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Zapomíná se ale, že slovo advent zna-
mená „příchod“ a byl obdobím očekávání 
mesiáše. Začíná v neděli, která je nejblíže 
svátku svatého Ondřeje, a trvá čtyři nedě-
le. Byla to doba postní, v níž platily zásady 
střídmosti v pití a jídle, rozjímání a zákazu 
zábav. I tak se však udržovaly četné zvyky, 
které postní zásady porušovaly (průvody 
Barborek, Mikuláše s doprovodem, Lucií).

Advent podle lidové tradice končil 
vždy na Štědrý večer s východem první 

hvězdy. Až pak mohla rodina zasednout 
ke slavnostní večeři. Tvořila ji rozmanitá 
jídla a muselo jich být tolik, aby se všich-
ni najedli a ještě zbylo, protože to byla 
záruka hojnosti v příštím roce.

Na stole přitom nesměly chybět tradič-
ní pokrmy zvané kuba a hubník. Jejich 
nedílnou součástí byly houby. A právě 
houby v zimě, a nejen na vánočním stole, 
jsou tématem tohoto čísla. 

Příjemné čtení přeje Tomáš Hromádka

Mílovými kroky se blíží nejkrásnější svátky roku – Vánoce. Nastal opět 
čas adventu, který v dnešní uspěchané době znamená spíše honbu 
za vánočními dárky, náročnou přípravu štědrovečerní tabule, vánoční-
ho stromku a těšení se na televizní pohádky. více str.                 až8 11

Z REGIONU
Změny ve sdružení 

DOBNET a v kavár-
ně Modrý domeček. 
Novinky z Centra 
komplexní péče 
v Dobřichovicích. 
Vánoční pingpon-
gový turnaj Junior 
Ping-pong Open 2012 a ještě mno-
ho zajímavostí. Čtěte na stránkách 
našeho zpravodaje a další aktuální 
informace na portálu iDobnet.cz.

SPORT
Volejbal žen, mužů 

a dětí. Sportovci se 
snaží ze všech sil. 
Někomu se daří 
více, jinému méně. 
Ženy bojují se sou-
peřkami a občas 
samy se sebou, 

muži s protivníky a s myšlenkami 
na vítězná utkání a děti prostě hrají 
s radostí.

ROZHOVOR
Lety budou prv-

ní obcí, která spo-
jí vydávání svého 
informačního listu 
s DOBNET zpravo-
dajem. O tomto 
společném projektu 
jsme vedli rozhovor 
se starostkou obce Lety Ing. Barbo-
rou Tesařovou.

VÝLET
Pojďme se v chlad-

ném posledním mě-
síci roku 2012 vydat 
za sluncem na jih, 
i když „jen“ jihočes-
kým a sluníčkem 
„pouze“ kamen-
ným. Co byste řekli 

na vesnici z polodrahokamů? Ochut-
nejte knižní novinku Marie Holečkové 
a Otomara Dvořáka. Doporučujeme 
vám besedu s oběma autory, která 
se bude konat v knihovně v Letech 
10. ledna.
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HOUBY NEJEN NA 
VÁNOČNÍM STOLE
VÍTE, JAK VYPADÁ VÁNOČNÍ HOUBA?

Nechte si Neecchhtee ssi 
zkoonttroolovvatt
svéé ppřippojjenní

více na str. 16
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

HLÁSNÁ TŘEBAŇ V 5.5G, VÁNOCE V KANCELÁŘI 
A ZMĚNA DPH

Uplynulý měsíc ve sdružení DOBNET byl ve znamení dokončo-
vání pokrytí sítě technologií 5.5G v Hlásné Třebani. Na začátku 
měsíce jsme přestěhovali jeden z našich vysílačů a v posledním 
listopadovém týdnu jsme zprovoznili nový dokrývač. Ten jednak 
pokryje signálem zbývající hluchá místa a zároveň nám umožní 
pokračovat v rekonstrukci v 5.5G v Zadní Třebani. 

První ze zadotřebaňských vysílačů byl v plánu mezi uzávěrkou 
tohoto čísla zpravodaje a jeho distribucí. V závislosti na počasí 
budeme v následujících týdnech pokračovat v Zadní Třebani. 
V plánu je zásadní vylepšení pokrytí obce i nová, výrazně sil-
nější přívodní páteř. 

V souvislosti s končícím rokem připomínáme všem našim kli-
entům s tarify ZTP a Senior nutnost obnovit smlouvu na příští 
rok. Prosíme, nenechte to na poslední chvíli. Možnost navští-
vit naši Informační kancelář budete mít do pátku 21. prosince. 
Mezi svátky vám bude k dispozici pouze helpdesk pro řešení 
případných technických problémů. Dveře naší kanceláře se 
vám opět otevřou 2. ledna.

V souvislosti s novým rokem přicházejí i nemilé změny v po-
době daňových balíčků. Zatímco při minulém zvyšování daně 
z přidané hodnoty jsme dokázali najít úspory a do koncových 
cen jsme ho nemuseli promítnout, nyní už nám nezbývá než 
změny sazeb do některých cen, především do cen tarifů, zapo-
čítat. Jedná se o korunové položky, přesto nám v celoročním 
souhrnu umožní pokračovat v navyšování kapacity sítě tak, 
aby neustále vyhovovala zvyšujícímu se datovému náporu. 

Děkujeme za pochopení a přejeme vám pohodové prožití 
svátků. Jaroslav Mareš, tajemník DOBNET, o. s.

NOVINKY Z CENTRA KOMPLEXNÍ PÉČE 
V DOBŘICHOVICÍCH

V Centru komplexní péče v Dobřichovicích probíhají i v pro-
sinci zajímavá cvičení a programy, které jsou vedeny zkušenými 
lektory a fyzioterapeuty. Realizují zde např. cvičení pro ženy, za-

měřené na ryze ženské potřeby (např. optimalizaci svalů pánev-
ního dna). Přístup je individuální a fyzioterapeutka Mgr. Pavla 
Johnson, jež lekce vede, si dokáže poradit s nejrůznějšími po-
hybovými obtížemi příchozích klientek nebo pacientek. 

Cvičení je vhodné i pro těhotné a probíhá vždy v pondělí od 
17 do 18 hod. Komplexní cvičení vždy v úterý od 17 do 18 hod. 
účinně kombinuje prvky rehabilitačního procvičování, pilates 
a jógy, harmonizuje tím svaly těla a zlepšuje celkovou fyzickou 
kondici. Oblíbená je i jóga, kterou CKP nabízí ve spolupráci s Di-
tou Lyner, kundaliní jógu dle Yogi Bhajana ve čtvrtek od 18:30 
do 20 hod., hathajógu, vinyasa fl ow a prana vashya jógu pod 
vedením Renaty Novákové v pondělí od 19:30 do 20 hod.

Podrobnější informace naleznete na www.ckp-dobrichovice.
cz. Pracovnice CKP zvou zájemce také na dva kurzy výuky 
chůze na sněžnicích, jež pořádá partnerské zařízení Roseta. 
Více informací naleznete na www.roseta.cz. (thr)

NA PŘÍMĚSTSKÉ TRATI VYRAZÍ NOVÝ DOPRAVCE 
Společnost Arriva vlaky se od začátku příštího roku chystá 

zapojit do železniční dopravy v okolí Prahy. Hodlá začít pro-
vozovat spěšné vlaky, které vytvoří mezičlánek mezi osobními 
vlaky a rychlíky. Jako první trať chce obsluhovat spojení mezi 
Benešovem a Kralupy nad Vltavou, kam na začátku příštího 
roku nasadí ve všedních dnech celkem 18 párů vlaků, z nichž 
část pojede přes Malešice. 

Pokud se zrychlené vlaky prosadí, zvažuje Arriva, že vyrazí 
i na další trati v okolí Prahy, včetně berounské. (jm)

ŘEVNIČTÍ SKAUTI OPĚT PŘIVEZOU 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Jako každý rok přivezou skauti i letos do Česka vánoční pla-
mínek betlémského světla. Světýlko je zažehnuto v Betlémě, 
odkud se přesouvá do Vídně a posléze je rakouskými skauty 
předáno skautským delegacím z celé Evropy.

V České republice putuje nejprve do Brna, odkud je rozvezou 
vlaky po republice. Řevničtí si mohou přijít připálit své svíčky 
a lampičky opět na Štědrý den mezi 9:30 a 11. hodinou dopo-
lední na náměstíčko před Zámečkem.

Jana Gartová, oddíl Bobři Řevnice

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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Poděkování panu prof. MUDr. Karlu Lewitovi, DrSc., za dlouholetou 

spolupráci

Příměstský vlak Arriva Zdroj: www.drehscheibe.de
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MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŘEVNICÍCH SE ROZŠÍŘÍ 
Řevnické zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí dota-

ce na přístavbu mateřské školy. V současné době má kapacitu 
65 dětí, což potřebám města nepostačuje. Přístavba školky, 
která se plánuje už od roku 2010, má zvýšit její kapacitu na cel-
kem 100 dětí a vyřešit několik opakujících se technických zá-
vad na budově. 

 Město na přístavbu dostalo jedenáctimilionovou dotaci, další 
necelé tři miliony korun bude spolufi nancovat ze svého roz-
počtu. Rekonstrukce proběhne tak, aby nebyl narušen provoz 
v dosavadních třídách. Ty se uzavřou pouze na prázdniny. (jm)

STŘEDOČESKÉ DOTACE MAJÍ PŮLMILIARDOVÉ 
PROBLÉMY 

Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval na podzim osm projektů 
z evropských peněz. Kontrola se zaměřila na projekty regionál-
ního operačního programu Střední Čechy a našla v nich závaž-
ná pochybení. Neprošlo celkem sedm z osmi příjemců.

Regionální rada podle výsledků kontroly chybovala v minu-
lých letech například v hodnocení či v kontrole projektů. In-
formoval o tom Jaroslav Broža z tiskového odboru NKÚ. Úřad 
prověřil celkem 15 konkrétních projektů z období 2007 až 2011. 
Pochybení našel u více než půlmiliardového objemu proplace-
ných prostředků. (jm)

VLAKY NA PRAHU POJEDOU O 9 MINUT DŘÍVE 
Změna jízdního řádu od 9. prosince přináší posun v taktu vla-

ků na naší trati. Zatímco počet spojů se se začátkem prosince 
nezmění, posouvají se pravidelné odjezdové časy. Z Řevnic 
budou vlaky směrem na Prahu vyjíždět vždy 4. a 34. minutu 
a z Dobřichovic o čtyři minuty později. Vlaky tak pojedou o de-
vět minut dříve než dosud.

V opačném směru pojedou naopak o osm minut později. 
Zatímco dosud odjíždí vlak z Dobřichovic na Beroun v 11. a 
v 41. minutě, nově to bude v minutě 19. a 49. Z Řevnic vždy 
o 4 minuty později.

Stejně se posouvá i takt zkrácených vlaků z Řevnic. Nyní 
ale nebudou ve směru do Prahy zrychlené. Zastavovat budou 
ve všech zastávkách. (jm)

ČERNOŠSKÝ ZPĚVÁK STRHL ŘEVNICKÉ PUBLIKUM
Fanoušci blues a jazzu se 17. listopadu sešli v řevnickém kině 

na 2. ročníku minifestivalu Bioblues. Hlavním hostem byl chicag-
ský zpěvák Lorenzo Thompson, který přijel na pozvání Řevničana 
Jana Kořínka a svým tanečním i pěveckým uměním strhl zaplněný 
sál. Doprovodila ho skupina Trossman-Kořínek Band, ozdobená 
výjimečným kytaristou Rene Trossmanem. Uměleckou kvalitou 
překvapili i předskokani, vokální sextet Skety. (thr)

V BEROUNĚ VYSTAVUJÍ UNIKÁTNÍ HODINY 
Muzeum Českého krasu v Berouně vystavuje šedesátku unikát-

ních celodřevěných hodin lidových hodinářů ze Schwarzwaldu. 

Pro všechny obdivovatele a znalce historických hodin připra-
vilo novou výstavu nazvanou Hodiny ze Schwarzwaldu. Expo-
zice představuje výběr z unikátní sbírky Miloše Klikara, který 
hodiny sbírá téměř třicet let. Jejím základem jsou právě slavné 
„švarcvaldky“, které se v oblasti jihozápadního Německa vyrá-
běly od poloviny 17. století. 

 Výstava tak milovníky hodin seznámí se závěsnými a skříňo-
vými hodinami, s hracími píšťalovými mechanismy, tanečními fi -
gurkami, ciferníky s lidovým dekorem a se skleněnými zvonky.

Navštívit ji můžete v Jenštejnském domě na Husově náměstí 
až do března. (jm)

KAVÁRNU MODRÝ DOMEČEK ČEKAJÍ VELKÉ 
ZMĚNY

Před pěti lety otevřelo občanské sdružení Náruč na řevnic-
kém náměstí kavárnu Modrý domeček. Postupně tu zaměstna-
lo 19 lidí znevýhodněných na trhu práce. Prostory, které denně 
navštíví několik desítek návštěvníků, čekají velké změny, jež, 
jak doufáme, přispějí k většímu pohodlí a ke komfortu našich 
zákazníků i ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců se 
zdravotním postižením. „Letos jsme byli velmi úspěšní při zís-
kávání fi nančních prostředků na rekonstrukci kuchyní, prosto-
rů kavárny a venkovního prostranství. Konkrétně jsme uspěli 
u Nadačního fondu Avast, Nadace OKD, Nadace Charty 77 – 
Konta Bariéry, Nadace České pojišťovny, společnosti Marsch 
a jejich partnerských pojišťoven a MAS Karlštejnsko,“ uvedla 
Zuzana Dudáková, ředitelka Modrého domečku. „S rekon-
strukcí začneme po Štědrém dni a návštěvníky bychom rádi 
znovu uvítali ve druhé polovině ledna,“ dodala. 

Naši zaměstnanci se mohou těšit na lepší pracovní podmínky 
a profesionální vybavení nové kuchyně. Zákazníci jistě přiví-
tají obohacený sortiment sladkých i slaných výrobků, nápoje 
z čerstvého ovoce a časté ochutnávky. V OS Náruč nás totiž 
čeká Rok jinak s Pavlou Stine, gastroodbornicí. Pavla je naší 
držitelkou grantu v projektu Nadace Vodafone, která podpo-
ruje rok práce profesionála z komerční oblasti pro neziskový 
sektor. Pavla bude mít na starost celý gastroprovoz v Modrém 
domečku i v plánované výrobně těstovin. Věříme, že se za ten 
společný rok hodně naučíme.

Než ale začne rekonstrukce, chceme vás pozvat na kus tep-
la do kavárny, kde vás čeká pohoda, dobroty našich babiček 
a krásné vánoční dárečky na prodejní výstavě Vánoce a nejen 
české. Šárka Hašková, o. s. Náruč

JUNIOR PING-PONG OPEN OPĚT 
V ZADNÍ TŘEBANI 

Klub českých turistů v Zadní 
Třebani zve všechny děti i diváky 
na 7. ročník dětského vánočního 
pingpongového turnaje Junior 
Ping-pong Open 2012, který se 
bude konat v sobotu 15. prosin-
ce 2012 v zadotřebaňském Spo-
lečenském domě. Účastníci se 
mohou registrovat od 12:30 ho-
din, soutěž začíná ve 13:00. (mn)

Zprávy
z vašeho

okolí
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Výstava hodin v Berouně Zdroj: www.muzeum-beroun.cz

Modrý domeček v Řevnicích Zdroj: www.modrydomecek.cz
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SPORT

SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
AKTUALITY A DĚNÍ KOLEM NÁS

VOLEJBAL, JAK HO 
ZNÁME

V letošní sezoně jsme ješ-
tě nepředstavili volejbalové 
A družstvo žen, které ve druhé 
nejvyšší soutěži ČR hraje již 
druhým rokem. Zatímco muži, 
kteří v ní jsou už „mazáky“, 
měli první dvě kola slabší, ženy 
hru naopak rozjely plnou parou 
a za dvě a půl kola vše vyhrá-
ly. Koketovaly tak s umístěním 
do 3. místa! Situace se však, 
jak to v ženských kolektivech 
často bývá, pozměnila a násle-
dovala „šedivka“ (zranění i ne-
moc), jež družstvo po sedmi 
prohraných zápasech odsou-
dila na 5. místo v tabulce. Nic 
nepomohla ani poslední výhra 
3:2 po těžkém boji s mladý-
mi adeptkami volejbalu SCM 
ČVS KKY v Brandýse 23. 11. 
2012. Celý vývoj zápasu však 
ukázal, že se blýská na lepší 
časy a v dalších utkáních (zbý-
vá jich ještě 8) bude družstvo 
opět bojovat v „plné polní“. 

Muži na rozdíl od žen původ-
ní zaváhání překonali, vyhráli 
vše, co se dalo, jen  poslední 
zápas s Českými Budějovice-
mi v Dobřichovicích se jim ne-
vydařil, přestože o den dříve 
toto družstvo v Budějovicích 
zdolali. Jsou však na krásném 
2. místě tabulky.

Do konce roku můžete na-
vštívit sokolovnu, ženy tu to-
tiž 7. a 8. 12. sehrají poslední 
letošní zápasy, a to s VK Ro-
kycany (v pátek od 19 hodin 
a v sobotu od 10 hodin). Muži 
si zahrají ještě 14. a 15. prosin-

ce a poté následuje přestávka. 
Pod vysokou sítí se opět za-
čne bojovat až 11. 1. 2013.

Pokud do konce roku zmíně-
ná utkání nestihnete, kolektiv 
mužů a žen vám všem přeje 
do roku 2013 hodně pohody, 
zdraví a těší se zase na shle-
danou v dobřichovické soko-
lovně v roce 2013.

Za přispění Ivanky Caldové

SPORTOVNÍ KLÁNÍ 
DOBŘICHOVICE VS. 
ŘEVNICE

V pátek 16. 11. 2012 uspořá-
daly děti z volejbalové příprav-
ky výlet do Řevnic, aby se již 
podruhé utkaly s tamními mla-
dými volejbalisty ve fl orbalu, 
volejbalu a v košíkové. Jedná 
se o malé sportovce ze 4. a 
5. třídy, kteří oddíl navštěvují již 
druhým rokem. Nepochybně 
během této doby, i vzhledem 
k náročnosti volejbalové tech-
niky, udělali docela slušný skok 
kupředu. Ve fl orbalu zvítězili 
4:2, v košíkové 8:4 a ve volej-
balu byl výsledek 1:1. 

Trenérka Jana Jovanovičová 
zve všechny děti tohoto věku, 
které baví míčové hry, aby při-
šly mezi současné hráče. Dět-
ský kroužek volejbalu je pod 
jejím vedením začleněn v TJ 
Sokol Dobřichovice v odboru 
všestrannosti. 

Svůj názor nám k tomu 
řekla i Ivanka Caldová:

„Každý začátek je těž-
ký, ale hlavně že je chuť 
a elán – jednou z nich 
mohou být i ligoví hráči!“

Volejbal žen, mužů a dětí. Sportovci se snaží ze 
všech sil. Někomu se daří více, jinému méně. Ženy 
bojují se soupeřkami a občas samy se sebou, muži 
s protivníky a s myšlenkami na vítězná utkání a děti 
prostě hrají s radostí.

V tomto čísle pokračujeme 
v rozhýbávání páteře. Vybral 
jsem cviky, důležité přede-
vším pro ty z nás, kteří tráví 
mnoho času vsedě v kance-
láři nebo za volantem, pro 
maminky ohýbající se k dě-
tem a pro ostatní, kdo po-
třebují zlepšit správné držení 
těla. Prvním cvikem rozhýbe-
me páteř, ale také stimuluje-
me orgány v oblasti břicha. 
Je také často doporučován 
při bolestech zad. Druhý 
cvik nám pomůže protáh-
nout svaly zad, lýtek, zadní 
části stehen a chodidel.

Sportovci je ocení jako pro-
středek k dosažení a rozvoji 
správného držení těla, pruž-
nosti páteře, protažení ham-
stringů pro zlepšení rychlosti 
a hbitosti, procvičení ramen 
a posílení zápěstí. 

Svůj původ mají tyto cviky 

v jogínských pózách a po-
máhají lidem už celá staletí. 

inzerce

JAK SE ROZHÝBAT PO RÁNU A CÍTIT 
SE SKVĚLE PO CELÝ DEN (3. DÍL)

Cvik 1
Klekneme si na zem a dla-

němi se opřeme o podložku. 
Nadechneme se a současně 
předkloníme hlavu a vyhrbí-
me hrudní páteř. Břišní svaly 
nepovolujeme. 

Následně vydechneme 
a zakloníme hlavu současně 
s prohnutím páteře. Opět ne-
povolujeme břišní svaly. 

Pohyb opakujeme 10x. 

www.jirij.cz/dobnet, heslo: dobnet111  Jiří Jelínek

Tým volejbalistek A TJ Sokol Dobřichovice Autor: Ivanka Caldová

Cvik 2
V pozici kliku se nadech-

neme a zdvihneme boky 
vzhůru. Dlaně a ruce jsou 
opřené o zem. Kolena jsou 
propnutá a hlavu držíme 

volně mezi rameny. Lopatky 
tlačíme k sobě a snažíme se 
o rovná záda. 

Pozici držíme na pět hlu-
bokých nádechů.

Pohyb opakujeme 10x.
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ROZHOVOR

Od počátku nového roku 
se letovské zastupitelstvo 
rozhodlo vydávat na strán-
kách DOBNET zpravodaje 
pravidelné informace o dění 
v obci. Co vás k tomuto roz-
hodnutí přimělo?

V první řadě to byl fakt, že 

náš Letovák, obecní zpravo-

daj, který se doposud dařilo 

vydávat třikrát čtyřikrát roč-

ně, fungoval a zatím funguje 

spíše jako almanach shrnující 

události v obci za poslední 

období. Velmi málo prostoru 

pak zůstávalo na zprávy o ak-

cích budoucích.
Dalším důvodem je ekonomic-

ká a časová náročnost vydá-
vání a následného rozšiřování 
výtisku Letováku. V současné 
době je v prodeji za 10 Kč kro-
mě samotné úřadovny OÚ Lety 
také v prodejně Billa, v Hobby 
marketu a na čerpací stanici 
Martin Oil v Letech. Pokud je 
něco zpoplatněno a zároveň 
zdarma na internetových strán-
kách obce, pak si mnozí obča-
né výtisk ani nepořizují. Eko-
nomická návratnost za prodej 

Letováku tak je 
a byla mizivá.

Po zvážení 
těchto okolnos-
tí se samozřejmě vynořila 
otázka ohledně efektivity sna-
žení vydávat Letovák v podo-
bě, v jaké vycházel doposud.

Ale úplně hlavním důvodem 
pro změnu jeho formátu je ne-
spokojenost našich občanů 
s informovaností o dění v obci 
samotné.

Myslíte, že pocit „stálé ne-
spokojenosti občanů ohled-
ně informovanosti o práci 
obecního úřadu“ tímto roz-
hodnutím zmírníte?

Chtěla bych dát na tuto otáz-
ku pozitivní odpověď, ale i těch 
pár měsíců práce na radnici mě 
z takové naivity vyléčilo. Nicmé-
ně bych chtěla konstatovat, že 
nápadů na změnu v podávání in-
formací občanům padlo na po-
radách zastupitelstva dost. Dou-
fám jen, že ty vybrané budou 
pro naše obyvatele dostatečně 
zajímavé a zajistí jim lepší infor-
movanost o dění v obci. 

Nicméně informačních ka-

nálů, kde nastane v novém 
roce změna, je více. Od ledna 
by měly dostat novou podo-
bu obecní webové stránky. 
Snažíme se spolupracovat 
s místními občasníky typu 
Naše noviny, Náš region, 5 + 2 
a dalšími. A teď nově i s DOB-
NET zpravodajem. Velmi zají-
mavě vypadá také projekt re-
gionální televize, o němž vím 
zatím jen velmi málo, ale i tak 
se na něj těším.

Jak si Letovák ve spolu-
práci s DOBNET zpravoda-
jem představujete?

Pro začátek bude mít naše 
obec ve zpravodaji rezervo-
vanou jednu stranu měsíčně 
pro své informace. Budou to 
buď celé zprávy, nebo upou-

távky na důležitá sdě-
lení, která se naši 
občané detailně 
dočtou na webu 
obce. Chceme část 
strany věnovat také 
pozvánkám na kul-
turní a sportovní akce 
v Letech. A třeba ča-
sem zjistíme, že jedna 
strana je málo, pak 
můžeme jednat o roz-
šíření naší participace 
v DOBNET zpravodaji. 

Od této spolupráce si slibuje-
me asi následující:

1. Měsíční periodicitu po-
dávání informací o práci za-
stupitelstva obce, kulturních 
a sportovních programech 
připravovaných akčními míst-
ními občanskými sdruženími, 
Leťánkem, fotbalovým klu-
bem, Sokolem a dalšími.

2. Rozšiřování informací 
o dění v obci na kvalitním mé-
diu, pravidelně začátkem mě-
síce a pro občany zdarma.

3. Spolupráci se špičkovým 
grafi kem a důslednou korek-
torkou zpravodaje, kteří jsou 
zárukou profesionální kvality.

Měsíční vydávání Letováku 
bude vyžadovat pravidelné 
zásobování redakce DOBNET 
zpravodaje zprávami z obce. 
Budete jich mít dostatek?

Právě o tom nepochybuji. 
Obecní zastupitelstvo se za-
bývá velmi širokou problemati-

kou, která se týká života obce. 
Takže s trochou nadsázky 
mohu tvrdit, že je stále o čem 
psát. Otázkou zůstává, KDO 
bude psát. Určitě v tom nechci 
zůstat sama. A proto bych 
chtěla využít tohoto prostoru 
a vyzvat Letovské, mezi nimiž 
je spousta psavců, organizáto-
rů, sportovně a jinak společen-
sky aktivních lidí (vím to určitě, 
protože za tu krátkou dobu, 
co po volbách začalo praco-
vat nové zastupitelstvo, jsem 
si přečetla sto a jeden dopis, 
petici, přání nebo stížnost 
a jiná literární díla a dílka), kteří 
dostanou prostor na letovské 
straně DOBNET zpravodaje. 
Příspěvky lze zasílat na adre-
su redakce@dobnet.cz nebo 
na ou@obeclety.cz. Uzávěrka 
bude vždy k 15. dni v měsíci.

Už víte, o čem budete in-
formovat letovské obyvatele 
v lednu?

Určitě máme jasno o kul-
turních i sportovních akcích 
na příští rok – přineseme termí-
ny masopustu, pohádkového 
lesa, májů, Letovského chme-
lení i martinského posvícení, 
závodů na kolech a dalších.

V příštím roce budou letovští 
fotbalisté slavit 80 let od své-
ho založení. Už teď probíhají 
setkání ohledně příprav těch-
to oslav, které spojíme prá-
vě s organizací májů a také 
s pozváním zástupců naší 
partnerské obce, německého 
Ailertchenu, k nám do Letů. 
I tato informace se v lednu 
bude moci zveřejnit, proto-
že už budeme znát scénář 
oslav i májů. Pokud se dívám 
na práci celého zastupitelstva, 
pak v lednu budou podepsány 
smlouvy o převodu pozemků 
pod komunikacemi na obec 
nejen v ulici Na Skalkách, ale 
i Pod Viničkou, které se obec 
bude snažit z dotačních pro-
středků zrekonstruovat. Bu-
deme mít podepsané smlouvy 
o školské spádovosti i další 
informace a zajímavosti, jež 
na stránky Letováku jako in-
formačního měsíčníku patří.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslav Mareš

... BUDE UŽ V LEDNU 2013

Lety budou první obcí, která spojí vydá-
vání svého informačního listu s DOBNET 
zpravodajem. O tomto společném projek-
tu jsme vedli rozhovor se starostkou obce 
Lety Ing. Barborou Tesařovou.

LETOVÁK NA STRÁNKÁCH
DOBNET ZPRAVODAJE
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KULTURA

ZA KULTUROU V PROSINCI
Černošice

• Irena Budweiserová zazpívá 
9. 12. 2012 od 18 hod. v Club 
Kině. Po delší odmlce opět 
vystoupí v Černošicích s do-
provodnou skupinou Fade In.

• Vánoční perníček – Club 
Kino a Partycz srdečně zvou 
vás a vaše děti 16. prosince 
od 16:00 na dětské odpo-
ledne s podtitulem Vánoč-
ní perníček. Jak sám název 
napovídá, jedná se o tvůrčí 
předvánoční dílnu, kde si děti 
mohou nazdobit připravené 
vánoční cukroví. 

Dobřichovice

• Od 29. listopadu do konce 
prosince probíhá ve velkém 
sále zámku výstava fotografi í 
hub, jejichž autorem je Václav 
Burle z Velké Chuchle. 

• Od 5. listopadu do 23. pro-
since můžete zavítat do re-
staurace Zámecký had na kaž-
doroční akci Strom splněných 
přání pro Dětský domov Lety. 
Přijďte i letos „odstrojit“ vá-
noční stromeček ověšený ba-
revnými obálkami a splnit tajná 
přání dětem, které nemohou 
trávit Vánoce v rodinném kru-
hu. (Bližší informace se dozví-
te v restauraci Zámecký had.)

• 11. prosince, úterý – sál 
Dr. Fürsta, 18:00. Profesor 
Jaroslav Šaroun si na besedu 
pozval dirigenta Libora Peš-
ka, který 10 let (1987–1997) 
působil ve funkci umělec-
kého ředitele a šéfdirigenta 
Královského fi lharmonické-
ho orchestru v Liverpoolu, 
s nímž dodnes vystupuje 
jako čestný dirigent. V An-
glii se významně zasloužil 
o systematickou propagaci 
české tvorby, zvláště díla Jo-
sefa Suka. Od roku 1990 byl 
hlavním hostujícím dirigen-
tem Symfonického orchestru 
hlavního města Prahy FOK. 
Od roku 2007 zastává post 
hlavního dirigenta Českého 
národního symfonického or-
chestru, pravidelně pracuje 
s předními českými orchest-

ry (Česká fi lharmonie, Sym-
fonický orchestr Českého 
rozhlasu a další) a vystupuje 
v zahraničí. Při příležitosti 
státní návštěvy britské krá-
lovny Alžběty II. v České re-
publice v roce 1996 obdržel 
Řád britského impéria. Téhož 
roku byl jmenován čestným 
členem univerzity v hrab-
ství Lancashire v Prestonu. 
V roce 1997 získal prestižní 
cenu Classic a z rukou prezi-
denta Václava Havla medaili 
Za zásluhy 1. stupně.

• 15. prosince, sobota – zá-
mek, od 11 do 18 hodin – Dět-
ský vánoční jarmark. Každo-
ročně připravují děti ve škole, 
v různých klubech i ve staci-
onáři přáníčka a drobnosti, 
které si můžete na jarmarku 
koupit. Od 12 hodin si přijďte 
upéct voňavou vánočku nebo 
třeba stromeček, zazpívá vám 
k tomu sbor Chorus Angelus. 
Nebude chybět vystoupení 
žáků základní umělecké školy 
i dětí z dětského domova, pro 
něž restaurace Zámecký had 
opět uspořádala akci Strom 
splněných přání. Svoji účast 
přislíbil oblíbený mistr kovář, 
a pokud počasí dovolí, budou 
i projížďky na koních. 

• Od 25. ledna 2013 začíná 
dalších deset lekcí kurzu Ta-
neční pro dospělé. Lektorka 
Růžena Hartmanová se vám 
spolu se svým partnerem 
opět pokusí ukázat, proč je 
tanec chytil za srdce a pro-
padli mu na celý život. Při-
hlášky i podrobnosti na www.
tanecni-praha.cz.

Karlík

• 22. prosince, sobota – kos-
tel Karlík, 17:00: vánoční kon-
cert – dětská lidová muzika 
Notičky pod vedením Lenky 
Kolářové 

• 24. prosince, pondělí – kos-
tel Karlík, 24:00: Georgius 
Zrunek: Vianočná omša F dur 
Missa I. pro festis natilitiis 
(dříve připisovaná Edmundu 
Paschovi). Tato mše, kte-
rá pochází z druhé poloviny 

18. století, se dlouho mylně 
připisovala františkánovi Ed-
mundu Paschovi. Z posled-
ních výzkumů ale vyplývá, že 
jejím autorem bude Georgius 
Zrunek (1736–1789). Každý, 
kdo alespoň jednou dílo sly-
šel, ví, že se jedná o jednu 
z nejpůvabnějších kompozic, 
která se váže k vánočnímu 
tématu narození. Nekompli-
kovaná harmonie dává pro-
stor pro rozeznění působivých 
melodií i pro užití nejrůzněj-
ších lidových nástrojů. A snad 
žádnému skladateli se zatím 
nepodařilo napsat tak jedno-
duché a přitom tak čarokrás-
né a vtipné Benedictus jako 
právě autorovi této mše. Ce-
lek pak vyznívá spontánní ra-
dostí nad novou zvěstí, že se 
nám v Betlémě narodil Spa-
sitel. Jednotlivé části mše: 
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus 
a Benedictus, Agnus Dei.

Lety

• Nedělní pohádky v pivova-
ru MMX: 7. – 9. 12. Kopecký: 
Malostranská zimní pohádka, 
14. – 16. 12. Malé divadlo 
Praha: O Sněhurce, 21. – 
23. 12. Divadlo Vacková: Zvy-
ky vánoční

Mníšek p. Brdy

• Sobota 15. prosince – vá-
noční knofl íkový trh: živý bet-
lém, koledy, zvonohra na ná-
městí F. X. Svobody

• Úterý 25. prosince – vánoč-
ní koncert: Irena Budweise-
rová, zpěv, perkuse, Miroslav 
Linka, akustická kytara, Jaro-
slav Šindler, elektrická kytara, 
kostel sv. Václava

• Neděle 30. prosince – před-
časný Silvestr: živá hud-
ba, ohňostroj, svařené víno 
na náměstí F. X. Svobody

Řevnice

• V Modrém domečku až do 
22. prosince probíhá výstava 
Biblické kraje, na níž uvidíte fo-
tografi e z cest Vladislava Ska-
ly. Provede nás nejen krajem 
Betléma, Jeruzaléma a Izraele, 
ale i krajinou nám nejbližší. 

• Modrý domeček v Řevni-
cích vám od 16. listopadu do 
21. prosince nabízí neoby-
čejnou podívanou. V galerii 
v prvním patře je k vidění oje-
dinělá výstava Vánoce a ne-
jen české, která představuje 
adventní čas, tradice a zvyky 
z různých koutů světa. 

• Adventní trh v Řevnicích se 
letos koná v sobotu 8. prosin-
ce od 9 hodin na náměstí. 

• ZŠ Řevnice zve srdeč-
ně všechny příznivce školy 
na vánoční akademii, která  
je připravena na 20. prosince 
od 17 hod. v místním kině.

• V pátek 21. 12. začne 
v 16 hodin v sále Zámečku 
Zimní pohádka aneb Sněhu-
lákova tajná výprava divadla 
Mimotaurus. Tomáš Hromádka



Proč se centrum jmenuje 
tak zvláštně?

Protože to vystihuje jeho 
podstatu. Ganéša je indický 
bůh, jeho posláním je odstra-
ňování překážek v životě jeho 
uctívačů. Prosazuje moud-
rost, vzájemné porozumění 
a pomoc. A tím se v podsta-
tě zabývá celé naše osazen-
stvo, byť každý v jiném směru. 
Já v oboru práva, kolegyně 
Ing. Ivana Klepáčková je vyni-
kající výživový poradce, nejen 
pro ty, kteří chtějí zhubnout, 
ale pro všechny, kteří se chtě-
jí cítit dobře (poradna zdravé 
výživy, odstraňování následků 
civilizačních chorob, poraden-
ství při sportovních aktivitách, 
atd.). V Ganéše se kromě toho 
organizují přednášky z mnoha 
různých oborů, včetně kos-
metického poradenství pod 
vedením paní Martiny Janou-
šové, která centrum vybudo-
vala. Dále v oblasti homeopa-
tie, pohybových aktivit a další. 
A jejich okruh se stále rozši-
řuje. Jsem ráda, že je to tak 
i s okruhem návštěvníků. 

Vy jste tu tedy k odstraňo-
vání právních překážek?

Takhle bych to asi neformulo-
vala, advokát poskytuje právní 
pomoc, radí a pomáhá lidem 
v oblasti právních vztahů a si-
tuací, které jsou právem regu-
lované. A to byste nevěřil, jak 
velkým množstvím právních 
povinností, okolností a hranic 
je lidský život zatížen. A jak níz-
ké je obecné povědomí o prá-
vu obecně ve společnosti. 

Profese advokáta ale nemá 
moc dobrou pověst.

To není tak úplně vina ad-
vokátů. Lidé za námi většinou 
přicházejí hodně pozdě, často 
ani ne za 5 minut 12.  Přichází 
s  už vzniklým, mnohdy kritic-
kým problémem, kdy na řeše-
ní může být už jen velmi málo 
času, pokud ještě nějaký zbý-
vá. Tyto problémy a kritické si-
tuace vznikají nikoliv kvůli nám, 
advokátům, ale právě proto, že 

se na nás lidé neobrací včas, 

v okamžiku, kdy by jim advo-

kát mohl pomoci tím, že by jim 

řekl, jak konkrétní věc udělat, 

a pomohl jim i ošetřit rizika je-

jich konání. Pokud přijdou poz-

dě, může toho pro ně advokát 

udělat mnohem méně. Požár 

by se neměl hasit, dům by měl 

být postaven tak, aby oheň 

nemohl vzniknout. Je tedy 

mnohem lepší přijít se poradit 

ještě předtím, než začnu určitý 

vztah, například koupi domu, 

pronájem bytu, anebo třeba 

uzavření manželství nebo zalo-

žení obchodní fi rmy, řešit. 

Kterými oblastmi práva se 
tedy zabýváte?

Mám takzvanou generální 
praxi, to znamená, že v zása-
dě jsem schopna poskytnout 
radu a pomoc ve všech práv-
ních oborech, specializuji se 
však především na občanské 
a správní právo. Mou výhodou 
ve všech ostatních specializa-
cích je zázemí velké brněnské 
advokátní kanceláře Ondruš & 
Ondruš, kam se obracím, pokud 
klient potřebuje něco opravdu 
speciálního. Zabývám se přede-

vším běžnými občanskoprávní-
mi a obchodními spory, spory 
rodinnými, problémy vzniklými 
při podnikání, ale rovněž pro-
blematikou správního řízení, 
kam patří přestupky, stavební 
právo, územní plánování, soci-
ální zabezpečení, zdravotnické 
právo a další. V kanceláři rov-
něž provádíme konverze a ově-
řování listin a podpisů. Podrob-
nosti jsou uvedeny na mých 
webových stránkách, kde jsou 
i všechny kontakty. Pokud čte-

náři DOBNET zpravodaje nepo-
užívají internet, ať zkusí kdykoliv 
zaskočit k nám do Ganéši nebo 
na nějakou zajímavou přednáš-
ku. Program Ganéši ostatně, jak 
vím, DOBNET zveřejňuje.

To by asi byla drahá káva.
Kávu pochopitelně neúčtuji, je 

to kvalifi kovaná právní pomoc, 
za kterou se platí. Razím ale zá-
sadu, že cena této pomoci musí 
odpovídat kromě složitosti věci 
i přínosu, který taková pomoc 
pro klienta má nebo může mít. 
A věřím, že se vždy vyplatí. 

A proč právě v Dobřicho-
vicích?

Odpovím otázkou – víte, že 

Dobřichovice mají svou zvlášt-

ní „právní“ historii? Dlouhá 

léta tu žil jeden z největších 

českých právníků Antonín rytíř 

Randa, výjimečná osobnost 

českého občanského práva, 

bydlel za řekou u mostu. Do-

konce jsem slyšela historku, 

že mu vlak stavěl před domem, 

přestože tam není nádraží. Ale 

vážně, s profesorem Randou 

se opravdu nesrovnávám. Jen 

si myslím, že oproti mnoha 

pražským satelitům mají Dob-

řichovice krásnou atmosféru 

poklidně se rozvíjejícího měs-

ta, v němž se opravdu žije. 

Myslím, že by mělo mít celé 

spektrum služeb, které lidé 

potřebují ve své blízkosti.

Děkuji za rozhovor. Já dě-

kuji vám. A dovoluji si, protože 

advent již začal, popřát všem 

čtenářům DOBNET zpravoda-

je a všem obyvatelům regionu 

příjemné prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví do no-

vého roku. www.vrablikova.cz

www.ganeshadobrichovice.cz
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PR / INZERCE

Neumíte pracovat s počítačem?
Nabízíme Vám dvouměsíční kurzy ovládání  

počítače v poč. učebně ZŠ ve Všenorech.

PO, 19.00 – 21.00 hod.

Cena: 800,- Kč     Zahájení kurzů: leden 2013

Informace a přihlášky na tel.: 602 395 228

inzerce

Dne 13. října 2012 pro-
běhlo slavnostní otevření 
nového administrativního 
a kulturního centra v Dob-
řichovicích.  Jednou z jeho 
obyvatelek je rovněž ad-
vokátka Mgr. Petra Vráb-
liková, které jsme položili 
pár otázek.

GANÉŠA V DOBŘICHOVICÍCH
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JEZDÍ ZA HOUBAMI I P

Co bylo vaším impulsem 
k houbaření?

Měl jsem obrovské štěstí, 
že v polovině padesátých let 
existovalo v Chuchli velké 
množství dětských part. Měli 
jsme nádherné dětství. Do-
konce byli mezi námi o hodně 
starší kluci, kteří prošli skau-
tem. A jednou přišli za mými 
rodiči, jestli bych s nimi nemo-
hl jet na vodu. Čtyři kluci jsme 
tehdy jeli ze Suchdola nad 
Lužnicí až do Prahy na prami-
ci, což nebyla žádná legrace. 
Bylo to něco úžasného. Už 
tenkrát pro nás houby hodně 
znamenaly, protože nebylo to-
lik obchodů, hospod, i potra-
vin bylo málo. Museli jsme si 
obstarat jídlo v přírodě.

A vaši rodiče také sbírali 
houby?

Moje máma se narodi-
la v roce 1911 a byla velkou 
houbařkou. Velmi dobře hou-
by znala. Bohužel už se jí 
nemohu zeptat, jak se k těm 
znalostem dostala. Zřejmě se 
dědily z generace na genera-
ci. Ve 30. letech, kdy byla hos-
podářská krize, byla v okolí 
Radotína velká bída, což se 
odrazilo v takzvaném pocho-
du hladu (často označovaném 
jako rudé letnice). Ve vesni-
cích kolem Prahy byl tako-
vý hlad, že matky neměly co 
dát dětem k jídlu. Moje máma 
je učila znát houby. Lidé je sbí-
rali už tehdy, ale bylo to jako 
dnes. Sbíraly se určité typy 
hub, kolem nich přitom rostly 
další desítky druhů, které jsou 
také jedlé. A oni je neznali, na-
příklad holubinky nebo satan 
(ten je jedovatý, ale po uva-

ření jedlý). Po čase se máma 
seznámila s mým tátou, což 
byl Karel Burle, dělník, ale 
také hudební skladatel. Do-
konce měl období, kdy řídil tři 
taneční orchestry najednou. 
Protože byl úspěšný, byli jsme 
v Chuchli jediní, kdo měl ved-
le MUDr. Seeháka, auto – ae-
rovku 50. A jelikož máma byla 
„šílená“ houbařka, jezdili jsme 
s tátou na houby. Poznali jsme 
brdské lesy, Křivoklátsko, ale 
zajížděli jsme i dál. 

Jezdili jste také vlakem?
Ano, s mými vrstevníky jsme 

cestovali tou úžasnou lokálkou 
ze Zadní Třebaně do Locho-
vic. Byla to nádherná doba. 
Vlak býval tak narvaný, že lidé 
stáli na stupátkách venku. 
V té době se chodilo do práce 
i v sobotu, a tak buď v sobotu 
odpoledne, nebo v neděli jez-
dili dělníci z pražských fabrik 
běžně na houby. Byl to pro ně 
koníček, ale také obživa ro-
diny v zimě. Nebyly mrazáky, 
houby se nakládaly a hodně 
se sušilo.

Jak jste se dostal k foto-
grafování?

Můj zájem souvisí zase se sjíž-
děním Vltavy. Tehdy jsme pro-
jížděli údolím, když se stavěla 
Orlická přehrada. Dodnes mě 
mrzí, že jsem neměl fotoaparát 
a nemohl jsem zachytit mizejí-
cí krajinu pod vodou. Chalupy, 
statky, úžasnou přírodu. 

Pomalu jsem začal fotogra-
fovat, do ruky mi přišly první 
fotoaparáty, dostal jsem se 

do fotokomory. Ale fotografo-
vat houby, navíc černobíle (byť 
později byly i diapozitivy), to 
nebylo ono. Nastal čas digitál-
ní fotografi e a focení jsem se 
začal věnovat ve velkém. Při-
tom se mi podařilo pořídit zají-
mavé snímky a mých aktivit si 
všimla různá česká i zahraniční 
periodika zabývající se příro-
dou (pravidelně publikuji na-
příklad ve Vesmíru). Snímky se 
mi hromadily v počítači a řekl 
jsem si, že bych je mohl ukázat 
lidem. Původně to byla malá 
výstava s několika obrázky. 
Dnes už se díky zájmu různých 
institucí moje výstavní aktivity 
rozšířily do nebývalých rozmě-
rů a existují dva putovní sou-

Od 29. listopadu do konce prosince je 
ve velkém sále dobřichovického zámku 
výstava fotografi í hub, jejichž autorem je 
Václav Burle, známý internetový populari-
zátor houbaření. Zajímá se také o ochranu 
přírody a díky jeho neohroženému boji se 
jeho jméno objevilo i v turistických mapách 
ve formě Burleovo zamyšlení a Burleova 
můra. Rodák z Velké Chuchle je houbařem 
a milovníkem hub odmalička, jak v rozho-
voru prozradil Dobnet zpravodaji.

NEJRADĚJI ALE HOUBAŘÍ V BRDECH A ČESKÉM KRASU

Houby na Houby na 
vánocním stolevánocním stole

Znáte vánocní 
houbu?

Oblíbenou zimní houbou 
sbíranou před Štědrým 
dnem je mezi houbaři-znal-
ci penízovka sametonohá, 
kterou nestor českých my-
kologů František Smotla-
cha nazval vánoční houbou. 
Jde totiž o jedinou houbu, 
která přežívá při nízkých 
teplotách. Vhodně ochutí 
vánoční polévku a znalci 
také doporučují nakládat ji 
do octa. Penízovka se vy-
skytuje  na odumírajících 
pařezech listnatých stromů 
podél vodních toků. Podle 
houbaře Václava Burleho ji 
mohou začínající houbaři 
zaměnit v říjnu a listopa-
du se smrtelně jedovatou 
čepičatkou jehličnano-
vou nebo jedlou opěnkou 
měnlivou. Vhodné je pro-
to počkat s jejím sběrem 
do doby, kdy krajinu po-
kryje sníh. Pak je záměna 
nemožná. thr

Foto: Václav Burle

Smrž

Hřib královský



bory fotografi í, které jsou vy-
stavovány na mnoha místech 
republiky (v příštím roce budu 
vystavovat třeba v Karlštejně, 
pražské botanické zahradě 
nebo na zřícenině hradu Rabí). 

Musím se zeptat: Sbíráte 
houby?

Já už houby ani nesbírám, 
spíš za nimi jezdím. Vyhle-
dávám hlavně vzácné, neob-
vyklé a zajímavé druhy. Jsem 
ochoten jezdit kvůli nim i přes 
půl republiky. 

Existují houby, kterých byly 
před sto padesáti lety plné 
lesy. Dnes je vůbec nenajdete. 
Může se vám podařit najít hřib 
královský, ale objevit například 
lanýž letní nebo, nedej bože, 
stročkovec kyjovitý (dnes roste 
pravděpodobně jen na Šuma-
vě) či choroš šindelovník se-
verský, to už je velká vzácnost 
a úžasná krása. Já tyto houby 
pravidelně navštěvuji, pozoruji, 
jak rychle rostou, a píši o tom 
na http://burle.blog.cz.

Určitě neprozradíte, kde 
rostou?

Když vám to prozradím, stej-
ně místo nenajdete. Je to otáz-
ka několika metrů čtverečních. 
Problém je v tom, že když tam 
přijde padesát houbařů, zničí 
se podhoubí. A pak, jak jistě 
víte, všichni houbaři si chrání 
svá místa. Je to moje know-
-how. Já jsem si to vychodil. 

Která houba je vaše nej-
oblíbenější?

 Nejraději mám houby, které 
jsem v životě neviděl a kte-
ré třeba potkám. Mám rád to 
hledání. Někdy v roce 1960 
vyšel v časopisu Turista člá-
nek o stročkovci kyjovitém. 
Já jsem si ho vystřihl a za-
ložil do houbařského atlasu. 
A v roce 2008, kdy jsem vytvo-
řil na internetu svůj blog, jsem 
o této houbě napsal svůj první 
článek. Moc jsem si přál ji na-
jít, což se mi podařilo až letos. 
Podobně jsem velmi dlouho 
hledal hřib královský. Pointa je 
v tom, že jsem ho po marném 
pátrání našel u své chalupy.

Je nějaké pravidlo, jak 
houby hledat?

Ano, je. Chodit, chodit, cho-
dit. 

Říká se: Co Čech, to hou-
bař.

Ono už to ale bohužel neplatí, 
stejně jako neplatí pořekadlo: 
Co Čech, to muzikant. Dnes 
houbaření spočívá v tom, že 
televize a bulvární noviny roz-
hlásí: Houby rostou. A lidé 
začnou šílet. Skutečných zá-
jemců o houby je podle mě 
málo. Na druhé straně ne-
ustále vycházejí nová vydání 
různých houbařských atlasů. 
Je o ně zájem, takže zase tak 
špatné to nebude.

A teď k  jídlu. Mám moc rád 
čirůvku májovku, muchomůrku 
růžovku (masáka). Houby mu-
sím mít vždy kvalitně upravené. 
Absolutně odmítám takzvané 
kuchaře, kteří vezmou houby, 
naházejí na ně sýr, papričky… 
Já si musím houby vychutnat. 
Třeba smaženici z májovek dě-
lám tak, že přidám víc másla, 
rozkrájím houby a hodím jedno 
vajíčko. Chci cítit vůni hub. To 
samé platí o omáčce z masá-

ka, což je delikatesa. Dělám ji 
po staročesku.

Patří podle vás houby 
na vánoční stůl?

Děkuji za otázku. Naši před-
ci tu houbu hodně používali. 
Jmenuje se stroček trubko-
vitý. Já jí říkám houba křes-
ťanů. Důvod je jednoduchý. 
V minulosti totiž tato houba 
v podobě známého štědrove-
černího kuby nesměla chybět 
na žádném štědrovečerním 
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Houbař Václav Burle



stole. Problém ale je, že tuto 
houbu už dneska v lesích také 
nepotkáte. Před šedesáti lety 
v podstatě zmizela.Výjimkou 
byl houbařský rok 2010, kdy 
se zčistajasna objevila v ob-
rovském množství po celé re-
publice. Takže jsme si ji nasu-
šili, zamrazili. V minulém roce 
jsem našel sem tam nějaké 
plodnice a letos minimálně. To 
jsou právě zvláštnosti a zázra-
ky, které mě převelice zajíma-
jí, a o nich píši, fotografuji. Je 
to jednoduché. Každý chlap 
by měl mít nějakého koníčka.

Je možné sbírat houby 
v zimě?

Lidé bohužel houby nezna-
jí, prokázalo se to při nedáv-
né výstavě v Prachaticích, 
kdy nám nosili k určení běž-
ně známé druhy. Houbaření 
v zimě je krásné a zajímavé. 
Pokud si ale myslíte, že ve-

jdete do lesa a hned najdete 
úrodu hub, jste na omylu. Je 
nutné plácky „vychodit“ nebo 
vám je musí povědět rodina. 

Letos na podzim se stal zá-
zrak, že začala brzy růst hlíva 
ústřičná. Nevěřte však tomu, 
že vás ochrání od rakoviny, 
ženám vzkazuji, ať si nemys-
lí, že jim hlíva zlepší pleť. Je 
možné sbírat Jidášovo ucho 
nebo velmi chutnou penízovku 
sametonohou, která je ozna-
čována jako vánoční houba.

Která místa v Brdech máte 
nejraději?

 Houbaření je o pláccích. 
Přestože v Brdech, když houby 
rostou, tak všude. Mám je pro-
chozené celé. Jako kluk jsem 
měl na hoře v Brdech místo 
v bažinách (tehdy byla všude 
voda, lesáci, aby mohli pěsto-
vat smrky, dělali odvodňova-
cí rýhy), kam nikdo nechodil, 

ale kde bylo relativně sucho 
a rostly tam křemenáče, kozá-
ci a hřiby smrkové. Pak někdo 
přišel, vodu stáhl, břízky poká-
cel a vše se stalo minulostí.

Kolik je na výstavě v dob-
řichovickém zámku fotek? 

Necelých padesát. Většina 
z nich pochází z Brd a Čes-
kého krasu. Vzácnější jsou 
z Beskyd nebo ze Šumavy. 
Je tam mnoho zajímavostí, 
ke každé fotografi i mám pří-
běh, a pokud by byl zájem, 
třeba z místních škol, můžu 
na výstavě na zámku vyprá-
vět. Stačí se obrátit na paní 
Cvrčkovou.

Chtěl byste na některou 
fotografi i zvlášť upozornit?

Protože jsem humorista, 
upozornil bych na houbu…, 
která vypadá jako lidská pr-
delka, i když někdo v ní vidí 
srdíčko. Tomáš Hromádka
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Houby na Houby na 
vánocním stolevánocním stole
Hubník – houbová 

nádivka 
2 až 3 hrnky sušených 
hub, 1 až 2 cibule,  sůl, 
5 housek,  1 šálek mléka, 
mletý černý pepř,  
5 stroužků česneku, 
sádlo, 4 vajíčka

Na štědrovečerním stole 
zejména v Podkrkonoší ne-
směla vedle kuby chybět 
nádivka zvaná hubník. Její 
příprava je poměrně jed-
noduchá. Sušené houby 
povaříme v osolené vodě 
a scedíme. Cibuli a čes-
nek očistíme, česnek pro-
lisujeme a cibuli nakrájíme 
nadrobno. Housky pokrá-
jíme na kostičky a vložíme 
do misky. Zalijeme je mlé-
kem a necháme nasáknout. 
Přidáme uvařené a vy-
chladlé houby. Vše smíchá-
me s česnekem a cibulí. 
Směs důkladně promíchá-
me, zalijeme rozmíchanými 
vejci a dochutíme solí a pe-
přem. Jestliže je hmota pří-
liš řídká, zahustíme ji podle 
potřeby strouhankou, lépe 
krupicí. Případně můžeme 
pro chuť přidat majorán-
ku. Pekáč vytřeme sádlem 
nebo jiným tukem a napl-
níme ho houbovou směsí. 
Hubník budeme mít vláč-
nější, jestliže navrch dáme 
ještě několik vloček sádla 
či másla. Takto připravený 
pokrm vložíme do přede-
hřáté trouby a upečeme 
dozlatova. (thr)

Stroček trubkovitý je podle Václava Burleho křesťanskou houbou Korálovec bukový

Hlíva ústřičná
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okénko
O OKNECH

o k n a ,  k t e r á  n e l ž o u

Jindřich Skala tel:  773 360 005

„Okénko o oknech“  XII.
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Mnoho let jsem na houby jít 
nemohla, ale kdyby ano, jsem 
kvůli nim ochotná ujít desítky 
kilometrů v mokrých tenis-
kách, v lese zabloudit, plazit 
se po břiše mechem pod hus-
tými smrčky, nechat se pokou-
sat komáry, stát se hostitelem 
několika klíšťatům..., tedy 
bezmezná vášeň. Největším 
houbařským zážitkem pro mě 
byla Šumava u Hejmů a pak 
lesy okolo Frankfurtu, kde žil 
můj tatínek, a já, místo abych 
nakupovala džíny na Zeilu, 
sbírala jsem houby, což žád-
ného Němce ani nenapadlo.

Které houby ráda sbíráte?
Jen ty klasické, které se ne-

dají splést.

Vaříte z hub?
Méně, než bych chtěla, pro-

tože moji lásku k houbám se 
mnou doma moc nesdílejí. 
Můj muž tvrdí, že jsou to mi-
mozemšťané. Kdybyste se ho 
zeptal proč, řekl by, že to ne-
jsou rostliny ani zvířata, tak co 
by to bylo jiného.

Máte nějaký oblíbený re-
cept na jídlo z hub?

Mé chuťové buňky jásají nad 
kombinací másla, celerové natě, 
drceného kmínu a hub. Tahle lu-
xusně vyvážená chuť nezklame 
na žádném, jakkoli připraveném 
mase nebo jen na špagetách.

Patří podle vás houby 
na vánoční stůl?

Děti jsou určitě rády, když ne-

najdou „houby“ pod stromeč-

kem. Ale tradičně se na Štědrý 

den podává v poledne houbový 

kuba, je to původně jihočeský 

zvyk. Já ho v kuchařce vzpo-

mněla, ale doma tak zátěžové 

jídlo před štědrovečerní večeří 

nejíme. Nicméně je to lahůdka, 

zkuste ho! Tomáš Hromádka

K Vánocům neodmys-
litelně patří pečení a va-
ření. V souvislosti s hlav-
ním tématem tohoto čísla 
jsme se zeptali fotografky 
a autorky populárních ku-
chařek Heleny Rytířové 
z Řevnic: Sbíráte houby?

VAŘÍM Z HUB MÉNĚ, NEŽ BYCH 
CHTĚLA

H
eleně Rytířové v těchto 

dnech vyšla v dalším vydá-

ní populární kuchařka Ne-

dělní menu. Je rovněž autorkou 

kuchařských knih pro děti Ku-

chařka pro kluky a holky (2010), 

Párty kuchařka pro kluky a holky 

podle čarodějky Borůfky (2011) 

a nejnověji Světové kuchařky pro 

kluky a holky (2012). V naklada-

telství Fragment jí také vyšly Kří-

žovky s báječnými recepty (2010) 

a Křížovky pro seniory s oblíbený-

mi recepty (2012). Předvánoční 

novinkou je novela Život je pes, 

kterou autorce 10. října v psím 

útulku v Troji pokřtila zpěvačka 

Marta Kubišová. Jde o sborník 

vzpomínek vyprávěných z pohle-

du psa, inspirovaný životem sku-

tečného čtyřnohého mazlíčka.

350 g krup
750 ml vody
sůl
1/2 lžičky kmínu, 1 lžička 
majoránky
50 g vepřového sádla
1 malá cibule
4 stroužky česneku
10 g sušených nebo 250 g 
mražených krájených hub
mletý pepř

1. Sušené houby oper a namoč 
na 1 hodinu do studeného mlé-
ka nebo vody. Potom je sceď. 
V kastrůlku rozpusť lžičku másla 
a houby podus 15 minut se solí 
a kmínem na mírném ohni.
Mražené houby nech rozmrznout 
v cedníku, aby z nich okapala 
přebytečná voda. Stejně jako su-
šené houby je 15 minut podus.

2. Kroupy uvař v osolené vodě 
s kmínem doměkka. Během vaře-
ní kontroluj, jestli je vody dostatek 
a kroupy se nelepí ke dnu. Uvaře-
né kroupy přeceď a nech okapat.

3. V zapékací míse rozehřej 
sádlo a osmaž na něm drobně 
nakrájenou cibulku. Nádobu od-
stav z ohně a přidej prolisovaný 
česnek a majoránku.

4. Troubu předehřej na 180 °C. 
Uvařené kroupy a houby i s ko-
řením důkladně promíchej v za-
pékací nádobě se sádlem. Přikryj 
alobalem a dej zapékat do roze-
hřáté trouby na 25 minut. Na po-
sledních 5 minut alobal sundej, 
aby vrchní vrstva krup byla pěkně 
křupavá.

Houbový kuba



Kdo by řekl, že na cestě 
do nepatrné obce s názvem 
Myšenec, kilometr od hlavní 
silnice na Protivín, se pono-
říme do hlubin časů, přímo 
do geologických epoch. Také 
nás zde ani nenapadne, že 
dominantou malé vesničky 
bylo kdysi reprezentativní 
a honosné sídlo založené Pře-
myslem Otakarem II. kolem 
roku 1270, jeden z největ-
ších hradů v jižních Čechách. 
Nechme se však překvapit…

Stopy po době největší slá-
vy tohoto místa najdeme 
kousek od návsi. Ve svahu 
nad upraveným parčíkem se 
jako romantické římské ruiny 
tyčí kamenná brána a vysoké 
hradby. V travnaté uličce, kte-
rou procházíme, jsou domky 
tak „prorostlé“ do původních 
mohutných zdí, jež tvoří jejich 
zadní trakty, že ztrácíme pře-
hled o rozsahu tohoto nejspíše 
velkolepého areálu. Ještě před 
sto lety byly jeho pozůstatky 

zřetelné a podle nich se usu-
zuje, že měl čtvercový půdo-
rys. Obytné a reprezentativní 
prostory bývaly propojeny pa-
vlačemi a celý komplex chrá-
nily mohutné hradby. Po smrti 
svého zakladatele v roce 1278 
zůstal nedostavěný hrad po-
nechán osudu a jako připra-
vený stavební materiál byl teh-
dy využit vesničany. Myslím, 
že u nás není mnoho malých 
obcí, které byly vystavěny 
z ruin královského paláce. 

VESNICE 
Z POLODRAHOKAMU

Kousek pod kostelem na-
jdeme uličku s upravenými 
domky, jeden stojí nad zvlášt-
ní malou skalkou. V poledním 
slunci se na ní třpytí paprsky 
lesklého minerálu. Zde pro-
mluvil čas země, takzvaného 
prevariského paleozoika, tedy 
doby tvorby českého masivu 
asi před 300 miliony let. Mo-
hutná pegmatitová žíla, která 

se táhne od kostela směrem 
k západu, je zde u domku čís-
lo 3, v bývalém zářezu cesty, 
protkána křemennými a živ-
covými krystaly, a především 
až osmdesáticentimetrovými 
paprsčitými agregáty černého 
turmalínu zvaného skoryl. Jeho 
krystaly tvoří lesklé paprsky 
kolem jádra, a proto se nazý-
vají turmalínová slunce. Jiné 
mají spíše dlouhý ohon jako 
komety, prostě nebeská zjeve-
ní. Tento v rámci Čech geolo-
gický unikát je již opět zčásti 
využit v zídkách a kamenných 
podezdívkách myšeneckých 
domků, které jsou tak spolu 
s použitými kameny z králov-
ského paláce jakýmsi mostem 
mezi dávnými i novými časy. 

ZÁZRAČNÝ TURMALÍN
Na turmalínu je nejzajíma-

vější to, že jde o nejsložitější 
silikát v přírodě, zen-buddhis-
té jej považovali za nepohyb-
livou lidskou bytost! Pro své 
podivuhodné vlastnosti byl 
ctěn i v dávné Indii jako tlumič 

bolestí, ochranný talisman po-
hlcující negativní vibrace, po-
silující imunitu, chránící šlachy 
a svaly. Navíc ponořen do vody 
ji má činit léčivou. Podle ezo-
teriků jsou jeho krystaly napo-
jeny na banku osudů v Indii 
(akášu), mají senzitivní osobě 
v meditaci nebo snění posky-
tovat poznatky o kosmogonii 
a vícerozměrném pulzním čase 
(kálaspandraně). Na Sibiři patří 
k ochranným kamenům šama-
nů. Najdeme jej i na naší sva-
továclavské koruně. Posled-
ní výzkumy ukázaly, že jejím 
největším a nejvýznamnějším 
kamenem není rubín, ale čer-
vená varianta turmalínu zvaná 
rubelit. Proč asi? Odpověď 
mohou nabídnout možnosti 
jeho využití v současnosti, po-
věry kolem tohoto nerostu se 
ukázaly jako částečně pravdi-
vé a pozoruhodné piezoelek-
trické vlastnosti turmalínů jsou 
dnes využívány v elektrotech-
nice. Možná že dávné „pově-
ry“ nám napoví, proč si nejen 
Přemysl Otakar II. vybral toto 
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Pojďme se v chladném posledním měsíci roku 2012 
vydat za sluncem na jih, i když „jen“ jihočeským 
a sluníčkem „pouze“ kamenným. 

ANEB KDYŽ KRÁLOVÉ BYLI GEOLOGY

TURMALÍNOVÁ SLUNCE

Pohled na zastavení Turmalínová slunce naučné stezky v Myšenci

Velmi starý románský kostelík sv. Havla v Myšenci z 11. století, z jižní 

strany nese stopy původní tvrze nebo loveckého hrádku ze 13. století

TURMALÍN,

nepohyblivá 

lidská bytost
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RÁDIO JUNIOR
www.radiojunior.cz – nové internetové 

stránky pro děti plné zábavy 

Přináší pohádky, písničky, soutěže, 
Webík pro nejmenší, hry a mnoho dalšího.

PUSŤTE DĚTI S NÁMI DO  
SVĚTA HER A POHÁDEK

inzerce

místo ke stavbě svého palá-
ce, případně k těžbě podivu-
hodných kamenů například 
pro hradní kapli. Nebyl sám. 
Nejnovější poznatky dokládají, 
jak geologicky podivuhodná 
místa si naši předchůdci uměli 
(pravděpodobně s pomocí za-
svěcených rádců a lokátorů) 
vybírat ke stavbě hradů, ale 
i významných kostelů a kláš-
terů. Například také Václav IV. 
si zvolil v rámci střední Evro-
py unikátní ostroh ke stavbě 
hradu Točníku přesně na uklo-
něné hranici (úhlové diskor-
danci) mezi dvěma nejstarší-

mi vrstvami, proterozoikem 
a staroprvohorním ordovikem, 
na planince z mikrokřemen-
ných rohovců. Zde byl z těch-
to kamenů postaven i samotný 
hrad, který tak patří k evrop-
ským unikátům. Na podobné 
„diskordanci“, jen v poněkud 
jiném úhlu ukloněné, si nechal 
postavit i Hrádek u Kunratic! 
Nepodceňujme tedy znalos-
ti našich předků, bůhví, jaká 
tajemství přírody znali a jak je 
dovedli využívat!

Podle knižní novinky Marie 
Holečkové a Otomara Dvo-
řáka Tajemná a léčivá mís-
ta jižních Čech a Pošumaví 
volně zpracovala a exklu-
zivně pro Dobnet zpravodaj 
vyfotografovala Marie Ho-
lečková. Kniha je k dostání 
v informačním centru o. s. 
Dobnet v Dobřichovicích.

Beseda s oběma autory 
na téma tajemných míst 

kolem dolní Berounky je při-
pravována na čtvrtek 10. led-
na 2013 v Letech v knihovně. 
Zároveň budou představeny 
knižní novinky a řada nezve-
řejněných fotografi í z regionu.

Výrazná skalka s paprsčitými krys-

taly turmalínu, tzv. turmalínovými 

slunci – z podobných kamenů 

byly postaveny i zídky a podezdív-

ky domů v obci

Zbytky kdysi velmi rozsáhlého přemyslovského paláce z let kolem roku 

1270, který po smrti Přemysla Otakara II. zůstal nedostavěn a vzápětí 

byl rozebrán usedlíky při stavbě obydlí obce Myšenec
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ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 SALÁM
Do prodejny dodali šišky výborného poctivého salámu. Hned 
první den se prodala polovina zásilky a půl šišky salámu k tomu. 
Druhý den se prodala polovina zbytku zásilky a rovněž půl šiš-
ky salámu k tomu. Stejnou logikou se prodalo třetí a čtvrtý den. 
Pátý den se prodaly poslední dvě šišky salámu. Kolik šišek 
salámu bylo v dodané zásilce? 

 OTEC A SYNOVÉ
Otci je 45 let. Jeho třem synům je 7, 11 a 15 let. Za kolik let se 
bude věk otce rovnat součtu let jeho synů?   

 PŘÍKLADY
Otec se dohodl se synem. Za každý dobře spočítaný příklad 
dá synovi 8 Kč, za každý nesprávně vypočtený příklad syno-
vi odečte 5 Kč. Po 26 příkladech provedli vyúčtování a bilance 
byla nula. Kolik příkladů syn vypočetl správně a kolik jich 
vypočetl nesprávně?
Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.
Řešení z minulého čísla: Devítimístná čísla: 987652413, 
102347586 Drůbež: 48 slepic, 32 hus Čísla: 1,5 a 3

KONTROLA PŘIPOJENÍ DOBNET - VÝHODNÉ PODMÍNKY

PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ  O SERVISNÍ BALÍČEK

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, 
a to nejpozději do 20. prosince 2012.

Vylosovaný výherce obdrží ZDARMA kontrolu v rozsahu 
servisního balíčku v síti DOBNET – viz strana 16.

Za každý správný výsledek uvedených kvízů zaslaných spolu 
s tajenkou se násobí šance při losování výhry v soutěži.

Novinka: Všichni luštitelé, kteří pošlou výsledky všech tří uve-
dených kvízů správně a také tajenku křížovky, obdrží bonus.

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uved-
li také svoji plnou poštovní adresu. Děkujeme.
Cenu do soutěže věnoval DOBNET, o. s.

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Znáte výhody a obsah servisního balíčku?
Vylosovaný luštitel: Vladimír Novák, Svinaře
Gratulujeme. Výhru si vyzvedněte do 20. 12. 2012 v naší kanceláři.
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PALIVOVÉ DŘEVO
PALIVOVÉ DŘEVO

DŘEVĚNÉ BRIKETY
DŘEVĚNÉ BRIKETY

www.prodejpalivovehodreva.eu
www.prodejpalivovehodreva.eu

Podbrdy 68
mobil: 777 264 266
e-mail: pavel.kisling@centrum.cz

Trafika U draka
v Řevnicích, náměstí čp. 13

NOVĚ NABÍZÍ:
 Léčivé bylinné produkty 

od Grešíka
(posílení imunity a organismu)

Včelí produkty, medy  
a medová vína od Plevy

(protizánětlivé, antibakteriální)

Vhodné i jako vánoční dárky, 
které potěší a vyléčí. Možnost 
Vánočního balení se slevou, 

přímých objednávek.

Těšíme se na vás.

Feng Shui
analýzy a konzultace

Přírodní zahrady
návrhy a poradenství

Možno objednat jako dárek 
pro blízké – vánoční  
a dárkové poukazy.
www.prirodnizahrady 

-permakultura.cz
www.feng-shui-poradenstvi.cz

Daniela Virágová

736 246 579

n novostavby, rekonstrukce
 a opravy objektů

n kompletní práce vč. projektů
 a revizí

n domácí PC sítě 

n vnitřní a venkovní práce
 i jednotlivě

Přemysl F I X A
K Vodárnám 1025
252 29 Karlík
mobil: 603 427 491
info@firmafixa.cz    www.firmafixa.cz

STAVEBNÍ ŘEMESLA,

ZEDNICKÉ PRÁCE

dlaždičské, pokrývačské, zámečnické, 
truhlářské, elektropráce, ... a ostatní 
řemesla 

VODA, TOPENÍ, 

KANALIZACE, PLYN

domácí PC sítě 

SÁDROKARTONY,

BAZÉNY A JEJICH 

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA,

SOLÁRNÍ OHŘEV
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Bližší informace Vám rádi poskytneme v naší Informační kanceláři,
e-mailem na info@dobnet.cz a na telefonu 277 001 111.


