,	v	Černošicích	mají	
i	Billu	a	Penny	Market.

V	 každé	 obci	 se	 nachází	 ještě	 nějaký	
další	 obchod,	 především	 tradiční	 Jed-
noty	 nebo	 prodejny	 COOP,	 ty	 najdeme	
třeba	 v	 Řevnicích,	 Dobřichovicích	 nebo	
obou	 Třebaních,	 v	 Řevnicích	 je	 to	 ještě	
prodejna	 Potraviny	 CZ	 (bývalý	 Nosek)	
a	všude	spousta	malých	krámků	s	jídlem,	
květinami,	ovocem	a	zeleninou	nebo	do-
mácími	potřebami.

Celkově	 lze	 říci,	 že	 možnosti	 nákupu	
v	našem	regionu	jsou	dostačující.	I	když	
výběr	 možná	 není	 ideální	 a	 na	 opravdu	
velké	nákupy	musíme	zajet	jinam,	to	zá-
kladní	a	důležité	tady	seženeme.

Lucie Paličková

s obchodními centry, domy a s obchody vůbec se poslední dobou roz-
trhl pytel. najdeme je skoro v každém (i menším) městě, v těch větších 
jsou pak postaveny různé supermarkety a hypermarkety a obrovská ná-
kupní centra, kde je kromě obchodů třeba kino nebo mnoho restaurací. 
a jak to vypadá u nás v regionu? čtěte téma na str.   až8 10

aktuality
Co	nového	je	v	našem	regionu.

Vítejte V letech
Novinky	z	Letů	a	nadcházející	akce

roZhoVor
Volejbal	je	nejtech-
ničtější	a	nejtěžší	
sport,	tvrdí	Jakub	
Koloušek.

kulturní poZVánka
Na	bílého	koně	to	zatím	nevypadá,	
přesto	lze	příchod	svatého	Marti-
na	v	našem	regionu	oslavit	hned	
natřikrát.

ajťákoVa poradna

Naučte	se	rozumět	datovým	schrán-
kám.	Ušetříte	díky	nim	spoustu	
času.

obchodní centra 
a náš region
Je	jich	dost?	Máme	kde	nakupovat?	
Co	by	se	ještě	dalo	zlepšit?

tip na Výlet
Sídlila	na	Ka-
zíně	opravdu	
Kazi,	Krokova	
dcera?	Co	
skrývá	tajemná	
mohyla?	Jak	
staré	osídlení	
našli	při	svém	
průzkumu	ar-
cheologové?
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leteM sVěteM dolní berounkou

dobnet: posílení přístupoVých bodů
dob-05 a Vse-05

Podle	zpráv	z	do-
hledových	systémů	
sítě	DOBNET	a	re-
akcí	některých	uži-
vatelů	 připojených	
na	 přístupových	
bodech	 DOB-05	
v	 Dobřichovicích	
a	 VSE-05	 ve	 Vše-
norech	bude	nutné	
ještě	 před	 přícho-
dem	 zimy	 rozšířit	
jejich	kapacitu.

Úpravy	na	uvede-
ných	 přístupových	
bodech	proběhnou	
na	základě	předem	ohlášené	odstávky	nejpozději	do	22.	listo-
padu	2013.

Další	 informace	lze	získat	v	úředních	hodinách	v	 informační	
kanceláři	sdružení,	na	 telefonu	277	001	111	nebo	na	portálu	
sdružení	na	adrese	www.dobnet.cz.	 (mn)

další doMácnosti ušetřily na energiích
Už	druhé	kolo	e-aukce,	do	níž	se	zapojily	další	nejen	beroun-

ské	domácnosti,	má	své	výsledky.
Domácnosti,	které	byly	do	tohoto	kola	zapojeny,	nyní	pracov-

nice	společnosti	E-centre	vyzve	textovou	zprávou	či	e-mailem	
k	podepsání	smlouvy.	„Pokud	domácnosti	osobně	nevyzveme,	
znamená	 to,	 že	bylo	nutné	doplnit	 nějaké	podklady	či	 ověřit	
některá	data	u	stávajících	dodavatelů,	a	budou	 tak	zařazeny	
až	do	říjnové	aukce.	V	takovém	případě	je	vyzveme	k	podpisu	
zase	až	v	listopadu.	Postup	bude	stejný,“	uvedla	Linda	Fialová	
ze	společnosti	E-centre.	 (pš)

silnice do Všeradic Ze dVou sMěrů 
uZaVřeny

Až	do	poloviny	listopadu	nebudou	moci	řidiči	odbočit	na	Vše-
radice	od	Vinařic	a	ze	silnice	od	Vižiny.	Pokračuje	zde	výstavba	
kanalizace.

Uzavřena	 je	silnice	kolem	železniční	stanice,	náhradní	 trasa	
vede	 přes	 Podbrdy.	 Další	 etapa	 bude	 pokračovat	 uzavřením	
silnice	mezi	návsí	a	zámkem,	a	to	od	9.	11.	do	12.	12.	Jak	po-
jedou	autobusy,	lze	nalézt	na	stránkách	obce	Všeradice	na	in-
ternetu	na	adrese	www.vseradice.cz.

(mn, dle informací na www.vseradice.cz)

jak Získat koncesi na prodej alkoholu?
Novela	 živnostenského	zákona	přinesla	povinnost	prodejců	

alkoholu	bez	ohledu	na	velikost	firmy	zařídit	si	tzv.	koncesova-
nou	živnost.	Jak	ji	získat,	poradí	následující	text.

Od	17.	října	2013	začaly	živnostenské	úřady	vydávat	koncese	
na	 prodej	 alkoholu.	 Velký	 ruch	 se	 však	 na	 úřadech	 nekonal.	

Prodejci	alkoholu	mají	totiž	přesně	půl	roku,	tedy	do	17.	dub-
na	2014,	na	to,	aby	si	o	koncesi	na	prodej	alkoholu	zažádali.	
Nestihnou-li	to,	a	přesto	budou	prodávat	alkohol	bez	koncese,	
hrozí	jim	až	5milionová	pokuta.

Koncese	 se	 dá	 vyřídit	 i	 bez	 nutnosti	 navštívit	 živnostenský	
úřad.	Postup	je	zcela	stejný	jako	při	podávání	žádosti	na	pro-
vozování	jakékoli	jiné	koncesované	živnosti.	Je	však	třeba	po-
čítat	s	přibližně	měsíčním	zdržením,	než	úřad	žádost	vyřídí.

Koho	se	povinnost	mít	na	prodej	alkoholu	koncesi	vlastně	
týká?	Kromě	obchodů,	kde	se	alkohol	prodává,	si	tuto	kon-
cesi	musí	zařídit	také	provozovatelé	hospod,	restaurací,	klu-
bů	a	barů.	Zkrátka	majitelé	všech	zařízení,	v	nichž	lze	koupit	
lihoviny.	 (mn)

kraji chybí dětské pohotoVosti
Až	desítky	kilometrů	musí	najezdit	rodiče	ze	středních	Čech,	

pokud	jejich	dítě	potřebuje	okamžitou	lékařskou	pomoc.	Hle-
dání	 dětské	 pohotovosti	 	 mnohdy	 znamená	 marné	 objíždění	
zdravotnických	zařízení.	Dětské	pohotovosti	oficiálně	poskytu-
je	každá	z	pěti	krajských	nemocnic,	ty	nejbližší	jsou	v	Kladně	
a	v	Příbrami.

Menší	soukromé	nemocnice	pohotovosti	poskytovat	mohou,	
ale	nemusí.	Nemocnice	v	Hořovicích	se	rozhodla	ji	provozovat,	
v	Berouně	nefunguje.	V	akutních	případech	ale	dítě	ošetří	lékaři	
i	z	těchto	nemocnic,	nelze	však	spoléhat	na	to,	že	lékař	bude	
k	dispozici	v	každý	okamžik.

Přirozenou	 volbou	 se	 proto	 stalo,	 především	 v	 okolí	 Prahy,	
dojíždění	do	pražských	nemocnic.	Přestože	obyvatele	 střed-
ních	Čech	v	nich	některý	personál	nerad	vidí,	spádovost	jed-
notlivých	zařízení	byla	oficiálně	zrušena	a	požádat	o	ošetření	
může	kdokoli.	Do	budoucna	se	navíc	s	rozšiřováním	dětských	
pohotovostí	nepočítá.	 (jm)

noVá prodejna s pečiVeM V dobřichoVicích
V	pondělí	4.	listopadu	2013	byla		v	Dobřichovicích	na	pozem-

ku	 restaurace	U	Nádraží	otevřena	nová	prodejna	s	čerstvým	
pečivem.

Prodejna	se	nachází	přímo	naproti	dobřichovickému	nádraží	
a	v	provozu	je	každý	pracovní	den	od	6	do	12	hodin.	 (mn)
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tradiční posvícení na návsi v letech 
začne v sobotu 9. 11. posvícenskou 
tržnicí již v 10 hodin dopoledne.

Těšit	se	můžete	na	čerstvé	pečivo,	sýry,	pala-
činky,	zabijačkové	pochoutky,	grilovaná	žebra,	
posvícenské	koláče,	kremrole	a		jiné	dobroty,	
nebude	chybět	svatomartinské	víno,	svařák	či	
griotka	na	 zahřátí.	Ve	Srubu	 i	 v	MMX	budou	
pro	gurmány	připraveny	pečené	svatomartin-
ské	husy.	Jedna	živá	husa	bude	vydražena	–	
tentokrát	ve	prospěch	letovské	knihovny.

Od	12	hodin	začne	kulturní	program.	Mode-
rovat	bude	známý	DJ	a	Letovák	Olda	Burda.	
Do	18	hodin	vystoupí	na	návsi	kapely	Tango	
Band,	 Bourbongrass,	 Třehusk,	 Pilzner	 Jazz	
Band	a	také	dětské	soubory	Klíček	a	Leťánkův	
Dramaťáček.	Své	místo	budou	mít	děti	z	ma-
teřské	školy	a	velmi	se	těšíme	na	vystoupení	
nejmenších	dětí	ze	Školinky	Nona.

Celý	program	doplní	 soutěže	pro	děti	 i	 do-
spělé	 o	 velmi	 lákavé	 ceny	 (poukázky	 na	 pe-
čenou	husu	nebo	svařák	či	lahev	svatomartin-
ského	pro	dospělé	a	drobné	dárky	a	sladkosti	
pro	děti).

Po	celé	odpoledne	budou	probíhat	výtvarné	
dílny	 v	 letovské	knihovně	a	 ve	 stanu	občan-
ského	sdružení	Salto	ze	Zadní	Třebaně,	 také	
u	stánku	Modrého	domečku,	kde	si	lze	uválet	
a	uvařit	těstoviny.	Pro	zahřátí	a	doplnění	pod-
zimní	nabídky	tradičních	dobrot	si	děti	přímo	
na	návsi	mohou	upéct	jablíčka.

Na	závěr	posvícení	vyjde	v	18	hodin	z	návsi	
lampionový	průvod	s	cílem	najít	poklad	svaté-
ho	Martina.

Přijďte	pobejt!

podrobný program:
12:00	Tango	Band
13:00	Klíček
13:30	Leťánek
13:45	Zahájení	a	přivítání	a	oslava	sv.	Martina
14:15	Vystoupení	MŠ	Lety	a	Školinky	Nona
14:45–16:00	Třehusk,	vyhlášení	ceny	NN,	
soutěže,	dražba	svatomartinské	husy
16:00	Pilzner	Jazz	Band
17:00	Rock&Country	kapela	Bourbongrass
18:00	Lampionový	průvod	za	pokladem		
sv.	Martina

obec Lety

 Krátce 
listopad V leťánku
11. a 14. listopadu: PRVNÍ POMOC 
PRO RODINY S DĚTMI – lektoři 
z praxe
• pondělí BLOK A – základy první po-
moci 18:00–21:00, sál U Kafků, Lety

• čtvrtek BLOK B – závažné stavy 
a onemocnění, úrazy 18:00–21:00, 
sál U Kafků, Lety

13. listopadu: STOPY A STOPIČKY
• středa od 15:00, sál U Kafků, Lety 
– vyrobte si během chvíle krásný 
dekor, který vám připomene, jakého 
„drobečka“ jste doma měli. Pro děti 
0–5 let.

20. listopadu: HRNKY, MISKY, TALÍŘKY
• středa od 15:00, sál U Kafků, 
Lety – tvůrčí dílna pro malé i velké. 
Od 3 do 99 let.

21. listopadu: MONTESSORI PRA-
COVNA – 3. blok
• čtvrtek 9:30–11:00, sál U Kafků, 
Lety 

praVidelné akce
• pondělí FRANCOUZŠTINA – 
konverzace, od 17:30, ANGLIČTINA 
– konverzace pro dospělé, od 16:40. 
HRAVÉ TVOŘENÍ II – dílnička pro děti 
4–7 let, od 15:30.

• středa ŘÍKANKY A HRÁTKY PRO 
NEJMENŠÍ (4–12 měsíců), od 9:15. 
BATOLATA V AKCI (chodící děti 1–4 
roky), od 10:00. KERAMICKÁ DÍLNA 
(4–99 let), od 16:00.

Podrobnější informace o těchto 
akcích najde na www.letanek.cz nebo 
na našem facebooku www.facebook.
com/letanek.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Tým RC Leťánek 

poZVánka 
na prosinec
1. prosince: MIKULÁŠSKÁ VESELICE 
pro děti
• neděle od 16:00, pivotel MMX, Dob-
řichovická 452, Lety u Dobřichovic

4. prosince: CO SKUTEČNĚ POTŘE-
BUJETE PRO SVÉ MIMINKO
• středa 18:30–20:30, letovská 
knihovna, na návsi, Lety 

13. prosince: SVATÁ LUCIE NA NÁVSI 
V LETECH

• pátek od 15:00, na návsi – koledy, 
vánoční pohoštění, přátelská setkání
 (bt)

www.obeclety.cz3 strana

koMpostéry téMěř roZdány
tři sta kusů kompostérů, které obec za-

koupila pro občany za výrazné finanční po-
moci ze státního fondu životního prostředí 
a eu, je téměř rozdáno.

Po	dva	víkendy	(27.	10.	a	2.	11.	2013)	si	občané	
na	základě	smluv	o	výpůjčce	vyzvedávali	kom-
postéry,	které	jim	budou	sloužit	k	výrobě	kvalitní	
zeminy	na	vlastních	zahradách.	900l	komposté-
ry	 jsou	 vyrobeny	 z	 odolného	 plastu,	 disponují	
postranními	 dvířky	 pro	 jednoduché	 odebírání	
vzniklé	zeminy,	jsou	shora	uzavíratelné.

Pár	posledních	kompostérů	ještě	čeká	na	le-
tovské	obyvatele	či	rekreanty,	kteří	mají	nemo-
vitost	v	katastru	obce	Lety.	Pro	více	informací	
kontaktujte	obecní	úřad	na	adrese	ou@obec-
lety.	cz	nebo	tel.	čísle	257	711	180.	 (bt)

školinka nona V listopadu
Školinka	 Nona	 byla	 s	 úspěchem	 a	 velkým	

zájmem	otevřena	v	září	2013.	V	říjnu	si	děti	už	
přivykly	na	chod	školky,	učily	se	podzimní	ří-
kadla	a	také	tvořily	–	povedené	papírové	dešt-
níky	můžete	vidět	vylepené	na	oknech	školin-
ky.	Teď	se	připravují	na	své	první	posvícenské	
vystoupení.

Při	procházkách	si	užívají	posledních	sluneč-
ných	dní	na	hřišti	u	sokolovny	v	Letech.

V	 odpoledních	 hodinách	 začaly	 probíhat	
pravidelné	kroužky	(Dovádění	s	paní	hudbou,	
Módní	 tvorba,	 Paličkování,	 Anglický	 jazyk	
pro	 žáky	 2.	 stupně	 ZŠ	 formou	 dramatické-
ho	 kroužku,	 výuka	 cizích	 jazyků),	 do	 kterých	
se	 stále	 můžete	 přihlásit.	 Více	 informací	 na		
www.skolinkanona.cz	nebo	na	telefonním	čís-
le	723	450	510.	Těšíme	se	na	vás!

Karolína Benešová a Michaela Kotěrová

čištění berounky
Správce	vodního	toku	Berounka	Povodí	Vlta-

vy,	s.	p.,	závod	Berounka,	oznámil	záměr	pro-
vést	vyčištění	nánosů	po	povodních	z	června	
2013,	 kdy	 došlo	 k	 zanesení	 koryta	 vodního	
toku,	a	to	v	těchto	úsecích:

Říční	km	19,39	–	19,49,	k.	ú.	Řevnice	(oblast	
pod	 řevnickým	 jezem),	 říční	 km	 18,2	 –	 18,6,	
k.	ú.	Řevnice	(oblast	nad	letovským	mostem),	
říční	 km	 15,93	 –	 16,115,	 k.	 ú.	 Dobřichovice	
(oblast	 pod	 dobřichovickým	 jezem),	 říční	 km	
11,75	–	11,81,	k.	ú.	Černošice.
Předpokládaný	termín	zahájení	prací:	11/2013.
Předpokládaný	termín	dokončení	prací:	12/2015.

sVatoMartinské posVícení
na náVsi uŽ 9. 11. od 10:00 hod.
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Bývalý	 extraligový	 hráč	 Ja-
kub	 Koloušek	 hraje	 volejbal	
už	 od	 dětství.	 Dříve	 působil	
v	 týmech	 Olymp	 Praha,	 USK	
Praha,	Nymburk,	Spartak	Per-
štejn,	hrál	také	šest	let	v	zahra-
ničí	 (Turecko,	 Polsko,	 Francie	
a	 Slovensko).	 Nejdéle	 ale	 pů-
sobí	právě	v	Dobřichovicích.

Slyšela jsem, že jste chtěl 
letos v Dobřichovicích skon-
čit. Hrajete však dál. Jak to?

Chtěl	jsem	skončit,	já	i	ostat-
ní	 tady	hrajeme	hrozně	dlou-
ho,	náš	věkový	průměr	 je	asi	
38	let.	Jsme	tu	s	přestávkami	
od	roku	1995,	kdy	se	zde	hra-
je	první	liga.	Vloni	to	vypadalo,	
že	skončíme,	všichni	už	máme	
děti,	bolí	nás	to,	každý	má	své	
zaměstnání,	 já	 třeba	 dojíž-
dím	z	Plzně…	Je	to	náročné.	
Bylo	 domluvené	 ukončení,	
povedl	 se	 nám	 i	 závěr	 sezo-
ny,	já	měl	jít	trénovat	do	Plzně	
a	zároveň	hrát,	ale	nakonec	to	
nedopadlo.	Tak	 jsme	se	 tady	
znovu	dohodli,	že	odehrajeme	
ještě	 jednu,	ale	už	definitivně	
poslední	 sezonu.	 Teď	 máme	
mladé	 hráče	 a	 ambice	 jsou	
stejné:	 postoupit	 do	 play-off	
a	zase	hrát	nahoře.

To je docela rarita, že jste 
tady v podobné sestavě 
takhle dlouho, ne?

Určitě	ano.	Za	prvé	je	rarita,	
že	 hrajeme	 pořád	 ve	 stejné	
sestavě,	 a	 za	 druhé	 umístě-
ní,	nepamatuju	si,	že	bychom	
byli	 horší	 než	čtvrtí.	Vždycky	
jsme	 to	 nějak	 zvládli.	 Stačí	
nám	dva	tréninky	týdně	i	naše	
zkušenosti.	 Parta	 nás	 drží.	
A	taky	Jarda	Čermák	a	Ladi-
slav	Sejk,	bez	nich	by	to	nikdy	
nefungovalo.

Proč jste šel před lety zrov-
na sem do Dobřichovic?

Protože	 Jarda	 Čermák,	 sta-
rosta	oddílu	a	motor	všeho,	hrál	
se	mnou	extraligu	za	USK	Pra-
ha.	 Říkal,	 že	 tady	 se	 vždycky	
hraje	kraj	a	nedaří	se	postoupit	
do	 2.	 ligy	 a	 výš.	 Po	 domluvě	
jsme	to	zkusili:	přestoupil	jsem	
a	do	dvou	let	jsme	byli	v	první	
lize,	kde	jsme	sice	byli	nováč-
ci,	ale	všichni	věděli,	že	máme	
v	kádru	chlapy	z	extraligy.

Jak dlouho hrajete volej-
bal?

Od	třetí	třídy.

To je hodně dlouho…
Strašně.	Tehdy	 to	bylo	 jiné,	

každý	 chtěl	 hrát	 fotbal,	 ale	
mě	 to	 nebavilo.	 Chodil	 jsem	
do	 Klokánka	 v	 Praze,	 kam	
jednou	přišel	pan	Kaláb,	v	té	
době	 excelentní	 hráč,	 a	 pro-
tože	jsem	byl	vytáhlý,	řekl	mi,	
pojď	 zkusit	 volejbal.	 Já	 jsem	
vůbec	 nevěděl,	 co	 to	 je.	 Od		
3.	 třídy	 do	 14	 let	 se	 tam	 ale	
stejně	dělal	všeobecný	sport,	
volejbal	jsem	nehrál	vůbec,	až	
potom.	A	pak	v	těch	17	nebo	

18	letech	jsem	si	uvědomil,	že	
bych	 ho	 chtěl	 dělat	 dál.	 Měl	
jsem	velké	štěstí,	že	 jsem	se	
dostal	k	profesionálům.

Jak to? To je tak těžké?
S	touto	výškou	určitě.

To znamená, že jste malý? 
Vždyť máte 190 cm.

V	 té	 době	 to	 bylo	 málo.	
Jsem	 tedy	 nahrávač,	 který	
rozděluje	míče.	A	 i	mezi	nimi	
jsem	 střízlík,	 když	 jsem	 hrál	
venku,	 vypadal	 jsem	 jako	 tr-
paslík.	Oni	mají	všichni	kolem	
dvou	metrů,	i	208,	212	cm.

Do kolika let se dá hrát vo-
lejbal na této úrovni?

Těžko	 říct.	 Já	 jsem	 ročník	
1971	a	je	jen	pár	hráčů,	kteří	
na	této	úrovni	hrají,	zbyli	jsme	
asi	tři.	Víte,	volejbal	je	nejtěžší	
a	nejtechničtější	sport	na	svě-
tě,	žádná	situace	v	něm	není	
stejná.	Ve	volejbalu	nikdy	ne-
víte,	kam	a	jak	vám	to	spad-
ne,	 můžete	 špatně	 šlápnout	
nebo	dát	jinam	ruce.	I	proto	je	
to	tak	náročné.

A asi je náročné i dojíždě-
ní z Plzně do Dobřichovic 
na tréninky?

To	ano,	ale	já	jsem	celý	život	
dojížděl.	 Jezdím	 i	 do	 práce	
do	Rakovníka,	jsem	profesio-
nální	voják.	Teď	budu	praco-
vat	v	Jincích.

V Dobřichovicích jste ni-
kdy nebydlel?

Chtěl	 jsem,	 ale	 nevyšlo	 to.	
Žena	 je	z	Plzně	a	chtěla	 tam	
zůstat.

A znáte to tady?
No	 jasně,	 chodili	 jsme	 cvi-

čit	na	Ameriku	a	tady	v	okolí	
jsem	 trávil	 víkendy	 a	 volný	
čas,	když	jsem	byl	svobodný,	
líbí	 se	 mi	 místní	 akce,	 třeba	
Dračí	 lodě	 byly	 super.	 A	 je	
tu	 krásné	okolí,	 třeba	 takové	
Karlické	údolí	mám	moc	rád.

Jste profesionální voják. Jak 
jste se k této práci dostal?

Živili	 jsme	 se	 s	 ženou	 oba	
volejbalem,	 ale	 bylo	 čím	 dál	
tím	těžší	sehnat	práci,	hlavně	
pro	mě.	Navíc	kluk	začal	cho-
dit	do	školy,	tak	jsem	se	roz-
mýšlel,	co	dál.	Jsem	militant-
ní,	 zajímá	 mě	 to,	 a	 tak	 jsem	
si	našel	pracovní	místo,	když	
se	tvořila	profesionální	armá-
da.	Začal	 jsem	sloužit	v	roce	
2005	jako	ženista.

Hodláte úplně přestat s vo-
lejbalem, až skončíte tady?

Ještě	 nevím.	 Chtěl	 bych	
udělat	 klub	v	Plzni,	 ale	bude	
to	těžké,	dokud	není	volejbal	
na	 vyšší	 úrovni.	 A	 tam	 nikdy	
nebyla	extraliga.	Uvidíme.

Lucie Paličková

Volejbal je nejtechničtější 
a nejtěŽší sport
přesto ho jakub koloušek hraje V dobřichoVicích i po čtyřicítce

V dobřichovicích není 
známější sport než volej-
bal. tým zdejší tj sokol 
dobřichovice se už dlou-
ho drží v 1. lize, a to i pře-
sto, že v kádru je hodně 
sportovních veteránů. ti 
se již několikrát rozho-
dovali, jestli neskončí. 
letošní sezona už bude 
ale asi opravdu poslední 
pro jakuba kolouška.

Zdroj: http://volejbaldobi.webnode.cz/
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PŘIROZENÝ ZPŮSOB, JAK OMLADIT VAŠI POKOŽKU ZEVNITŘ!
Unikátní anti-aging technika od LPG Francie, výhradní patent LPG® Mecáno-Stimulation.

NOVOU TECHNOLOGIÍ 
LPG ENDERMOLIFT PROKÁZÁNO:

Rozjasňující účinky a detoxikace již po prvním ošetření.

PRODUKCE KYSELINY HYALURONOVÉ

ZPEVNĚNÍ  POKOŽKY

TVORBA NOVÉHO  ELASTINU

VYHLAZENÍ VRÁSEK

+80%

+21%
+46%
+23%

Salon KP Medical, Černošice - Vráž, Mokropeská 2027
Objednávky tel: +420 311 329 411 (9-17 hod nebo dle dohody).

www.kpmedical.cz

Nová Ergolift ošetřující hlavice s MPF® technology 
(efektivní patentovaný mikro-motor)

Více jak 40 terapeutických programů pro krásu a zdraví

Dotykový displej s grafickými protokoly ošetření

Testovaná a prokázaná účinnost 
(odborná studie prof. Phillipe Humbert 2013)

NOVINKA 2013 
přenosný LPG přístroj MOBILIFT M6!

MOŽNOST ZAKOUPENÍ VÁNOČNÍCH DÁRKOVÝCH POUKÁZEK.

MOBILIFT_inzerat_DOBNET_180x132.indd   2 1.11.2013   15:52:55

Novinka
v našem fitness centru: 

VIBROSTATION
a POWERPLATE!

Chcete zpevnit svou postavu?
Zhubnout? Zbavit celulitidy?
Přijďte si vyzkoušet vibrační plošinu  
Vibrostation a PowerPlate.

Možnost objednat lekce s osobním trenérem.

Více informací najdete na www.olympiawellness.cz l tel: 257 711 532
Olympia Wellness, K. Mašity 409, Všenory 252 31

 jen 50,- 
na 30 min

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

1) Vyhledávejte služby zavedených realitních kanceláří. Vyhýbejte se jednotlivcům,
 slibujícím fantastické nemovitosti a služby.
2) Ve vámi vybrané realitní kanceláři si všímejte jednání jejích pracovníků,
 vybavení kanceláří, celkové atmosféry. Řekne vám to víc než jakákoli reklama.
3) Vyžadujte komplexní informace o způsobu práce kanceláře, kterou jste si vybrali.
 Většina z nich má své provozní předpisy, které si pečlivě prostudujte.
4) Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než vše pečlivě zvážíte.
 Žádná solidní realitní kancelář vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí.
5) Uzavírejte jen takovou smlouvu, ve které se zavazujete akceptovat pouze kupujícího,
 který splňuje veškeré podmínky prodeje specifikované ve zprostředkovatelské smlouvě.
6) Dbejte na úplnost zprostředkovatelské smlouvy, vyžadujte přesné znění ve všech jejích
 ustanoveních, zvláště pak v termínech a provizi. Pokud máte pochybnosti, vyžádejte
 si před podpisem konzultaci právníka.
7) V případě sepisu kupní smlouvy trvejte na notáři či advokátovi. Jinými osobami psanou
 kupní smlouvu odmítněte.
8) Kupujete-li nemovitost přes realitní kancelář, vyžádejte si doklad o tom, že může tuto
 nemovitost nabízet. Ušetříte si čas, peníze a zklamání.
9) Kupovanou nemovitost si důkladně prohlédněte, máte-li pochybnosti, konzultujte je
 s odborníkem. Vyžádejte si doklady k nemovitosti, jakož i veškeré dostupné další 

informace. Teprve po zvážení všech faktů se rozhodujte.
10 Jednejte seriózně, protože na základě shora uvedených faktů jste si určitě vybrali 

seriózní kancelář. Pouze za vzájemné důvěry se může podařit
 dobrý obchod.

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

Zdroj desatera:  ARK ČR
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kultura

ZÁPIS – ŠKOLNÍ ROK 2013/14:
LUMEK – klub malých dětí  
• dětí 2 – 6 let, 7.30 – 17 h
• provoz v Dobřichovicích i na Mořince 

ZÁPIS – KROUŽKY, KURZY 2013/14:
Dobřichovice – pro děti do 3 let až po 1. st. ZŠ:
• KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY, DĚTI S ODKLADEM
 út 14 – 15h

•	NOvINKa! pro děti 3 – 6 let, út 15:30 – 16:30h
 DUHA, studio pro smysly i (ne)smysly
 www.ilumen.cz

• FLÉTNIČKA PRO NEJMENŠÍ, po 16 – 17h, děti 3 – 6 let
• JÓGA S POHÁDKOU, čt 16 – 17h, děti od 3 let
• ARTE RADKY - výtvarka s keramikou, po + pá, 
   děti 3 – 6 let + 1. st. ZŠ

Dobřichovice – pro dospělé:
• BŘIŠNÍ TANCE, čt od 19:30h, dospělí

Mořinka – pro děti od 3 let:
• JÓGA S POHÁDKOU, po 16 – 17h, děti od 3 let
• ARTEFILETIKA, st 16 – 17h, děti od 3 let

Podrobnosti a ceny:
vše na www.ilumen.cz

Lumen o. s., Palackého 147, Dobřichovice
tel. 731 488 774, info.lumen@seznam.cz         

www.biomungo.cz

Bio Obchod s kavárnou 
v Dobřichovicích, 

široký sortiment, příjemné prostředí. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

inzerce

To,	že	je	svatý	Martin	spo-
jován	 s	 příchodem	 první-
ho	 sněhu	 (přijíždí	 na	 bílém	
koni),	je	věc	všeobecně	zná-
má.	Už	méně	se	však	ví,	že	
takzvaná	 „martinská	 husa“	
je	s	tímto	světcem	spojová-
na	 prostřednictvím	 dvou	 le-
gend.	První	 z	 nich	praví,	 že	
Martin	byl	proti	své	vůli	zvo-
len	 biskupem	 a	 před	 tímto	
zvolením	se	ukrýval	v	husní-
ku	mezi	husami.	Druhá	mluví	
o	tom,	že	husy	svým	kejhá-
ním	rušily	světce	při	kázání,	
a	 tak	 musí	 za	 trest	 za	 své	
kejhání	pykat	na	pekáči.

Když	 k	 tradici	 martinských	
husí	přidáme	ještě	zvyk	slav-
nostního	 otevírání	 svatomar-
tinského	 vína,	 prvního	 vína	
letošního	ročníku,	můžeme	se	
těšit	na	svátky,	při	nichž	si	při-
jdou	 na	 své	 především	 naše	
chuťové	pohárky	a	žaludky.

A	 až	 budeme	 slastně	 vy-

chutnávat	 první	 doušky	 mla-
dého	 vína	 a	 obírat	 kůstky	
z	pečínky,	pojďme	si	společně	
připomenout	i	jednu	z	myšle-
nek	 svatého	 Martina:	 „Komu	
se	v	životě	dobře	daří,	neměl	
by	 zapomínat	 na	 ty,	 kteří	 žijí	
v	nouzi."	(Antologia,	p.	637)

Lenka Papáčová

sVatoMartinské slaVnosti
poslední teplé dny nám 

ještě zpříjemnily konec 
října, s nastupujícím mě-
sícem už můžeme čekat, 
že se zima pomalu začne 
hlásit o slovo. listopa-
dové dny jsou neodmys-
litelně spjaty se svátkem 
svatého Martina (narodil 
se v roce 316 v horní pa-
nonii, dnešním Maďar-
sku).

akce na sVatého 
Martina:
9.	11.
•	sVatoMartinské  
posVícení V letech
–	od	10	hod.,	náves	obce	
Lety,	tradiční	slavnosti,	kde	
najdete	nejen	dobré	jídlo	
a	pití,	ale	i	bohatý		
kulturní	program
(více informací na straně 3)

9.	11.
•	sVatoMartinský 
laMpionoVý průVod
–	sraz	v	17	hod.	na	Křižov-
nickém	náměstí	u	zámku	
Dobřichovice,	světélkový	
průvod	zakončený	příjez-
dem	sv.	Martina

11.	11.
•	slaVnost sVatoMar-
tinského Vína
–	od	11:11	hod.,	sál	re-
staurace	U	Janů,	Karlštejn,	
každoroční	slavnosti	svato-
martinského	vína	s	cimbálo-
vou	muzikou,	ochutnávkou	
karlštejnských	vín	a	odbor-
nou	přednáškou

Loňské posvícení v Letech Autor: Alena Vanžurová
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ajťákoVa poradna

Způsob	 komunikace	 pro-
střednictvím	datových	schránek	
nahrazuje	 klasický	 způsob	 do-
ručování	v	listovní	podobě,	pro-
tože	zákon	o	datových	schrán-
kách	zrovnoprávňuje	papírovou	
a	elektronickou	verzi	zasílaného	
dokumentu.	 Orgánům	 veřejné	
moci	 a	 právnickým	 osobám	
jsou	 datové	 schránky	 zřízeny	
automaticky,	 všem	 ostatním	
na	základě	jejich	žádosti.

Cílem	projektu	informačního	
systému	 datových	 schránek	
je	 efektivnější,	 tedy	 rychlejší,	
levnější	a	spolehlivější	veřejná	
správa,	 což	 pozitivně	 pocítí	
každý	občan.

Tolik	snad	oficiální	informace,	
uvedená	na	informačním	webu	
datových	 stránek	 na	 internetu	
na	adrese	www.datoveschran-
ky.info.	 Jak	 už	 je	 uvedeno	
výše,	tento	článek	je	zbytečný	
pro	 představitele	 právnických	
osob,	 kteří	 s	 datovou	 schrán-
kou	 už	 určitě	 pracují,	 protože	
ji	mají	zřízenou	automaticky	ze	
zákona	stejně	jako	veškeré	or-
gány	veřejné	moci,	tj.	 i	obecní	
a	 finanční	 úřady	 či	 zdravotní	
pojišťovny.	Pokud	má	tedy	uži-
vatel	zřízenou	datovou	schrán-
ku,	může	jejím	prostřednictvím	
komunikovat	ověřeným	způso-
bem	s	úřady.	Pro	fyzické	osoby,	
občany	i	podnikatele	je	datová	
schránka	zatím	nepovinná.

jaké jsou tedy výhody 
datové schránky?

Všechny	 písemnosti	 od	 or-
gánů	 veřejné	moci	do	ní	 bu-
dou	automaticky	doručovány,	
není	 potřeba	 pro	 ně	 chodit	
na	 poštu.	 Pokud	 bude	 co-
koli	 třeba	odeslat	na	úřad,	 je	
možné	učinit	BEZPLATNĚ	da-
tovou	schránkou.	

Mohu přiložit nějaký 
dokument, který chci 
na úřad zaslat?

Ano,	 k	 datové	 zprávě	 lze	
přiložit	 povolené	 typy	 příloh,	
podobně	jako	když	se	odesílá	
zpráva	 e-mailem.	 Nejčastější	
přílohou	 je	 dokument	 ve	 for-
mátu	PDF.

co potřebuji pro 
používání datové 
schránky?

Určitě	 počítač	 s	 přístupem	
na	 internet.	 Pro	 standardní	
používání	 datové	 schránky	
stačí	 pouze	 internetový	 pro-
hlížeč,	který	je	běžně	zdarma	
součástí	 operačního	 systé-
mu.	Zprávy,	jež	úřady	posílají,	
jsou	rovněž	běžně	k	prohléd-
nutí	v	programech,	které	jsou	
buď	 součástí	 počítače,	 nebo	
jsou	zdarma.

jaký mám doklad 
o doručení, podobně 
jako je pro listovní formu 
podací lístek?

V	systému	datových	schrá-
nek	 je	 k	 dispozici	 jak	 dodej-
ka,	tak	doručenka.	Správcem	
datových	 schránek	 je	 Minis-
terstvo	 vnitra	 ČR,	 které	 ga-
rantuje,	 že	 status	 doručenka	
zaručuje	odesílateli	spolehlivé	
doručení	adresátovi.

co se stane, když se 
k datové schránce 
nepřihlásím a zprávu si 
nepřečtu?

Systém	 datových	 schránek	
je	 zřízen	 na	 základě	 zákona,	
ve	 kterém	 je	 každá	 zpráva	
doručená	 do	 datové	 schrán-
ky	 automaticky	 považována	
za	 doručenou	 po	 10	 dnech	
od	dodání,	 i	když	nebyla	ad-
resátem	 přečtena.	 Některé	
zásilky	 doručované	 pozemní	
poštou	mají	již	na	základě	to-
hoto	 zákona	 podobný	 para-

metr,	 označovaný	 jako	 fikce	
doručení.

je možné odeslat 
upozornění formou 
sMs nebo e-mailem, že 
mně přišla nová datová 
zpráva?

Ano,	 v	 systému	 lze	 nastavit	
zasílání	 upozornění	 e-mailem	
zdarma	a	prostřednictvím	SMS	
za	cenu	3	Kč	za	zprávu.	Potom	
není	 nutné	 datovou	 schránku	
pravidelně	kontrolovat.

Mohu odesílat datové 
zprávy jinému uživateli 
datové schránky, když 
se nejedná o orgán 
veřejné moci?

Ano,	 je	 možné	 odeslat	 da-
tovou	zprávu	 jinému	uživate-
li,	ovšem	při	splnění	několika	
podmínek.	 Za	 prvé	 uživatel	
musí	 mít	 aktivovanou	 funkci	
doručování	poštovních	zpráv.	
Pokud	ji	nemá,	poštovní	zprá-
vy	 nemůže	 přijímat.	 Aktivace	
přijímání	 poštovních	 zpráv	
i	 provoz	 jsou	 zdarma.	Pozor,	
nemá	to	nic	společného	s	do-
ručováním	 poštovních	 zpráv,	
které	přijdou	na	poštu!	Za	dru-
hé	je	třeba	za	každou	odesla-
nou	 zprávu	 adresátovi	 mimo	
orgány	 veřejné	 moci	 zaplatit	
částku	14,13	Kč.	Za	možnost	
odesílání	poštovních	zpráv	se	
dále	 hradí	 měsíční	 poplatek	
ve	výši	24,20	Kč.	Více	v	cení-
ku	služeb.

jak lze zřídit datovou 
schránku?

Nejjednodušším	 způsobem	
je	návštěva	pracoviště	Czech	
Point.	 O	 zřízení	 schránky	 lze	
požádat	 i	 pozemní	 poštou,	
ovšem	 s	 úředně	 ověřeným	
podpisem,	 nebo	 elektronic-
kou	 poštou	 (e-mailem),	 ale	
s	 garantovaným	 elektronic-
kým	podpisem.

jak dlouho trvá zřízení 
datové schránky?

Datová	 schránka	 je	 zřízena	
do	 třech	 pracovních	 dnů.	 Ná-
sledně	je	nutné	se	do	schránky	
přihlásit	prostřednictvím	portá-

lu	 www.mojedatovaschranka.
cz	a	změnit	přihlašovací	údaje.

Tolik	 snad	 nejdůležitější	 in-
formace	 o	 datových	 schrán-
kách.	 Mezi	 lidmi	 panují	 roz-
poruplné	 informace	 o	 jejich	
využívání,	 hlavně	 kvůli	 fikci	
doručení.	Jak	již	ale	bylo	uve-
deno,	 důležité	 zprávy	 ode-
sílané	 orgány	 veřejné	 moci	
pozemní	poštou	mají	už	dnes	
stejný	 parametr.	 Slušný	 člo-
věk	se	tedy	nemusí	datových	
schránek	bát	a	neslušné	stej-
ně	zákon	dožene.	Pro	komu-
nikaci	s	úřady	 je	to	tedy	 jed-
noznačně	přínosná	záležitost,	
a	navíc	člověk	šetří	nervy	při	
čekání	na	poště.

Diskutabilní	 zůstává	 do-
ručování	 poštovních	 zpráv	
(od	 běžných	 uživatelů),	 které	
většina	uživatelů	nemá	aktiv-
ní.	 Vyhledávání	 všech	 uživa-
telů	datových	stránek	funguje	
na	internetu	na	adrese	portal.
gov.cz	 kliknutím	 na	 odkaz	
na	 titulní	 straně	 Vyhledávání	
v	 seznamu	 datových	 schrá-
nek.	Pro	odesílatele	poštovní	
zprávy	 to	 znamená	 vyhledat	
v	 seznamu	 datových	 schrá-
nek	ID	příjemce	a	poté	ho	zku-
sit	 vyplnit	 při	 vytváření	 nové	
zprávy.	Odesílatel	se	 tedy	až	
při	 přihlášení	 do	 své	 datové	
schránky	dozví,	 zda	 lze	poš-
tovní	 zprávu	 adresátovi	 ode-
slat	datovou	schránkou,	nebo	
musí	 na	 poštu.	 Dle	 vyjádření	
provozovatele	 systému,	 stát-
ního	podniku	Česká	pošta,	s.	
p.,	 je	 to	 ale	 v	 pořádku,	 pro-
tože	 informace	 o	 doručování	
poštovních	zpráv	konkrétního	
adresáta	je	neveřejný	údaj.

Další	 informace	 o	 dato-
vých	 schránkách	 je	 možné	
zjistit	 na	 internetu	 na	 adrese	
www.datoveschranky.info	
nebo	 na	 informační	 lince	
270	005	200.	Linka	je	ovšem	
v	 provozu	 pouze	 v	 pracov-
ních	dnech	od	8	do	18	hodin.	
Skutečnost,	 že	 o	 víkendech	
nefunguje,	 naznačuje,	 že	 ani	
MV	ČR	nemá	příliš	 velký	zá-
jem	 o	 rozšiřování	 datových	
schránek	mezi	občany.

Michal Nešpor

datoVé schránky – bojíte se?

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

datové schránky jsou informačním systémem ve-
řejné správy. díky informačním technologiím zásad-
ně mění způsob doručování (přijímání a podávání) 
úředních dokumentů. pomocí datových schránek je 
možné zasílat dokumenty v elektronické podobě or-
gánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.



noVé prodejny 
V regionu

Situace	 se	 výrazně	 změni-
la	zhruba	před	šesti	 lety,	kdy	
na	 okraji	 Dobřichovic	 vybu-
dovala	svou	pobočku	společ-
nost	Lidl.	Nedlouho	poté	bylo	
otevřeno	Tesco	Expres	v	Čer-
nošicích	na	Vráži	a	ve	stejném	
městě	vyrostl	v	roce	2010	také	
Penny	Market.	Jako	poslední	
pak	v	roce	2012	přibyl	super-
market	 Billa	 v	 Letech,	 který	
vystřídal	 hojně	 navštěvovaný	
supermarket	Eso.

Z	Esa	se	vyčlenil	Hobbymar-

ket	Eso	–	v	něm	najdou	všich-
ni	 obyvatelé	 domácí	 potřeby,	
pomůcky	na	zahradu,	drogerii,	
papírnictví	a	další	zboží.	A	lec-
kdy	 se	 tam	 seženou	 i	 věci,	
pro	něž	byste	 jinak	museli	 jet	
do	 Berouna	 nebo	 do	 Prahy.	
Hobbymarket	objevíte	na	stej-
ném	místě	jako	Billu.

Ve	 stejném	 areálu	 se	 nalé-
zá	 ještě	 zahradnické	 centrum	
Conica,	 firma	 KB	 Contract,	
Relaxační	 studio	 Andromeda	
a	 velmi	 oblíbená	 jídelna,	 kde	
se	 každý	 den	 kolem	 poledne	
vystřídají	 zástupy	 strávníků.	

A	 kdo	 potřebuje	 sehnat	 maso	
nebo	 uzeniny,	 může	 si	 zajet	
ještě	 o	 pár	 desítek	 metrů	 dál	
do	prodejny	Lidl,	v	níž	nedávno	
otevřeli	Maso–uzeniny	Zeman.

tradiční Menší 
nákupy

A	to	samozřejmě	není	všech-
no.	V	každé	obci	v	Poberouní	
i	 Podbrdsku	 se	 nachází	 ještě	
nějaký	další	obchod	nebo	ob-
chůdek.	 Jsou	 to	 především	
tradiční	Jednoty	nebo	prodej-
ny	 COOP	 (např.	 v	 Řevnicích,	
Dobřichovicích	 nebo	 obou	
Třebaních),	 řevnická	 prodejna	
Potraviny	 CZ	 (bývalý	 Nosek)	
a	mnoho	dalších	malých	krám-
ků	s	jídlem,	květinami,	ovocem	
a	zeleninou,	papírnictvím	nebo	
domácími	potřebami.

A	nutno	říci,	že	tyto	krámky	

jsou	 u	 obyvatel	 regionu	 stá-
le	 oblíbené	 –	 větší	 obchodní	
centra	je	rozhodně	nevytlači-
la,	 spíš	 jen	 vhodně	 doplnila.	
Faktem	 také	 je,	 že	v	 regionu	
žije	 hodně	 starších	 lidí,	 kteří	
nemají	k	dispozici	auta,	aby	si	
zajeli	 nakoupit	 do	 Letů	 nebo	
Dobřichovic,	a	 tak	pořád	na-
vštěvují	 svůj	 menší	 krámek	
ve	vsi.	V	některých	z	nich	se	
navíc	 dá	 nakoupit	 speciální	
a	 téměř	 domácí	 zboží,	 pro	
něž	si	sem	lidé	stále	chodí.	

Celkově	lze	říci,	že	možnosti	
nákupu	v	našem	regionu	jsou	
dostačující.	I	když	výběr	mož-
ná	není	 ideální	a	na	opravdu	
velké	nákupy	musíme	zajet	ji-
nam	(což	ovšem	také	není	da-
leko	a	majitelům	aut	to	nečiní	
žádný	problém),	vše	základní	
a	důležité	tady	seženeme.
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obchodní centra V regionu:
Víc jich není potřeba

není to tak dlouho, co v našem okolí nebylo kde po-
řádně nakoupit. jediný větší obchod byl supermar-
ket eso v letech a pak potraviny pana noska v řev-
nicích. V obou obchodech měli ale dražší zboží než 
ve velkých řetězcích, do kterých jsme museli jezdit 
na okraj prahy. to už teď ovšem neplatí.

prodejna lidl
V	Lidlu	pořídíme	všechny	základní	po-

traviny	včetně	masa,	 zeleniny	a	pečiva,	
drogerii	 i	 některé	 další	 zboží,	 například	
oblečení,	 hračky	 nebo	 potřeby	 pro	 do-
mácnost.	„Prodejna	Lidl	v	Letech	u	Dob-
řichovic	byla	otevřena	v	listopadu	2007.	
Na	 jaře	 letošního	 roku	 prošla	 moderni-
zací,	 aby	 zákazníkům	 nabídla	 atraktivní	
a	moderní	nákupní	prostředí.

Výběr	 lokality	pro	stavbu	nové	prodej-
ny	je	vždy	zásadní	rozhodnutí,	při	kterém	
bereme	ohled	na	různé	faktory.	Na	tom-
též	principu	jsme	vybírali	i	lokalitu	v	Le-
tech,	aby	splňovala	naše	kritéria,	včetně	
atraktivity	oblasti,“	sdělila	tisková	mluvčí	
společnosti	Lidl	Jitka	Vrbová.	

prodejna tesco eXpres
Skoro	šest	let	můžete	nakoupit	v	černo-

šické	prodejně	Tesco	Expres.	Je	umístěna	
na	Vráži,	kde	skvěle	zapadá	do	zdejšího	

prostoru.	 Uvnitř	 seženete	 veškeré	 zá-
kladní	potraviny	i	víno.	„Všechny	obcho-
dy	Tesco	Expres	spojuje	rychlá	obsluha,	
zaměření	na	čerstvé	potraviny	a	dlouhá	
otevírací	doba.	Obchod	Tesco	Expres	je	
určen	jak	pro	zákazníky,	kteří	v	blízkosti	
obchodu	bydlí	a	uvítají	možnost	každo-
denního	nákupu	základních	potravin,	tak	
pro	 ty,	 kteří	 v	blízkosti	 obchodu	pracují	
a	přes	den	hledají	možnost	rychlého	ná-
kupu	oběda,	snacku	či	svačiny,“	píše	se	
na	webu	společnosti	Tesco.

prodejna billa
Nová	pobočka	v	Letech	byla	otevřena	

25.	dubna	2012,	další	 prodejnu	najde-
te	také	v	Černošicích	poblíž	vlakového	
nádraží.	 A	 proč	 si	 společnost	 vybrala	
právě	 Lety?	 „Sázíme	 na	 to,	 že	 místní	
budou	 rádi	 chodit	 tam,	 kde	 byli	 zvyk-
lí	 potraviny	 nakupovat,“	 řekl	 generální	
ředitel	společnosti	Billa	v	České	repub-

lice	 a	 na	 Slovensku	 Jaroslaw	 Szczyp-
ka.	„Lety	u	Dobřichovic	patří	se	zhruba	
1	 300	 obyvateli	 mezi	 nejmenší	 lokality	
v	republice,	kde	máme	zastoupení,“	do-
dal	Szczypka.

Podle	něj	byla	prodejna	v	Letech	upra-
vena	v	nejnovějším	designu	společnosti	
Billa,	který	mají	v	ČR	zatím	zhruba	pouze	
dvě	desítky	obchodů.	Dominantou	 jsou	
ostrůvky	s	čerstvými	potravinami	a	nižší	
a	přehlednější	regály.	Prodejna	také	vyu-
žívá	úsporné	technologie,	například	uza-
víratelné	chladicí	a	mrazicí	boxy	a	skříně	
a	 úsporné	 osvětlení.	 Nové	 je	 i	 barevné	
provedení	prodejny.

prodejna penny Market
V	 Černošicích	 zahájil	 Penny	 Market	

prodej	 v	 roce	 2010	 jako	 323.	 prodejna	
v	 republice.	 Kromě	 standardního	 sor-
timentu	 nabízí	 také	 typické	 regionální	
výrobky.

kde MůŽeMe V našeM regionu nakoupit?



téMa

dobnet, o. s.	|	Palackého	27	|	Dobřichovice	|	tel.:	277	001	111	|	www.dobnet.cz9 strana

číslo	11	|	ročník	7 dobnet zpravodaj

Co	 si	 tedy	 myslí	 obyvatelé	
našeho	 regionu	 o	 nákupních	
centrech,	obchodech	a	naku-
pování	 vůbec?	 Položili	 jsme	
několika	 z	 nich	 pár	 otázek,	
například	 jaký	 mají	 na	 ob-
chodní	centra	názor,	zda	jsou	
rádi,	že	je	tady	máme,	co	nej-
víc	nakupují	a	kde	nebo	 jaké	
mají	 s	 těmito	 obchody	 pro-
blémy.	 A	 tady	 vám	 nabízíme	
jejich	odpovědi.

 ondřej, řevnice:
Myslím	 si,	 že	 není	 špatné,	
že	 jsou	 tyto	 obchody	 poblíž.	
Na	můj	vkus	 jich	 je	naprosto	
dostačující	 množství.	 Větši-
nou	nakupujeme	jen	drobnos-
ti	 u	bývalého	Noska,	 ale	 čas	
od	času	zajedeme	na	„větší“	
nákup	 do	 Billy.	 Kupujeme	
především	 potraviny.	 Žádný	
zásadní	 problém	 nevidím,	
obchody	 vypadají	 tak,	 jak	 si	
představuji,	že	by	asi	vypadat	
měly.	Nejspíš	bych	to	řekl	tak,	
že	 tam	 jedu,	 bez	 problémů	
zaparkuji,	 nakoupím	 a	 pryč.	
Nic	 jiného	 od	 toho	 obchodu	
nečekám.	 Výhodou	 je	 určitě	
otevírací	 doba,	 je	 dobře,	 že	

se	dá	nakoupit	i	později	v	so-
botu	a	v	neděli.

 helena, Zadní třebaň:
Raději	nakupuji	v	malých	ob-

chodech,	 nejlépe	 v	 bio	 krám-
cích.	Obchodní	centra	vnímám	
jako	 nutnost	 a	 pořizuji	 v	 nich	
především	 žrádlo	 pro	 zvířata	
a	balenou	vodu,	potraviny	 jen	
v	malém	množství.	Neumím	dě-
lat	zásoby	a	nemáme	ledničku,	
tak	 je	 to	 náročnější.	 Nejraději	
bych	chodila	k	soukromníkům	
nebo	na	trh,	dříve	jsem	navště-
vovala	jednotu	v	Zadní	Třebani	
nebo	 malé	 krámky	 ve	 městě.	
Bude	dobře,	když	jich	tu	bude	
víc,	 kvůli	 pracovním	 místům	
pro	lidi.	Co	je	problémem	vel-
kých	 center	 u	 nás?	 Mnohdy	
nekvalitní	 a	předražené	zboží.	
A	pokud	jde	o	vzhled,	celkem	
se	mi	 líbí	Billa,	mají	 tam	pěk-
nou	zeleninu	a	ovoce,	jinak	ni-
kam	nechodím,	 jen	výjimečně	
nebo	náhodně.

 lucie, dobřichovice:
Byla	jsem	zvyklá	nakupovat	

v	Letech	v	Esu	a	Billa	mi	vy-
hovuje,	 hlavně	 sortimentem,	
ačkoli	také	vždy	nemají	úplně	
všechno,	 co	 chci.	 Nakupuji	
samozřejmě	 hlavně	 „běžné“	
potraviny,	bio	potraviny,	dro-
gerii,	 zeleninu	 a	 ovoce	 (když	
nestihnu	 zajít	 do	 zeleniny	
v	 Dobřichovicích).	 Do	 Lidlu	
nechodím,	 nakupovat	 tam	
neumím,	pouze	když	je	to	ne-
zbytně	nutné	nebo	mají	zrov-
na	v	akci	něco,	co	je	pro	mne	
zajímavé	 (třeba	 výtvarné	 po-
třeby).	Do	Tesca	na	Vráži	za-
jedu	 pouze	 sporadicky,	 jeho	
sortimentem	 nadšená	 ne-
jsem.	 S	 počtem	 obchodních	
domů	jsem	spokojená	(víc	už	
ne!)	a	v	podstatě	mi	tu	vůbec	
nic	nechybí.

Co	 se	 týče	 vzhledu,	 žádná	
krásná	 architektura	 to	 tedy	
samozřejmě	 není,	 ale	 člověk	
si,	 bohužel,	 zvykne.	 Vylo-
ženě	 odpudivý	 (vzhledem,	
vůní,	 čistotou	 i	 sortimentem)	
mi	 připadá	 pouze	 obchodní	
dům	 v	 centru	 Dobřichovic	
(vybydlená	 krabice	 ze	 se-
dmdesátých	 let).	 Vzhledem	
k	 okolní	 moderní	 zástavbě	
pevně	doufám	i	v	rekonstruk-
ci	či	úplnou	přestavbu	tohoto	
„svatostánku”.	 Občas	 tam	
zavítám	 brzy	 ráno	 při	 cestě	
z	 nádraží,	 kam	 vozím	 syna	
na	 vlak,	 takže	 aspoň	 dcera	
má	k	snídani	čerstvé	pečivo,	
i	 když	 rohlíky	 nejsou	 žádná	
sláva.	U	nás	tedy	jednoznač-
ně	vede	Billa.

 obyvatelka Zadní  
třebaně:

Obchodů	je	myslím	dost,	víc	
jich	není	potřeba,	nejvíce	nám	
z	hlediska	sortimentu	vyhovu-
je	Billa.	Jsme	rádi,	že	tady	tyto	
prodejny	jsou,	dříve	jsme	jezdili	
do	Tesca	na	Zličíně.	Nakupuje-
me	v	podstatě	všechno,	maxi-
málně	dvakrát	týdně.	Problém	
vidím	v	kvalitě	zeleniny	a	ovo-
ce,	jinak	je	vše	v	pořádku.

 pavla, řevnice:
Nakupuji	 tak	 porůznu,	

na	větší	nákup	mířím	většinou	
autem	do	Billy	nebo	Lidlu.	Ale	
teď	 už	 jsem	 tam	 aspoň	 dva	
měsíce	 nebyla.	 Nejsem	 tedy	
zřejmě	klasický	vzorek	popu-
lace.	Spíše	se	nákupu	v	těch-
to	centrech	vyhýbám.

Menší	věci	vybírám	u	bývalé-
ho	Noska.	Nosek	už	to	není,	ale	
myslím,	že	toto	označení	u	vět-
šiny	 místních	 přetrvává.	 Jsem	
tam	 vcelku	 spokojená,	 i	 když	
bych	 si	 představovala	 vstříc-
nější	 obsluhu.	 V	 Lidlu	 a	 Bille	
taky	nemám	problém,	většinou	
jsme	tam	jeli	buď	pozdě	večer,	
nebo	 třeba	 v	 neděli.	 S	 par-
kováním	 problém	 nebyl.	 Jen	
je	 škoda,	 že	 ne	 všichni	 znají	
a	uznávají	přednost	zprava.

Jsem	 ráda,	 že	 tu	 tyto	 ob-
chody	jsou.	Další	podle	mého	
názoru	nejsou	třeba.	Kam	by-
chom	je	proboha	dali?	O	tom,	
jak	 vypadají:	 bývalý	 Nosek	
sem	 hezky	 zapadne,	 nevadí	
mi	 ani	 Billa	 či	 Lidl.	 Jedno-
značně	nejhůř	 je	na	tom	řev-
nický	obchoďák.

kaM chodíte nakupoVat?
MoŽností je dost
obyVatelé regionu Vítají, Že Mohou nakoupit i o Víkendu

každý člověk má rád 
něco jiného, a to se týká 
i nakupování. a tak se 
různí i názory občanů 
na obchody a supermar-
kety v našem regionu. 
celkově se ale dá říci, 
že občas v nich nakupu-
jí všichni. a lidé oceňují 
hlavně to, že mají otevře-
no i o víkendu.
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Každý	 z	nás	musí	 nakupovat,	 jinak	 to	
ani	 nejde.	 Někdo	 má	 rád	 malé	 krámky	
a	 do	 velkých	 obchoďáků	 by	 nikdy	 ne-
šel,	 jiný	 si	 naopak	 vybírá	 pouze	 velká	
obchodní	centra,	protože	v	nich	je	větší	
výběr	a	nakoupí	tam	všechno	na	jednom	
místě.

Taková	velká	obchodní	centra	v	našem	
regionu	 sice	 nejsou,	 ale	 možnost	 udě-
lat	 velký	 nákup	 všeho,	 co	 je	 potřeba,	

tu	máme.	Já	chodím	nakupovat	 všude,	
na	víkend	třeba	do	Billy	nebo	Lidlu	a	bě-
hem	 týdne	 klidně	 pořídím	 rohlíky	 v	 la-
hůdkách	na	řevnickém	náměstí.	Při	jed-
nom	z	nákupů	jsem	u	auta	na	parkovišti	
před	 Billou	 oslovila	 mladou	 ženu,	 která	
mi	sdělila	své	postřehy	z	nakupování.

Můžu vás na chvíli vyrušit? Vidím, že 
máte plný vozík. Chodíte sem nakupo-
vat často?

Ano,	 docela	 často.	 Buď	 sem,	 nebo	
do	Lidlu.	Většinou	 jedu	nejdřív	do	Lidlu	
a	tam	nakoupím	vody,	zeleninu	a	ovoce,	
jogurty,	sýry	a	 těstoviny,	a	pak	do	Billy,	
kde	dokoupím	to,	co	v	Lidlu	nemají	nebo	
tam	není	dobré.

Kde se vám nakupuje lépe?
Asi	 v	 Bille,	 je	 to	 tady	 celkově	 hezčí	

a	 přehlednější,	 Lidl	 je	 pořád	 ještě	 spíš	
sklad	než	obchod.	Ale	zase	je	pravda,	že	
stejný	nákup	stojí	v	Lidlu	mnohem	méně	
peněz.

Je něco, co vám nevyhovuje ani 
v jednom z těchto obchodů?

Nevím,	možná	víno.	V	Lidlu	není	vůbec	
dobré,	v	Bille	se	dá	něco	vybrat,	ale	zase	
je	drahé.	Jinak	mě	nic	nenapadá.

Kam jste chodila nakupovat, když 
tady tyto dvě prodejny nebyly?

Dřív	 tu	 byl	 supermarket	 Eso,	 takže	
tam.	A	jinak	moc	možností	nebylo.	Jsem	
z	 Dobřichovic,	 a	 tak	 jsem	 občas	 naku-
povala	v	našem	obchoďáku.	A	na	větší	
nákupy	 jsme	 někdy	 jezdili	 do	 Radotína	
nebo	na	Zličín.

Jste tedy ráda, že tu prodejny jsou?
Určitě,	 je	to	rozhodně	výhoda.	A	mys-

lím,	že	i	pro	lidi,	kteří	nemají	auto,	proto-
že	pokud	bydlí	v	Letech	nebo	Dobřicho-
vicích,	dá	se	sem	v	pohodě	dojet	na	kole	
nebo	s	pojízdnou	taškou	dojít	pěšky.	Já	
auto	mám,	ale	občas	sem	zajdu	s	kočár-
kem,	když	potřebuji	dokoupit	jen	nějaké	
maličkosti.

Co by se tady mohlo zlepšit?
Možná	 ovoce	 a	 zelenina,	 někdy	 jsou	

v	 regálech	 a	 bedýnkách	 shnilé	 kusy.	
A	v	Bille	obecně	je	většina	zboží	dražší,	
uvítala	 bych	 nějaké	 akce	 a	 slevy,	 třeba	
maso	je	tu	vyloženě	drahé.	A	taky	víno,	
o	tom	jsem	už	mluvila,	nebo	džusy.	Zato	
mi	v	Bille	chutnají	uzeniny	a	sýry,	všech-
no	je	čerstvé.

Bývá ve zdejších obchodech hodně 
lidí?

Jak	kdy.	Já	si	samozřejmě	můžu	vybrat,	
takže	 sem	 rozhodně	 nechodím	 v	 pátek	
odpoledne,	taky	v	sobotu	dopoledne	tu	
bývá	narváno	a	každý	den	kolem	čtvrté.	
Jindy	 to	 jde,	 zaparkuji	 v	 pohodě	 skoro	
před	 vchodem	 a	 ani	 u	 pokladny	 neče-
kám	dlouho.

A jak je to tady s parkováním?
Ještě	se	mi	nestalo,	že	bych	nezapar-

kovala.	Ale	 je	pravda,	 že	 když	 je	 tu	 víc	
aut,	někteří	 řidiči	 se	chovají	dost	bezo-
hledně	a	jezdí	rychle,	jednou	mě	málem	
porazilo	auto,	když	jsem	šla	vrátit	vozík.	
A	někteří	klidně	zastavují	na	místech	pro	
invalidy,	což	nechápu.

Co byste řekla o pokladnách a po-
kladních?

Většinou	je	to	bez	problémů,	nečekám	
dlouho.	Jen	když	se	tu	sejde	víc	lidí,	tvoří	
se	fronty.	A	musím	si	postěžovat,	že	ně-
které	pokladní	jsou	nepříjemné,	je	vidět,	
jak	 je	 práce	 nebaví,	 občas	 to	 opravdu	
stojí	za	to.	Ale	nakoupit	musím,	tak	co	se	
dá	dělat,	že	se	pokladní	tváří	kysele.

Je něco, co byste chtěla zlepšit?
Snad	ani	ne,	výhodou	je	dlouhá	oteví-

rací	doba,	když	náhodou	něco	zapome-
neme,	zajedeme	pro	to	 i	večer.	Bylo	by	
příjemné,	kdyby	Billa	zlevnila	a	víc	kon-
trolovala	zeleninu	a	ovoce.	A	v	Lidlu	by	
mohli	vylepšit	prostředí,	aby	vypadal	víc	
jako	obchod.

Téma připravila Lucie Paličková

obchodní centra 
V regionu

PRO:
	dost	možností	k	nákupu
	všechny	druhy	zboží
	dlouhá	otevírací	doba
	není	problém	zaparkovat

PROTI:
	většinou	je	nutné	použít	auto
	omezenost	některého	sortimentu
	některé	zboží	dražší	než	ve	velkém	

supermarketu

pro
a proti
aneb co 
by se dalo 
Zlepšit

nic není ideální, ale tak to v živo-
tě bývá. přesto se můžeme snažit, 
aby se to horší zlepšilo a vyhovo-
valo více lidem. a platí to i v přípa-
dě obchodních center a nakupo-
vání vůbec: existují věci, jež by se 
vylepšit daly. které to jsou?
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Správný výraz zde není obchodník, 
ale podnikatel. Zákon č. 513/1991 
sb., Obchodní zákoník, upravuje 
primárně vztahy mezi podnikateli, 
ovšem i když nejde o podnikatele, 
mohou si strany dohodnout, že se 
jejich smluvní vztah bude řídit tímto 
zákonem. 

Smlouvy o koupi a prodeji vozu 
mezi osobami, které podnikateli ne-
jsou, nebo i pokud by byly, alespoň 
u jedné z nich nejde o předmět její 
podnikatelské činnosti, jsou v zása-
dě dle úpravy občanského zákoníku. 
Obsahově je smlouva velmi podob-
ná, liší se zásady, jimiž se vykládá. 

Nabízí-li tradičně prodejce v au-
tobazaru při koupi ojetého vozidla 
převod pouze na základě smlouvy 
podle obchodního zákoníku, může 
tak činit s mylnou domněnkou, že 
se tak vyhne záruce za případné 
vady vozu (v případě použitých 
věcí je šestiměsíční), včetně vad 
skrytých. Je-li druhou stranou 
smlouvy nepodnikatel, je považován 
za spotřebitele a náleží mu zvláštní 
ochrana. Odpovědnost za vady věci 

tak zde vždy zůstává, s výjimkou 
situace, kdy si smlouvu špatně pře-
čtete a koupíte vůz „jak stojí a leží“. 
Formulace vylučující odpovědnost 
za stav prodávaného vozu jsou nej-
různější a častěji se objevují právě 
v „obchodních“ smlouvách. Tím 

však zdaleka neříkám, že smlouva 
podřízená obchodnímu zákoníku je 
pro kupujícího méně výhodná, a to 
především tam, kde je předmětem 
prodeje vozidlo nabyté nelegálně. 

Zatímco podle občanského záko-
níku nelze nabýt věc od nevlastníka, 
taková smlouva by byla absolutně 
neplatná a vy byste jezdili s vozem, 
který by byl úředně přepsán, ale 
vlastně vám nepatřil. Pokud jste vůz 
nabyli tzv. v dobé víře, vlastnictví 

byste vydrželi, vydržecí doba je však 
tříletá a po tuto dobu by vám hrozilo 
riziko, že vozidlo zabaví policie nebo 
si pro něj dorazí s její součinností 
původní vlastník. Pokud by se zjis-
tilo, že je vozidlo kradené, policie 
ho po skončení vyšetřování předá 

jeho původnímu majiteli a vám zby-
de nepříliš dobře uplatnitelný nárok 
na náhradu škody po prodávajícím. 

Je-li smlouva uzavřená podle 
obchodního zákoníku a vy jste při 
koupi vozu nemohli vědět, že je vůz 
kradený, nabydete vlastnické prá-
vo k němu, i když vám jej prodala 
osoba, která jeho vlastníkem neby-
la. Pokud se přijde na to, že vůz byl 
ukraden, policie jej sice asi zabaví, 
ale po skončení vyšetřování, neuká-

že-li se, že jste o nelegálním původu 
vozu mohli nebo museli vědět, vrátí 
vůz vám a nárok na náhradu škody 
bude mít proti zloději okradený pů-
vodní majitel. 

Tuto zásadu je třeba zdůraznit, 
i pokud auto do bazaru prodáváte 
vy. I tehdy se bazar stává jeho vlast-
níkem a může jej prodat dál.

Nejen tato otázka je podstatnou při 
koupi nebo prodeji zejména ojetého 
vozu, smlouvu vždy musíte pečlivě 
přečíst a zamýšlet se nad obsahem 
každého ustanovení, abyste si byli 
jisti, že je předmět smlouvy dobře 
identifikovaný, že jeho stav smlouvě 
odpovídá a že prodávající nechce ze 
sebe sejmout odpovědnost za pří-
padné vady vozu. Jde-li o vůz větší 
hodnoty, kromě kontroly stavu vozu 
odborníkem doporučuji se na od-
borníky obrátit, i pokud jde o kon-
trolu smlouvy. Předběžná opatrnost 
se vždy vyplatí.

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

Předvánoční 

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

Dotaz: Chtěl jsem koupit ojeté auto 
na inzerát, ale prodávající chce, abych 
podepsal smlouvu o prodeji, která se řídí 
obchodním zákoníkem. Proč bych to měl 
dělat, když ani jeden z nás není obchodník?



Chceme-li	 se	k	ní	dostat	blíž,	abychom	
odhalili	její	tajemství,	můžeme	využít	lávku	
pro	pěší	a	pak	 jít	asi	kilometr	po	pravém	
břehu	 nebo	 v	 létě	 použít	 přívoz.	 A	 cože	
skrývá	tento	podivuhodný	břidličný	ostroh,	
rýhovaný	vráskami	jako	pradávná	bytost?	
Zřejmě	odedávna	přitahoval	pozornost	lidí,	
na	jeho	temeni	byly	nalezeny	zbytky	mno-
ha	vrstev	osídlení	z	pozdní	doby	kamenné,	
na	něž	navazovala	sídla	z	doby	bronzové	
i	železné.	V	roce	1916	zde	prováděl	ofici-
ální	výzkumy	archeolog	Jan	Axamit.	I	když	

nálezy	byly	o	tisíce	let	starší	než	dávné	po-
věsti	o	sídle	kněžny	Kazi,	nejstarší	z	dcer	
soudce	 Kroka	 a	 také	 vědmy	 a	 léčitelky,	
leccos	zajímavého	naznačily	a	vlastenci	to	
využili.	Nápis	Kazín	založil	novou	tradici.

Toto	návrší	s	dávným	trvalým	osídlením	
nad	 brodem	 a	 zejména	 frekventovanou	
obchodní	 stezkou,	 která	 odedávna	 pa-
třila	 k	 významné	 dopravní	 spojnici	 s	 ji-
hem	země,	bylo	zcela	jistě	místem	nejen	
strategickým,	 ale	 i	 magickým.	 Kosmas	
ve	 svých	 zápisech	 uvádí,	 že	 výraznou	

mohylu,	pod	níž	má	být	kněžna	Kazi	po-
hřbena,	si	 lidé	 ještě	v	 jeho	době	ukazo-
vali	nad	řekou	Mží,	pod	horou	Oseka	při	
cestě,	 jíž	 se	 chodí	do	 kraje	bechyňské-
ho.	Ano,	 takzvanou	bechyňskou	stezku,	
vysekanou	 do	 kazínské	 skály	 v	 podobě	
široké	 terasy	 jako	 svědectví	 dávného	
lidského	 díla,	 bychom	 zde	 našli.	 Také	
magickou	 přitažlivost	 hory,	 kterou	 autor	
knihy	Dolní	Berounka	spisovatel	Otomar	
Dvořák	 popisuje	 jako	 „schýlenou	 staře-
nu,	do	níž	 řeka	vyryla	pravidelné	vrásky	
a	deště	svislé	zářezy	s	velkou	výklenko-
vou	 jeskyní,	 připomínající	 otevřená	 hla-
dová	ústa,	která	žádají	oběti.	Vyzařují	z	ní	
nekonečné	hlubiny	věků	a	také	z	ní	tryská	
nejhlubší	 síla,	 mocná	 blahodárná	 ener-
gie,	s	níž	však	nelze	zacházet	lehkováž-
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tajeMný kaZín láká

a je tu pozvání na další zajímavou podzimní procházku. Minule jsme se 
vydali k záhadným černolickým skalám, tentokrát zamíříme blíž k beroun-
ce, k obci horní Mokropsy. když od nádraží projdeme kolonií domků a chat 
až k řece, otevře se nám celkový pohled na zvláštní, oblou a díky holým 
stromům jakoby štětinatou skálu s výrazným bílým nápisem kazín.

Nejhezčí pohled na Kazín se otevírá z levého břehu Berounky v Horních Mokropsech

Záludná skála strmě spadající do vody si vybírala i daň nejvyšší, jak svědčí pamětní deska Cesta od Kazína k přívozu
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ně,	protože	kdo	 ji	 podcení,	pro	 toho	se	
může	stát	smrtelně	nebezpečnou“.	Tako-
vá	dvojznačná	síla	byla	od	věků	uctívána	
a	respektována!	Opravdu,	pamětní	deska	
a	pomníčky	v	těchto	nebezpečných	mís-
tech	svědčí	o	mnohých	tragédiích.

Projdeme-li	touto	zvláštní	cestou	smě-
rem	 proti	 proudu	 Berounky,	 mineme	
ústí	dvou	potůčků:	údolím	prvního	vede	
strmá	 stezka	 k	 vrcholu	 Kazína.	 Lépe	 je	
ale	 jít	 po	 modré	 značce	 ulicí	 stoupa-
jící	 k	 lesu,	 kde	 u	 křižovatky	 se	 slepou	
cestou	 vede	 vpravo	 neznačená	 stezka	
řídkým	 lesem	 až	 k	 vyhlídce.	 Odtud	 se	
otevírá	 nádherný,	 téměř	 panoramatický	
výhled	na	ohbí	 řeky,	 který	nám	poskyt-
ne	úžasný	pocit	volného	prostoru.	Určitě	
patří	 k	 těm	 nejhezčím	 nad	 Berounkou.	
Čtvercová,	uměle	srovnaná	plošina	nad	
vyhlídkou	nese	stopy	výkopů,	ale	mimo	
zřetelné	 valy,	 chránící	 z	 jižní	 strany	dvě	
úzké	přístupové	šíje	při	stezce,	nic	nena-
svědčuje	 mimořádné	 délce	 prastarého	
osídlení.	 Údajně	 zde	 stávaly	 i	 opukové	
zídky,	patrné	 ještě	 v	 19.	 století.	Škoda,	
že	 cesta	 k	 této	 vyhlídce	 není	 značená	
a	chybí	i	sebemenší	tabule	s	dalšími	in-
formacemi,	například	že	nálezy	potvrzují	
tisícileté	 nepřetržité	 využívání	 Kazína,	
vždyť	k	nejmladším	patří	zbytky	středo-
věkého	 hrádku	 vykopané	 archeologem	
J.	Axamitem,	které	byly	později		Sedláč-
kem	ztotožněny	s	hledanou	tvrzí	Bluk.

Zajímavé	 je	 také	 druhé	 úzké	 potoční	
údolí	za	kazínskou	skálou,	kudy	se	zřejmě	
bechyňská	cesta	stáčela	od	řeky	k	další-
mu	pravěkému	hradišti,	jež	se	tyčilo	nad	
příkrými	 srázy	 hory,	 zvané	 Humenská.	
Cesta	 byla	 záměrně	 vytesána	 do	 jejího	
úbočí,	na	vrcholu	Humenské	opět	najde-
me	uměle	 srovnanou	plošinu	 se	 zbytky	
opevnění,	 starého	 několik	 tisíc	 let,	 část	
mohutného	 valu	 vypadá	 jako	 mohyla	
a	mohla	připomínat	údajný	kněžnin	hrob.	
Tak	to	pravděpodobně	vnímal	i	archeolog	
Jan	Orth,	který	zde	rovněž	objevil	stopy	
slovanského	osídlení,	které	na	kazínské	
skále	 chybí.	 Jeho	 výzkum	 z	 poloviny		
19.	století	vzbudil	u	vlastenecky	 laděné	
veřejnosti	obrovskou	odezvu.	Výsledkem	
laického	nadšení	byl	i	vznik	nápisu	Kazín	

na	 vedlejší	 skále,	 kde	 byl	 zřejmě	 lépe	
viditelný	nejen	ze	břehu,	ale	 i	 ze	silnice	
a	z	železnice	na	 levém	břehu.	Záhadné	
místo	 však	 dodnes	 čeká	 na	 důkladný	
průzkum.

Jestli	 bájná	 Kazi	 (keltsky	 Cassi),	 tedy	
„vznešená“	nebo	„svatá“,	uměla	čarovat	
a	 věštit	 tak,	 že	 „svým	 znamenitým	 slo-
vem	 a	 kouzlem	 žehnání	 přinutila	 často	

i	sudičky	ke	své	vůli	a	vracela	život	tam,	
kde	již	unikl	posledním	dechem“,	jak	tvr-
dil	 Kosmas,	 možná	 že	 tam	 někde	 pod	
zemí	stále	ještě	dlí	a	čeká	na	své	objeve-
ní	v	lepších	časech.

Podle knihy Dolní Berounka autora Otomara 
Dvořáka a z archivních zdrojů volně zpra-

covala a exkluzivně pro DOBNET zpravodaj 
fotografovala Marie Holečková

inzerce

www.kominictvi-radotin.cz
Ing. Zdeněk Hradecký

vyučený kominík
Živcová 990/22 Praha 5 – Radotín

Roční čištění (fyzické vyčištění komínu  
a kouřovodu) a kontrola SC s vystavením 

zprávy od vyučeného kominíka. 
Sleva na druhou SC ve stavbě RD.

Cena: Plynový kotel „B“ 500 Kč
Pevné palivo (kotel, krb, kamna) 600 Kč

Kondenzační a turbo kotel 200 Kč
Cestovné 200 Kč

NOVINKA – na vyžádání a s protokolem 
www.4Pa-TEST.cz 2 000 Kč

Kontrola dostatku vzduchu pro spalování
Ceny jsou bez DPH 21%.

Objednávky:
info@kominictvi-radotin.cz | MT 721 345 346

PO 15. hOd. vOláme zPět

Hledáme 
technika
více na str. 16

Terasou vysekanou kolem úpatí Kazína vede tzv. bechyňská cesta
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Volný čas, luštění a ZábaVa

šVédská kříŽoVka s tajenkou
Být u DOBNEt zNamENá Být O krOk NapřED

pro chytré hlaVy

tajenka Z Minulého čísla

jog-in je nejen relaxace a pohyb.
Vylosovaní luštitelé křížovky z říjnového čísla:
Cena: Předplatné JOG-IN v ceně 1000 Kč: Daniel Sitenský, Řevnice
Gratulujeme. Vyzvednutí výhry si dohodněte v kanceláři DObNeT v Dobřichovicích.

 Vlaky
Dva	vlaky	 jedou	proti	sobě	po	 rovnoběžných	kolejích.	Jeden	
jede	 rychlostí	 36	 km/h	 a	 druhý	 rychlostí	 45	 km/h.	 Cestující, 
který sedí ve druhém vlaku, si všiml, že první vlak přejel 
kolem něj za 6 vteřin. Jak dlouhý je první vlak?

 pes a Zajíc
Pes	honí	 zajíce,	 který	 je	před	ním	150	 stop.	Pes	dělá	 skoky	
po	 9	 stopách,	 zajíc	 skáče	 po	 7	 stopách.	 Kolik skoků musí 
udělat pes, aby dohonil zajíce?

 auta
Dvě	 auta	 jela	 ze	 stejného	 místa	 do	 cíle	 vzdáleného	 200	km.	
První	auto	jelo	stále	rychlostí	100	km/h,	druhé	auto	jelo	polovi-
nu	cesty	rychlostí	120	km/h	a	druhou	polovinu	cesty	80	km/h.	
Které auto bylo dříve v cíli?

správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Zahrada: 240 jabloní, 120 hrušní. Cesta: Odchod 7:15, příchod 8:15. 
Milion z šestek: (66–6)/6, to celé na 6.

soutěŽ o Mobilní telefon

Vyluštěnou tajenku zasílejte na krizovka@dobnet.cz nebo DObNeT, o. s., 
Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 25. 11. 2013.

POZOR: Opět soutěž o MOBILNÍ TELEFON. Ze správných znění tajenky 
budou vylosováni tři luštitelé a každý obdrží připojení k internetu na tři 
měsíce zdarma (netýká se připojovacího poplatku).
Bonus: Luštitel, který zašle správnou tajenku včetně správného řešení 
všech tří uvedených kvízů, bude zařazen do losování o bonusovou cenu – 
mobilní telefon.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou 
poštovní adresu. Děkujeme.

Cenu do soutěže věnoval DOBNET, o. s.
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inZerce

Herrmannova 120, Řevnice | tel.: 257 721 194 | www.metronomy.cz

LED osvětlení = úspora 80-90%
na spotřebě elektrické energie, než běžné žárovky.

 Životnost je 50 krát delší než u běžných žárovek

 Nízké náklady na údržbu – vzhledem k dlouhé životnosti

 Bez obsahu rtuti a těžkých kovů

Analýza a návrh řešení Vám na míru vytvoříme zcela zdarma*.

Financování pomocí splátek bez navýšení.
Vyplatí se předělat celý dům – návratnost investice cca 1,5 roku.

Zvolíte-li si LED osvětlení, nebudete zklamáni!
*při nákupu na naší prodejně

Sleva na LED osvětlení
při předložení tohoto inzerátu

Tisk foTografií
Fotografie vyhotovíme z datových nosičů 

(CD/DVD, flash disk, paměťová karta a jiné).

Formát 10x15 za 1,90 Kč

12,90 Kč/ks

20 Kč/ks

sleva

35%

Alkalické baterie Philips

Vánoční
dárkové poukazy

již v prodeji!



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


