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A	vězte,	že	příležitostí,	kde	si	toto	ob-
dobí	můžeme	zpestřit,	je	v	našem	regio-
nu	mnoho.	V	každé	obci	si	její	obyvatelé	
buď	zdobí	stromek,	zpívají	koledy	na	ná-
vsi,	nebo	pořádají	adventní	trhy,	k	tomu	
navíc	před	Vánoci	hodně	vystupují	míst-
ní	taneční	a	pěvecké	soubory.	Své	akce	
připravují		většinou	pro	rodiče	svých	dětí	
také	 zdejší	 školy	 i	 základní	 umělecké	
školy.	V	tomto	čísle	na	vás	čeká	mnoho	
informací	 a	 pozvánek,	 kam	 můžete	 bě-
hem	adventu	vyrazit.

Nejlákavější	jsou	letos	opět	adventní	ví-
kendy.	Ten	první	už	máme	za	sebou,	ale	
i	během	tří	následujících	si	můžeme	vy-
bírat	z	pestré		kulturní	a	společenské	na-
bídky.	Hned	v	sobotu	7.	prosince	se	koná	
adventní	trh	na	náměstí	v	Řevnicích,	kde	

si	 příchozí	 mohou	 poslechnout	 muzi-
ku	a	nakoupit	zboží	ve	stáncích,	a	 také	
mikulášská	 zábava	 v	 Hlásné	 Třebani.	
O	týden	později,	v	sobotu	14.	prosince,	
se	 můžete	 přesunout	 do	 Dobřichovic	
na	dětský	 vánoční	 jarmark	a	 ke	 stromu	
splněných	přání,	v	neděli	15.	prosince	se	
koná	zase	předvánoční	posezení	v	Zadní	
Třebani.

Poslední	 adventní	 víkend	 pak	 můžete	
zajít	 třeba	 na	 koncert	 Notiček	 v	 Karlíku	
(sobota	21.	prosince)	nebo	v	neděli	zajet	
na	Karlštejn,	 kde	 vás	čeká	Karlštejnský	
královský	 advent	 nebo	 Rybova	 Česká	
mše	vánoční	na	hradě	Karlštejn.

Krásný	advent	bez	stresu	a	nepohody	
přeje

Lucie Paličková

nastal nám adventní čas a s ním také přípravy a těšení se na Váno-
ce. Většina lidí zdobí své domovy, v obcích rozsvěcují stromy a vánoční 
osvětlení. a také se koná mnoho akcí, kde se mohou lidé setkávat, po-
bavit nebo si zazpívat. čtěte téma na str.   až8 10

aktuality
Co		nového	je	v	našem	regionu.

Vítejte V letech
Zpravodaj	Obecního	úřadu	Lety.

roZhoVor
Nový	občanský	
zákoník	přinese	
spoustu	změn,	
upozorňuje	
Alexandra	
Juráčková.

kulturní poZVánka
Řevnické	kino	dokončilo	digitalizaci	
a	znovu	se	otevírá	divákům.	Na	jaké	
novinky	a	trháky	se	můžete	těšit?

ajťákoVa poradna
Radíme	vám,	jak	
na	nejčastější	nesnáze	
při	používání	počítače.

hlaVní 
téMa
Advent	v	našem	
regionu.	Chystá	
se	mnoho	akcí,	
jež	byste	neměli	
propást.

tip 
na Výlet
Bývalá	vodní	
tvrz	v	Třebotově	
hostí	netradiční	
muzeum	WC.
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leteM sVěteM dolní berounkou

dobnet: jak to bude o Vánočních sVátcích?
Informační	 kancelář	 sdružení	 bude	 otevřena	 naposledy	

v	pondělí	23.	12.	2013,	a	to	pouze	do	12	hodin.	V	novém	roce	
otevřeme	až	ve	čtvrtek	od	8	hodin.

Uživatelé,	 kteří	 využívají	 tarif	 ZTP	 nebo	 SENIOR,	 si	 musí	
smlouvu	obnovit	v	kanceláři	právě	nejpozději	v	pondělí	23.	12.	
2013.	Pokud	tak	neučiní,	v	novém	roce	nebudou	mít	připojení	
k	internetu.

Kontrola	plateb	bude	probíhat	automaticky	i	v	době,	kdy	bude	
kancelář	 uzavřena.	 Ti,	 kteří	 obdrží	 upomínku	 20.	 12.	 2013,	
musí	dlužnou	částku	uhradit	v	kanceláři	v	hotovosti	nejpozději	
23.	12.	2013	do	12	hodin,	nebo	potom	v	pokladně	Raiffeisen	
Bank.	Nejbližší	pobočka	banky	je	v	Praze	buď	na	Zličíně,	nebo	
na	Smíchově.	 (mn)

15. prosince podraží dráha a Začne platit 
noVý jíZdní řád

Železniční	 trati	 mezi	 Prahou	 a	 Berounem	 se	 nedotkne	 vý-
znamnější	změna	a	vlaky	budou	jezdit	tak,	jak	jsme	zvyklí.

Dopravu	 osobními	 vlaky	 mezi	 Berounem	 a	 Úvaly	 zajišťuje	
ve	všední	den	celkem	15	souprav.	I	nadále	budou	s	výjimkou	
jednoho	páru	ranních	spojů	mezi	Radotínem	a	hlavním	nádra-
žím	a	mimořádných	situací	dopravovat	cestující	moderní	City	
Elefanty.	Pouze	v	případě	poruchy	některé	ze	souprav	nasadí	
České	dráhy	zálohu,	starý	pantograf.

Oproti	předcházejícímu	období	podraží	běžné	jízdné		přibližně	
o	dvě	procenta.	Dotkne	se	to	jízdenek	vydávaných	samotnými	
Českými	drahami,	nikoli	pásmových	jízdenek	Ropidu.	Podraží	
také	zákaznická	IN	karta	Českých	drah.	 (jm)

středočeský kraj nadále proplácí 
ZdraVotnické poplatky

V	posledních	dnech	se	mezi	občany	Středočeského	kraje	roz-
šiřuje	informace	o	tom,	že	kraj	přestane	proplácet	zdravotnické	
poplatky.	Jedná	se	o	nepravdivou	informaci.	Středočeský	kraj	
zdravotnické	poplatky	proplácí	i	nadále,	o	jejich	zrušení	nikdy	
neuvažoval.	 Jde	 o	 dezinformaci	 vzniklou	 zřejmě	 na	 základě	
červnového	rozhodnutí	Ústavního	soudu	o	zrušení	regulačního	
poplatku	100	Kč	za	hospitalizaci	s	účinností	od	1.	1.	2014.	Tato	
skutečnost	ovšem	neovlivňuje	rozhodnutí	Středočeského	kraje	

regulační	poplatky	(za	hospitalizaci,	ambulantní	péči	a	pohoto-
vostní	služby)	vyřizovat	a	hradit	jako	doposud.

Lidé	se	tak	nemusí	bát,	že	by	jim		zdravotnické	poplatky	neby-
ly	krajem	zpětně	uhrazeny.	Kraj	v	čele	s	hejtmanem	Josefem	Ři-
hákem	momentálně	jako	jediný	hradí	částky,	které	občané	platí	
při	poskytování	zdravotní	péče	v	jakémkoli	zdravotnickém	zaří-
zení	na	území	Středočeského	kraje.	„Je	mi	líto,	že	se	mezi	lidmi	
rozšířila	tato	fáma.	Osobně	je	mohu	ubezpečit,	že	tyto	poplatky	
proplácíme	a	budeme	proplácet.	Považuji	za	samozřejmost	ne-
jen	dodržet	předvolební	slib,	ale	především	pomoci	potřebným	
a	sociálně	slabým	spoluobčanům.	Tím,	že	za	ně	uhradíme	zdra-
votnické	poplatky,	jim	pomůžeme	zvýšit	kvalitu	života,	a	přede-
vším	dostupnost	zdravotní	péče.	Vždyť	co	jiného	je	v	lidském	
životě	důležitější	než	zdraví,“	uvedl	hejtman	Josef	Řihák.

Kraj	zdravotnické	poplatky	proplácí	již	od	srpna	2010	–	a	to	
formou	 daru.	 Lidé	 o	 proplacení	 poplatků,	 které	 uhradili	 v	 ja-
kémkoli	zdravotnickém	zařízení	na	území	Středočeského	kraje,	
mohou	 zpětně	 zažádat	 pomocí	 formuláře,	 který	 je	 uveřejněn	
na	hlavní	straně	krajských	webových	stránek	www.kr-stredo-
cesky.cz.	 (mn, dle informací na portálu Středočeského kraje)

digitaliZace řeVnického kina dokončena
Po	 dlouhých	 měsících	 čekání	 se	 znovu	

otevírají	brány	řevnického	kina.	Slavnostní	
zahájení	 digitálního	 provozu	 je	 napláno-
váno	na	sobotu	7.	prosince.	Jste	srdečně	
zváni	jak	na	odpolední	představení	pro	ce-
lou	rodinu,	tak	na	večerní	projekci	jedné	ze	
žhavých	filmových	novinek.	Těšit	se	může-
te	nejen	na	kvalitnější	obraz,	ale	především	
zvuk,	na	který	si	mnozí	diváci	 v	minulosti	
stěžovali.	 Nové	 ozvučení	 je	 sedmikanálo-
vé,	využívá	boční	a	zadní	efekty,	což	ještě	
umocní	zážitek	z	filmu.	Součástí	odpoled-
ního	doprovodného	programu	bude	i	origi-
nální	vystoupení	bollywoodského	tance.

Nový	 začátek	 přinese	 do	 řevnického	 ki-
nosálu	celou	řadu	inovací.	Diváci	s	nimi	bu-
dou	seznámeni	postupně	na	začátku	příští-
ho	roku.	Již	dnes	můžeme	prozradit,	že	se	
plánují	představení	pro	maminky	a	tatínky	
na	rodičovské	dovolené	s	možností	hlídání	
potomků	v	dětském	koutku	či	zvýhodněné	
projekce	 (nejen)	 pro	 seniory.	 Digitalizace	
s	 sebou	 rovněž	 přinese	 možnost	 různých	
doplňkových	 projekcí,	 jako	 jsou	 divácky	
velmi	oblíbené	přenosy	z	Metropolitní	opery	či	koncerty	slav-
ných	hudebníků	a	skupin.

Výrazné	zvýšení	kvality	filmové	projekce	bude	pochopitelně	
vykoupeno	nutným	nárůstem	ceny	vstupenky,	 jejíž	minimální	
hodnotu	určuje	distribuční	společnost.	Na	druhou	stranu	ná-
vštěva	 řevnického	 kina	 vyjde	 pořád	 o	 dost	 levněji	 než	 lístek	
do	pražských	multikin.

Digitalizace	proběhla	s	využitím	finančních	zdrojů	z	Programu	
rozvoje	venkova	metodou	Leader	přes	MAS	Karlštejnsko.

(mn, dle informace na www.kinorevnice.cz)

události V našeM regionu
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Souprava City Elefant Zdroj: iDobnet.cz



V	neděli	15.	12.	od	14	hodin	
připravuje	obecní	úřad	společ-
ně	se	Školinkou	Nona	na	ná-
vsi	v	Letech	vánoční	pohoště-
ní	 pro	 všechny,	 kteří	 si	 chtějí	
v	klidu	užít	vánoční	pohodu.	

Bude	spojena	s	ochutnávkou	
cukroví	a	jiného	svátečního	pe-

čiva,	vánočních	nápojů	stude-
ných,	 ale	 hlavně	 zahřívajících	
s	vůní	skořice,	hřebíčku,	bady-
ánu	a	vanilky.	K	 tomu	budete	
moci	v	několika	málo	stáncích	
doplnit	 vánoční	 ozdoby,	 svíč-
ky,	perníčky	a	jiné	drobnosti.

Nečekejte	plnou	náves	stán-

ků	 s	 množstvím	 tlačících	 se	
lidí.	 Chceme	 vytvořit	 harmo-
nickou	 atmosféru	 při	 zpívání	
koled	a	 jiných	písní,	pro	 tuto	
dobu	příhodných.

Přijďte	si	užít	vánoční	chvil-
ku	společně	se	svými	souse-
dy,	jste	srdečně	zváni!	 (bt)

obec Lety

 Krátce 
prosinec V leťánku
co připravuje leťánek?
	9.	prosince,	přednáška	
tajeMstVí ženského 
páneVního dna – „mýty 
a omyly“ při jeho 
posiloVání
•	pondělí	18:30	–	20:30,
sál	U	Kafků,	Lety

 16.	prosince
léčiVé Účinky bylin 
a jejich Využití 
V období podZiM a ZiMa
•	pondělí	od	18:00,
sál	U	Kafků,	Lety

•	Poslední	letošní	zasedání	
se	uskuteční	v	úterý	17.	12.	
od	19	hodin	U	Kafků.

•	 Kolaudace	 vodovodu	 Tře-
mole	se	úspěšně	uskutečnila	
ve	čtvrtek	28.	11.	2013.

•	Projekt	výstavby	kruhového	
objezdu	 je	 ve	 své	 další	 fázi.	
Rada	 Středočeského	 kra-
je	 schválila	 zadávací	 doku-
mentaci	 k	 výběrovému	 řízení	
na	 dodavatele	 stavby.	 Před-
pokládaný	 start	 s	 výstavbou	
je	stanoven	na	duben	2014.

•	 Obec	 Lety	 podala	 žádost	
o	 dotaci	 na	 rekonstrukci	 ko-
munikací	Na	Pěšince,	Lome-
ná,	 Pod	 Viničkou,	 Zahradní,	
Karlická.	 Celkové	 náklady	
na	opravu	 zmíněných	komu-
nikací	 společně	 s	 odvodně-
ním	celé	oblasti	jsou	odhado-
vány	na	17	mil.	Kč.	 (bt)

•	Letovskou	Školinku	Nonu	
navštívil	v	pátek	Mikuláš	
s	andělem,	čert	musel	
zůstat	venku,	neboť	děti	
byly	hodné.	Halloweenská	
výzdoba	za	okny	Nony	se	
mění	ve	výzdobu	vánoční	
a	Školinku	brzy	provoní	
vánoční	perníčky,	které	
děti	společně	upečou.	
V	polovině	prosince	pohostí	
rodiče	na	vánoční	besídce.	
15.	prosince	bude	znovu	
otevřen	stánek	Nona	v	rámci	
vánočních	trhů	v	Letech	
na	návsi. (mk)

www.obeclety.cz3 strana

beseda nad historií letů  
19. prosince

Paní	 spisovatelka	 Marie	 Holečková	 se	 celé	
léto	a	podzim	činila,	aby	z	vyprávění	letovských	
pamětníků	 a	 pamětnic	 vytvořila	 nový	 díl	 kníž-
ky	Lety,	jak	je	neznáte	II.	Brožurka	je	k	dostání	
na	Obecním	úřadě	v	Letech	od	10.	12.	2013.

Protože	bychom	rádi	pobesedovali	nad	prá-
vě	vydanou	knihou	a	pozvali	další	pamětníky,	
abychom	 na	 jejich	 vyprávění	 mohli	 vystavět	
další	díly	naší	historie,	chceme	všechny,	kteří	
se	o	dějiny	své	obce	zajímají,	pozvat	ve	čtvr-
tek	19.	prosince	od	18	hodin	do	sálu	U	Kafků	
v	 ulici	 V	 Chaloupkách.	 Na	 besedě	 přítomné	
seznámíme	 se	 starými	 fotografiemi	 a	 s	 po-
hlednicemi,	 které	 se	 do	 nového	 vydání	 dějin	
obce	 nevešly,	 a	 také	 se	 pokusíme	 rozvinout	
zajímavé	příběhy,	jež	se	naopak	na	stránkách	
této	útlé	knížky	objevují.	Přijďte	v	předvánoč-
ním	čase	zavzpomínat	nebo	se	o	své	obci	do-
zvědět	něco,	co	zatím	zůstává	utajeno!	 (bt)

leťánek V roce 2014
Chceme	 vám	 poděkovat	 za	 krásně	 strávený	

rok	2013,	který	jsme	mohli	s	vámi	a	vašimi	dětmi	
prožít.	A	co	vám	Leťánek	nabídne	v	roce	2014?	

Na	 jeho	 začátku	 jsou	 připraveny	 semináře	
Pozitivní	emoce	v	rodinném	soužití,	Autorita	či	
benevolence	–	kde	je	naše	cesta,	Magie	ener-
gie	a	intuice	a	pokračování	Tajemství	ženské-
ho	pánevního	dna.	Pro	děti	se	v	březnu	chystá	
dětský	karneval	a	1.	května	tradiční	Pohádko-
vý	les.	V	plánu	je	také	opakování	Rychlokurzu	
hraní	na	klavír	a	pokračování	základních	kur-

zů	 první	 pomoci	 s	 profesionálními	 záchraná-
ři.	 Chystáme	 přednášku	 o	 lesních	 školkách	
a	Škola	 jako	dobrodružství	aneb	co	je	to	ko-
munitní	škola.	A	bude	toho	mnohem	víc.

Program	a	pravidelné	akce	můžete	sledovat	
na	 stránkách	 www.letanek.cz	 nebo	 na	 face-
booku	www.facebook.com/letanek.

Přejeme	 voňavé	 Vánoce	 a	 hodně	 zdraví	
a	štěstí	do	nového	roku.	 Tým RC Leťánek

stříbrná neděle na náVsi V letech

S	potěšením	jsem	zazname-
nal	snahu	letovského	zastupi-
telstva	 vedoucí	 k	 „znovuote-
vření“	 pěšinky	 spojující	 ulice	
Nad	 Lesíkem	 a	 Nad	 Sluneč-
nou.	Tuto	skutečnost	vnímám	
jako	 nesmírně	 důležitý	 krok	
vedoucí	ke	zlepšení	infrastruk-
tury	obce	zohledňující	potřeby	
nás	všech,	kteří	se	po	ní	nepo-
hybujeme	pouze	v	autech,	ale	
také	–	a	častěji	–	pěšky.

Obnovení	zmiňované	pěšin-
ky	rozšiřuje	možnost	bezpeč-
ného	 pěšího	 pohybu	 v	 části	
obce,	 kde	 nejsou	 chodníky,	
zvyšuje	dostupnost	klíčových	
komunikací	 spojujících	 tuto	
část	obce	s	Řevnicemi	a	v	ne-
poslední	 řadě	 nás	 v	 doslov-
ném	i	metaforickém	významu	
přibližuje	 k	 našim	 sousedům	

a	přátelům.	Byť	to	nemusí	být	
na	první	pohled	zcela	zřejmé,	
na	základě	vlastní	zkušenosti	
i	s	odkazem	na	hovory	vedené	
o	těchto	věcech	mezi	souse-
dy	 vím,	 že	mizení	původních	
pěšinek	 vede	 k	 praktickému	
omezení	 sousedských	 kon-
taktů.	 Tedy	 té	 těžko	 uchopi-
telné	 entity,	 která	 je	 jádrem	
každého	 funkčního	 obecní-
ho	 společenství.	 Proto	 mám	
z	vaší	snahy	takovou	radost.

Byla	 by	 však	 škoda,	 kdyby	
vaše	rozhodnutí	ve	věci	nové-
ho	 zprovoznění	 pěšinky	 Nad	
Lesíkem	 –	 Nad	 Slunečnou	
bylo	omezeno	pouze	na	 tuto	
jednotlivou	 cestu.	 Možná	
již	 řadu	 obdobných	 pěšinek	
nelze	 obnovit	 (mezi	 ulicemi	
Nad	Lesíkem	a	K	Rovinám?),	

stále	 je	 zde	 množství	 cest,	
které	 jsou	 hodně	 využívány,	
ale	 jsou	 zanedbané	 a	 pohyb	
po	nich	je	při	špatném	počasí	
velmi	obtížný.	Rád	bych	tedy,	
abyste	 v	 dohledné	 budouc-
nosti	 věnovali	 stejnou	 po-
zornost	 a	 péči	 následujícím,	
pro	 pěší	 důležitým	 cestám:	
Nad	Lesíkem	–	Řevnická	(tzv.	
Kozí	stezka),	která	 je	obtížně	
schůdná	 i	 za	 sucha	 a	 v	 jejíž	
horní	 části	 by	 bylo	 žádoucí	
vybudovat	k	překonání	výško-
vých	nerovností	několik	scho-
dů,	Nad	Lesíkem	–	K	Lesíku,	
kterou	lze	v	její	horní	části	jen	
s	 obtížemi	 projet	 s	 dětským	
kočárkem,	 a	 Na	 Skalkách	 –	
Na	Výsluní,	jež	je	v	horní	části	
poničena.	 Za	 toto	 úsilí	 vám	
předem	děkuji.	 Jakub Grygar

ZaMyšlení
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Paní Juráčková, po kolika 
letech začne platit nový ob-
čanský zákoník? Je součas-
ná verze hodně zastaralá?

Současný	 občanský	 zá-
koník	 z	 roku	 1964	 vychází	
z	 koncepce	 občanského	 zá-
koníku	z	roku	1950,	který	byl	
postaven	na	principech	soci-
alismu	a	kolektivismu	a	práva	

jednotlivce	 byla	 podřízena	
zájmům	společnosti.	Součas-
ný	 občanský	 zákoník	 nelze	
hodnotit	 jako	 zastaralý,	 spí-
še	bych	řekla,	že	jeho	původ	
začal	 v	 padesátých	 letech	
a	 to	 se	 v	 něm	 promítá.	 Zá-
konodárci	 tak	 zvolili	 razantní	
postup	a	rozhodli	se	stávající	
občanský	zákoník	zrušit	a	vy-

dat	 nový,	 postavený	 na	 ev-
ropském	 moderním	 právu,	
namísto	aby	se	občanský	zá-
koník	novelizacemi	přibližoval	
společenskému	dění	tak,	jako	
tomu	 bylo	 doposud.	 Úprava	
nového	 občanského	 zákoní-
ku	 vychází	 z	 legislativy	 Ra-
kouska,	Francie	a	Švýcarska.	
Já	 sama	 bych	 se	 z	 hlediska	
právní	 stability	 zastávala	 po-
stupné	 novelizace.	 Zda	 se	
postup	zákonodárců	prokáže	
jako	 správný,	 ukáže	 teprve	
po	nějaké	době	jeho	aplikace	
v	soudní	praxi.

Jsou v nové verzi hodně 
zásadní změny? A ve všech 
oblastech?

Nový	 občanský	 zákoník	 byl	
koncipován	s	důrazem	na	svo-
bodu	 jednotlivce	 vystupovat	
v	 právních	 vztazích,	 vychází	
z	ideje,	že	funkční	určení	sou-
kromého	 práva	 je	 sloužit	 člo-
věku	jako	prostředek	k	prosa-
zování	 jeho	 svobody.	 Účelem	
je	umožňovat	i	garantovat	svo-
bodné	 utváření	 soukromého	
života	 a	 ponechat	 co	 nejširší	
prostor	 svobodné	 iniciativě	
jednotlivce.	Jedná	se	o	velkou	
změnu.	Zahrnuje	právní	 úpra-
vu	nejenom	vztahů,	které	byly	
dříve	upraveny	občanským	zá-
koníkem,	ale	i	právo	obchodní	
a	bytové,	které	bylo	upraveno	
samostatnými	zákony.	Ruší	se	
i	vyhlášky,	které	jednotlivé	zá-
kony	prováděly.

Jak se změny nejvíc do-
tknou lidí v běžném životě?

Je	otázkou,	zda	více	samo-
statnosti	 v	 právních	 vztazích	
bude	pro	občany	 jednoznač-
ným	 přínosem.	 Právní	 vědo-
mí	obyvatel	 je	na	velmi	nízké	
úrovni.	 Podle	 průzkumu	 Uni-
verzity	Karlovy	jsme	na	třetím	
místě	 odzadu	 v	 právní	 gra-
motnosti.	 Důraz	 je	 například	
postaven	 na	 tom,	 že	 neplat-
nost	 právního	 úkonu,	 která	
dříve	platila	 ze	zákona	a	 lidé	
se	 jí	 mohli	 dovolat	 teprve	
u	soudu,	se	ruší,	a	občané	se	
jí	budou	muset	dovolávat	vůči	
straně,	s	níž	uzavřeli	smlouvu.	
Poněkud	se	toho	obávám.	Ze	
své	zkušenosti	vím,	že	se	lidé	
v	 právní	 problematice	 téměř	
neorientují	a	nejsou	zvyklí	vy-
hledat	pomoc	odborníka.

Co zásadního se změní 
v oblasti rodinného práva?

Změnou	 je,	 jak	 jsem	 již	
uvedla,	že	bude	součástí	no-
vého	 občanského	 zákoníku.	
Nebude	 tedy	 upraveno	 sa-
mostatným	 zákonem.	 Nově	
je	 například	 uzákoněn	 rodin-
ný	 podnik,	 který	 nepodléhá	
žádné	 registraci,	 i	 když	 se	
chová	 jako	 obchodní	 spo-
lečnost.	 Členové	 podniku	 se	
budou	 podílet	 na	 rozhodo-
vání	 a	 rozdělení	 zisku	 podle	
svých	 dohod,	 které	 nemusí	
být	 písemné	 a	 není	 to	 ničím	
limitováno.	 Nový	 občanský	
zákoník	 posiluje	 právní	 úpra-
vu	 styku	 s	 dítětem,	 neboť	
nově	 zakotvuje	 právo	 dítěte	

od 1. ledna 2014 začne platit nový občanský záko-
ník. a s ním přichází mnoho změn, které se většina 
lidí bude muset naučit. o některých jsme si povídali 
s právničkou Mgr. alexandrou juráčkovou z os ne-
dejte se.

Mgr. alexandra juráčkoVá: noVý občanský Zákoník chce posílit sVobodu lidí
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AQUACONSULT, spol. s r.o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Nabízíme volné pracovní místo:

Odečtář vOdOměrů
Rozsah úvazku: hlavní pracovní poměr nebo dohoda 
o pracovní činnosti vhodné pro fyzicky zdatného 
důchodce

Náplň práce: odečty vodoměrů v obcích okresu  
Praha-západ a okresu Beroun

Požadujeme: samostatnost, odpovědnost, dobrou 
fyzickou kondici, řidičský průkaz skupiny B

V případě zájmu nás kontaktujte na tel: 251 642 213, linka 203,
nebo na kovalikova@aquaconsult.cz

Společnost zabývající se finančními službami

přijme
pro svoje klientské centrum v Černošicích:

Vedoucí/ho pobočky (flexibilní pracovní doba)

Obchodní zástupce (flexibilní pracovní doba)

Osobní asistent/ku

Kontakt: M. Fusková 724 689 418
Š. Jindřichová 725 504 427

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

Mgr. alexandra juráčkoVá: noVý občanský Zákoník chce posílit sVobodu lidí
stýkat	 se	 s	 rodičem,	 se	 kte-
rým	nežije.	Zakazuje	rodičům,	
aby	proti	druhému	rodiči	dítě	
popouzeli.	 Je	 však	 otázkou,	
jaké	 budou	 možnosti	 soudů	
při	výkonu	praxe.	Jakým	způ-
sobem	bude	v	těchto	věcech	
probíhat	 dokazování,	 neboť	
i	 současná	 právní	 praxe	 tyto	
problémy	 řeší,	 a	 to	 zejména	
při	 posuzování	 změny	 péče,	
pokud	rodič,	u	něhož	dítě	žije,	
brání	ve	styku	nebo	dítě	nega-
tivně	ovlivňuje	a	manipuluje.

Jak to nově bude s dědic-
tvím?

Dědické	právo	nově	posiluje	
zůstavitelovu	volnost	při	 jeho	
rozhodování	 o	 majetku	 pro	
případ	 smrti.	 Upravuje	 např.	
nově	 institut	 dědické	 smlou-
vy.	Dědická	smlouva	 je	něco	
mezi	smlouvou	a	závětí.	Musí	
být	pořízena	notářským	zápi-
sem	a	osoby,	které	ji	uzavírají,	
musí	být	způsobilé	k	právním	
úkonům.	Ani	dědickou	smlou-
vou	se	zůstavitel	zcela	nesmí	
zbavit	 práva	 pořídit	 individu-
álně.	Z	toho	důvodu	musí	být	

ponechána	volná	čtvrtina	po-
zůstalosti,	aby	k	ní	mohl	povo-
lat	dědice	nebo	odkazovníky	
mimosmluvně.	 Zůstavitel	 má	
možnost	vyřídit	své	záležitosti	
tím,	že	ještě	za	jeho	života	se	
zákonní	dědicové	ve	smlouvě	
dědictví	 zřeknou	 a	 nastupují	
dědicové	 smluvní.	 Toto	 však	
nemůže	zůstaviteli	bránit,	aby	
libovolně	nenakládal	se	svým	
majetkem.	 Dědická	 smlou-
va	platí	 teprve	po	 jeho	smrti.	
Může	tedy	i	majetek,	který	je	
v	 dědické	 dohodě,	 převádět	
na	 jiné	 osoby,	 než	 jsou	 uve-
deny	v	dědické	smlouvě.

Mění se také pohled na roz-
vody?

Ve	 věci	 rozvodu	 manželství	
bude	 i	 nadále	 rozhodovat	
pouze	soud,	změny	jsou	spíše	
formulační.	 Dále	 bude	 platit,	
že	 může	 být	 manželství	 roz-
vedeno	 teprve	 poté,	 co	 jsou	
upraveny	poměry	k	nezletilým	
dětem.	I	v	nové	úpravě	bude	
platit,	že	manželství	může	být	
rozvedeno,	pokud	je	hluboce	
a	 trvale	 rozvráceno.	 Příčiny	

rozvratu	 soud	 nebude	 zjišťo-
vat,	 pokud	 bude	 mezi	 man-
želi	uzavřená	dohoda	o	úpra-
vě	 práv	 k	 nezletilému	 dítěti	
schválená	soudem	a	dohoda	
o	 majetkovém	 vypořádání	
mezi	 manželi.	 U	 výživného	
i	nadále	platí,	že	je	stanoveno	
tak,	aby	dítě	mělo	stejnou	ži-
votní	úroveň	jako	jeho	rodiče.	
Životní	úroveň	je	posuzována	
podle	majetku	a	majetkových	
možností	 obou	 rodičů.	 I	 na-
dále	platí,	že	výživné	nebude	
stanovováno	tabulkově.	Nově	
je	 ustanoveno,	 že	 pokud	 ro-
dič,	 který	 je	 povinen	 platit	
výživné,	nedoloží	svůj	příjem,	
bude	 mu	 výživné	 určeno.	
Nový	 občanský	 zákoník	 toto	
určení	 zvyšuje	 o	 50	%	 oproti	
původnímu	zákonu	o	rodině.

Je v nové úpravě stanoven 
problém domácího násilí?

K	 soužití	 v	 manželství	 nebo	
partnerství	 v	 současné	 době	
bohužel	 patří	 i	 domácí	 násilí.	
Tím	se	nový	občanský	zákoník	
rovněž	zabývá.	Nově	je	uprave-
no	ustanovení	týkající	se	domá-

cího	násilí,	podle	kterého	bude	
omezeno	 nebo	 zrušeno	 právo	
soužití	 ve	 společné	 domác-
nosti	 tomu	 manželovi,	 který	
druhého	psychicky	nebo	fyzic-
ky	týrá,	což	považuji	za	přínos-
né.	 Je	 otázkou,	 jak	 se	 soudy	
budou	schopné	s	novou	právní	
úpravou	vypořádat	a	na	zákla-
dě	čeho	budou	v	těchto	přípa-
dech	rozhodovat.

A na závěr mě zajímá  ještě 
oblast smluv a dluhů. Budou 
spotřebitelé lépe chráněni?

Postavení	 spotřebitelů	 by	
měl	 nový	 občanský	 zákoník	
posílit.	 Jsou	 v	 něm	 imple-
mentovány	 normativy	 Evrop-
ské	unie,	které	se	spotřebitele	
týkají.	 Jaká	 bude	 praxe,	 je	
otázkou.	 Jak	 jsem	 již	 uved-
la,	 právní	 gramotnost	 našich	
obyvatel	 je	 nízká	 a	 nový	 ob-
čanský	zákoník	v	úmyslu	po-
sílit	 samostatné	 rozhodování	
jedince	 může	 oslabit	 jeho	
ochranu	 proti	 praktikám	 růz-
ných	 společností	 používají-
cích	nekalé	praktiky.

Lucie Paličková
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kultura

Z prograMu 
VybíráMe:
7.	12.
slaVnostní 
ZnoVuoteVření
kina
•	16:00	Zataženo, občas 
trakaře 2
(USA, dětský, 2013, 96 min.)

•	19:45	přijde letos ježíšek?	
(ČR, 2013, 100 min.)

13.	12.
•	20:00	jasmíniny slzy
(USA, 2013, 98 min.)

14.	12.
•	16:00	ptačí úlet
(USA, dětský, 2013, 85 min.)
•	20:00	příběh kmotra
(ČR, 2013, 99 min.)

20.	12.
•	20:00	gravitace
(USA, 2013, 90 min.)

21.	12.	
•	16:00	cesta za vánoční 
hvězdou
(Norsko, dětský, 2012, 80 min.)
•	20:00	křídla Vánoc
(ČR, 2013, 110 min.)

27.	12.
•	20:00	nymfomanka i
(Dánsko, Německo, 2013)

28.	12.	
•	16:00	kovář z podlesí
(ČR/SR, dětský, 2013, 85 min.)
•	20:00	revival
(ČR, 2013, 116 min.)

NEJLEVNĚJŠÍ NÁBYTEK
WWW.VSCENTRUM.CZ

Vyberte si

inzerce

pozvánky

řeVnické kino Vás ZnoVu 
ZVe do sVých řad

Pokud	byste	si	chtěli	od	vá-
nočního	 shonu	 trochu	 odpo-
činout,	 máte	 skvělou	 příleži-
tost!	7.12.	se	totiž	slavnostně	
otevírá	řevnické	kino.	

Na	 obnovení	 jeho	 provozu	
čekali	příznivci	filmu	od	květ-
na	 tohoto	 roku.	 Komplikace	
s	 výběrem	 dodavatele	 pak	
prodloužily	 dobu	 uzávěry	
do	listopadu.	Natěšení	diváci	

ale	budou	za	své	čekání	od-
měněni	 hned	 několika	 před-
vánočními	dárky.	

Tím	 prvním	 je	 plná	 digitali-
zace	projekce,	která	s	sebou	
nese	 výrazné	 zvýšení	 kvali-
ty	 obrazu	 i	 zvuku.	 Ozvučení,	
využívající	 bočních	 i	 zadních	
efektů,	 ještě	 umocní	 zážitek	
z	promítání.	

S	 příchodem	 nového	 roku	

čeká	 návštěvníky	 kina	 celá	
řada	novinek,	například	před-
stavení	pro	maminky	a	tatínky	
s	možností	hlídání	dětí	v	dět-
ském	 koutku,	 zvýhodněné	
projekce	 či	možnost	pořádat	
přenosy	 koncertů	 a	 jiných	
kulturních	 akcí.	 Za	 zmínku	
stojí	 také	 sympatická	 mož-
nost	adoptovat	vlastní	sedač-
ku	v	kině.

Pohled	 do	 programu	 dává	
tušit,	že	se	máme	na	co		těšit!	
Ostatně,	přijďte	se	přesvědčit	
sami.

Více	se	dozvíte	na
www.kinorevnice.cz

prosincové dny, večery a noci se rozzářily vánoční 
výzdobou, blikajícími světly a barvami Vánoc. Vrhá-
me se, více nebo méně nadšeně, do předvánočních 
příprav a úklidu nebo možná už propadáme lehké 
nervozitě z nenakoupených dárků a nenapečeného 
cukroví.
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ajťákoVa poradna

při procházení internetu 
se mi zobrazí hlášení, 
že jsem sledován policií 
čr pro nelegální aktivity 
a mám zaplatit dva tisíce 
korun pokuty. co mám 
dělat?

Jedná	se	o	nový	typ	počíta-
čového	viru,	který	se	zatím	vy-
skytuje	 asi	 ve	 čtyřech	 exem-
plářích,	o	nichž	jsem	slyšel.

Podle	některých	kolegů	nej-
novější	 typ	 neobjeví	 žádný	
z	 komerčně	 nabízených	 an-
tivirových	 programů.	 Systém	
je	 paralyzován	 a	 obvykle	 se	
na	něm	nedá	už	nic	udělat.

Asi	 tři	 druhy	 tohoto	 viru	 se	
dají	 odstranit	 pomocí	 USB	
paměti	(flash	disk)	tak,	že	se	
přímo	 z	 ní	 spustí	 program,	
například	 RugueKiller,	 který	
tento	vir	najde	a	zlikviduje.	

To	je	lepší	případ,	v	tom	hor-
ším	 je	 potřeba	 vyjmout	 pev-
ný	 disk,	 provést	 zálohu	 dat		
a		celý	systém	přeinstalovat.

jak připojit další 
zařízení k domácímu 
vysílání?

Každý,	kdo	má	doma	svůj	
vnitřní	Access	Point	(přístu-
pový	 bod),	 tedy	 lidově	 ře-
čeno	 „domácí	 vysílání“,	
v	něm	má	nastavené	
nějaké	heslo	pro	
přístup	k	wi-fi.

Toto	 heslo,	

s	 nímž	 souvisí	 výběr	 šifrova-
cího	mechanismu,	si	buď	na-
stavuje	uživatel	sám,	nebo	ho	
nastaví	poskytovatel	připojení	
jako	službu.	Je	potřeba	heslo	
znát	a	nezapomenout	jej.

Pomocí	 něj	 je	 pak	 možné	
dodatečně	 připojit	 další	 za-
řízení.	

Moderní	 zařízení	 k	 tomuto	
účelu	 poskytují	 tzv.	 „profily	
pro	návštěvy“	což	je	velmi	za-
jímavá	novinka,	která	funguje	
tak,	 že	 systém	 vygeneruje	
uživateli	 jednorázové	 heslo,	
jež	 je	 platné	 jen	 po	 určitou	
dobu.	 Je	 to	 vlastně	 obdoba	
Hotspotu.	V	takovém	případě	
nemusí	majitel	AP	nad	heslem	
přemýšlet	až	do	té	doby,	kdy	
bude	potřebovat	trvale	připo-
jit	nějaké	svoje	zařízení.	

domácí vysílání mi 
nepokryje celou budovu. 
co s tím?

Zařízení,	 která	 se	 prodávají	
za	 účelem	 pokrytí	 bytu	 nebo	

domu	 bezdrátovým	 připo-
jením,	 mají	 zpravidla	 antény	
s	maximálním	ziskem	5	dBm.	
I	když	jsou	zařízení	dostateč-
ně	výkonná,	většinou	postačí	
pouze	na	pokrytí	určitého	úse-
ku	domu	nebo	bytu.	Ve	více-
patrových	budovách	a	větších	
rozlehlejších	objektech	dopo-
ručujeme	 pokrytí	 více	 zaříze-
ními.	 K	 tomuto	 účelu	 slouží	
Access	Pointy,	 jež	se	nastaví	
na	stejné	parametry	do	všech	
zařízení,	respektive	vytvoří	se	
síťový	profil,	který	pak	fungu-
je	ve	všech	těchto	AP	stejně.	
Pokud	tedy	přecházíte	s	bez-
drátovým	zařízením	například	
z	patra	do	patra,	tyto	AP	si	vás	
předávají	a	není	tedy	nutné	se	
zabývat	 zadáváním	 několika	
hesel,	což	je	uživatelsky	velmi	
přívětivé.	Zařízení	tohoto	typu	
jsou	i	vzhledově	a	účelově	vy-
ráběna	tak,	aby	se	dala	umístit	
na	strop	či	stěnu	a		příliš	neru-
šila	svým	vzhledem.	Napájení	
po	 ethernetovém	 kabelu	 je	
samozřejmostí.

Zpomaluje se mi 
počítač. co s tím?

Každý	 osobní	 počítač	 trpí	
používáním	a	je	nutné	jej	udr-
žovat	 v	 kondici.	 Je	 potřeba	

provádět	 pravidelné	 aktuali-
zace	 systému	 a	 dalších	 na-
instalovaných	 programů.	 Vý-
vojáři	 softwaru	 věci	 neustále	
vylepšují	a	opravují	chyby.

Na	počítačích	s	více	uživa-
teli	 je	 důležité	 důsledně	
hlídat,	 kdo	 disponuje	
právy	 administrátora,	
zejména	 u	 dětí	 to	 bývá	
velký	 problém,	 protože	
jejich	 obzory	 spočívají	
především	 ve	 hraní	 her	
a	 na	 sociálních	 sítích.	
Pokud	mají	děti	možnost	
instalovat	programy,	pak	
je	 velice	 pravděpodob-
né,	 že	 za	 krátkou	 chvíli	
bude	počítač	plný	nežá-
doucích	programů	a	ná-
strojových	 panelů	 pro	
prohlížeče.	 Velmi	 čas-
to	 jsou	 tyto	 doplňkové	

programy	 přidávány	
do	 instalátorů	

p r o g r a m ů ,	
které	 jsou	
z d a r m a	
(freeware).	

Je	 vhodné	 alespoň	 jednou	
za	půl	 roku	svěřit	PC	do	 ru-
kou	 odborníků,	 pokud	 si	 se	
správným	chodem	neporadí-
te	sami.

Bohumil Ruml

odpoVídáMe na dotaZy, 
které náM přišly

ajtaporadna@dobnet.cz	
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

20policie
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V	 současnosti	 má	 advent	
i	 jiný	význam,	v	mnoha	ohle-
dech	 komerční,	 což	 se	 týká	
například	 adventních	 nedělí.	
První	adventní	neděle,	kterou	
už	 máme	 za	 sebou,	 je	 po-
hyblivý	svátek.	Vypočítává	se	
podle	poslední	adventní	nedě-
le,	 jež	připadá	na	neděli	před		
25.	prosincem,	je	to	tedy	od-
vozeno	z	křesťanských	tradic.

Ostatně	čtyři	adventní	nedě-
le	stanovil	papež	Řehoř	Veliký	
v	 5.	 století.	Ovšem	 jejich	ná-
zvy	–	železná,	bronzová,	stří-
brná	a	zlatá	–	nijak	nesouvisejí	
s	křesťanstvím.	Dnes	už	mno-
ho	lidí	 (samozřejmě	ne	všich-
ni)	považuje	advent	za	obdo-
bí	před	Vánoci,	kdy	se	na	ně	
chystáme	 ve	 smyslu	 nákupu	
dárků,	 pečení	 cukroví	 a	 zdo-
bení	 domácností,	 ale	 žádný	
duchovní	smysl	v	tom	nevidí-
me.	A	ještě	navíc	se	stresuje-
me,	abychom	všechno	stihli.

Tak	by	tomu	ale	být	nemělo.	
K	 předvánočnímu	 zklidně-
ní	 může	 přispět	 také	 to,	 že	
se	 během	 adventu	 vydáme	
na	nějakou	z	místních	kultur-

ních	 a	 společenských	 akcí.	
Na	 výběr	 je	 jich	 mnoho,	 ur-
čitě	 se	 najde	 i	 ve	 vaší	 obci.	
Stojí	za	to	na	chvíli	se	zasta-
vit,	popovídat	si	se	sousedy,	
poslechnout	si	krásné	koledy	
a	písně,	nasát	sváteční	atmo-
sféru…

Půjdete	taky?	I	na	to	jsem	se	
zeptala	 v	 naší	 malé	 redakční	
anketě.

Kam	se	chystáte	během	
adventu?	Máte	v	plánu	
navštívit	některou	
z	místních	akcí?

 jana, řevnice:	 Určitě	
ano,	 to	 si	 nenechám	 ujít.	
Chystám	 se	 jako	 každý	 rok	
do	Karlštejna,	kde	je	Králov-
ský	 advent.	 Poslední	 neděli	
před	Vánoci	tam	bude	zpívat	
sbor	Canto	Carso,	ten	se	mi	
moc	 líbí,	 a	 taky	 si	 ráda	 po-
slechnu	 Pavla	 Vítka,	 měl	 by	
zazpívat	 na	 počest	 královny	
Elišky.	 Navíc	 na	 Karlštejně	
je	 krásně,	 návštěvu	 vždycky	
spojíme	s	Muzeem	betlémů,	
kde	to	je	před	Vánoci	krásně	
vyzdobené	i	s	betlémy		z	per-
níku.	A	půjdeme	i	jinam,	ještě	
uvidím.
 petr, dobřichovice:	 Já	
ještě	 nevím.	 Děti	 budou	 asi	
chtít	 na	 náš	 dětský	 vánoč-
ní	 jarmark,	 vždycky	 si	 odtud	
přineseme	 nějaké	 cukro-
ví	 a	 vánoční	 ozdoby.	 A	 pak	
nejspíš	 vyrazíme	 na	 koncert,	
který	 pořádá	 naše	 základní	
umělecká	 škola	 k	 10.	 výročí	
založení,	 ten	 se	 koná	 v	 Čer-
nošicích.	 A	 děti	 samozřejmě	
budou	mít	besídku	ve	školce	
a	 škole	 a	 taky	 mikulášskou,	
ale	 tam	 asi	 půjde	 spíš	 man-
želka,	já	tyhle	školní	akce	bě-
hem	týdne	moc	nestíhám.
 karel, černošice:	To	už	není	
nic	 pro	 mě…	 Všude	 je	 plno	
lidí,	zboží,	já	to	nemám	rád,	asi	

jsem	už	starý.	Rád	bych	viděl	
třeba	 živý	 betlém,	 který	 bude	
na	Karlštejně,	ale	nevím,	 jestli	
se	tam	dostanu,	to	by	mě	mu-
sel	vzít	vnuk	autem.
 lenka, řevnice:	 My	 toho	
máme	 před	 Vánoci	 vždycky	
hodně,	hlavně	děti.	Ale	určitě	
si	 uděláme	 čas	 na	 pár	 akcí.	
Chystáme	se	na	řevnický	trh,	
protože	 se	 nám	 líbí	 soubor	
Proměny,	 a	 pak	 mě	 zaujala	
Klubovna	 v	 Sokole	 v	 Řev-
nicích,	 snad	 nám	 vyjde	 čas,	
abychom	 tam	 některý	 pátek	
zašli	 a	 udělali	 si	 přání	 nebo	
perníček.

je tady adVent, tajeMné období roku
V našeM regionu se běheM něj koná Mnoho akcí

předvánoční období se 
nazývá advent, což je la-
tinsky adventus, tedy pří-
chod. křesťanská tradice 
v tomto období očekává 
příchod ježíše krista, 
advent by měl být ča-
sem očekávání, rozjímá-
ní a chystání na Vánoce, 
ovšem v duchovním slo-
va smyslu. dnes už je to 
ale trochu jinak.
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Mildo, ty jsi asi nejpovola-
nější osoba, která v celém 
regionu připravuje kulturní 
aktivity. Jaké větší akce se 
u nás letos budou konat bě-
hem adventu?

Vážně	 nevím,	 zda	 jsem	 tou	
nejpovolanější	osobou,	nicmé-
ně	 děkuji	 za	 důvěru.	 Spousta	
obcí	v	okolí,	alespoň	pokud	je	
mi	 známo,	nějakou	 slavnostní	
akci	 v	 tomto	 období	 připra-
vuje.	 Adventní	 trhy	 už	 měli	
poslední	 listopadovou	 sobotu	
v	 Dobřichovicích,	 na	 14.	 pro-
since	 chystají	 do	 areálu	 míst-
ního	 zámku	 dětský	 vánoční	
jarmark.	O	 týden	dříve	budou	
trhy	 na	 náměstí	 v	 Řevnicích.	
Vánoční	 stromeček	 rozsvítili	
o	 první	 adventní	 neděli	 v	 Lit-
ni	 i	 v	Zadní	Třebani,	 v	 sobotu	
7.	 12.	 si	 podobné	 slávy	 užijí	
ve	 Všeradicích.	 Tam	 dokon-
ce	 před	 rozsvícením	 stromku	

v	 Zámeckém	 dvoře	 zatančí	
soubor	 z	 české	 vesnice	 Bela	
Crkva	 v	 Srbsku.	 V	 Hostomi-
cích	 na	 stejný	 den	 připadá	
adventní	 jarmark.	 Asi	 největší	
tradici	 a	 nejpestřejší	 program	
v	našem	kraji	nabízí	dvoudenní	
Karlštejnský	královský	advent.

Jakou podobu letošní Krá-
lovský advent má?

Oslava	 adventu	 se	 v	 Karl-
štejně	 už	 několik	 let	 odbývá	
na	 počest	 královny	 Elišky.	
Je	dvoudenní	–	koná	se	vždy	
první	a	poslední	neděli	v	ad-
ventu.	Letos	tedy	máte	šanci	
zažít	 slávu	 v	 podhradí	 ještě	
22.	prosince.	Na	náměstí	pod	
hradem	vyroste	stylové	tržiš-
tě,	na	němž	budou	k	dostání	
výrobky	 řezbářů,	 šperkařů,	
ozdoby,	korále,	adventní	věn-
ce	 i	 spousta	 dalšího	 zboží.	
Nebudou	 chybět	 ani	 nejrůz-
nější	 laskominy	 a	 karlštejn-

ské	 víno	 či	 karlštejnské	 pivo	
Karlíček.	Soudek	se	speciální	
várkou	 připravenou	 místním	
pivovarníkem	 Jiřím	 Chybou	
právě	 na	 počest	 adventu	
bude	 naražen	 v	 pravé	 po-
ledne,	 po	 příchodu	 královny	
na	 náměstí.	 Návštěvníci	 se	
také	mohou	těšit	na	minifesti-
val	vánočních	dobrot	na	dvo-
ře	Muzea	betlémů.

V kolik hodin sláva začíná 
a na co se můžeme těšit?

Vladařovu	 choť	 i	 návštěvní-
ky	 budou	 od	 11	 hodin	 bavit	
šermíři	 a	 šermířky	 ze	 skupin	
Alotrium	 i	 Reginleif,	 zahrají	
kapely	Cluaran,	Notičky	a	Tře-
husk,	koledy,	ale	nejen	je,	za-
pějí	 soubory	 Bonbon,	 Canto	
Carso,	Hukot	i	děti	z	Karlštej-
na.	K	vidění	budou	hned	dva	
živé	 betlémy.	 Královnu	 přijde	
pozdravit	 také	 známý	 zpěvák	
a	 obyvatel	 Karlštejna	 Pavel	
Vítek,	 který	 zazpívá	 s	 dětmi	
z	místní	školky.	Vrcholem	oslav	
pak	bude	po	setmění	loučový	
průvod	 a	 ohňová	 show.	 No-
vinkou	 letošního	 adventu	 je	
zpřístupnění	 muzejní	 stezky,	
na	níž	zájemci	najdou	expozici	
vína	 s	 ochutnávkou	 v	 místní	
vinařské	stanici,	navštívit	mo-
hou	1.	karlštejnský	mikropivo-
var,	 muzea	 hodin,	 obchodu,	
betlémů	 a	 voskových	 figurín	
i	adventní	výstavu	v	hospůdce	
U	Bílé	paní.	Samozřejmě	bude	
otevřený	 hrad,	 kde	 se	 pak	
od	17	a	19	hodin	večer	bude	
konat	 Česká	 mše	 vánoční		
J.	J.	Ryby.

A jak je to v dalších ob-
cích? Kde pořádají nějaké 
zajímavé tradiční akce?

Kromě	 těch,	které	 jsem	zmí-
nil	v	odpovědi	na	první	otázku,	
vím	 třeba	 o	 předvánoční	 pro-
dejní	 výstavě,	 která	 se	 konala	
na	přelomu	listopadu	a	prosin-
ce	v	Hlásné	Třebani,	či	o	přá-
telském	setkání	s	koledováním	
na	 počest	 svaté	 Lucie,	 jež	 se	
uskuteční	 13.	 12.	 na	 návsi	
v	Letech.	Adventní	odpoledne	
chystají	na	15.	12.	ve	Svinařích.	
Ve	Vižině	budou	místní	11.	12.	
zpívat	 se	 sborem	 Muzikantík	
koledy	před	obecním	úřadem,	
v	 Hlásné	 Třebani	 se	 podobné	
zpívání	odehraje	23.	12.

Plánuješ některé navštívit?
Určitě	nebudu	chybět	na	ak-

cích,	 kde	 hrajeme	 se	 staro-
pražskou	 kapelou	 Třehusk.	
Z	 těch,	které	se	konají	v	oko-
lí,	 jsem	tedy	byl	či	 ještě	budu	
na	 Královském	 adventu	 nebo	
na	rozsvěcení	vánočního	stro-
mu	ve	Všeradicích.	Každý	rok	
jsem	 si	 také	 chodil	 zazpívat	
koledy	 v	 předvečer	 Štědrého	
dne	do	Hlásné	Třebaně.	Letos	
to	ale	nevyjde,	23.	12.	hrajeme	
v	Tochovicích	u	Březnice.	 �

jestlipak stihnu sehnat  
ty spráVné dárky?
o adVentu s MiloslaVeM FrýdleM,
organiZátoreM Mnoha Místních akcí

k akcím v našem regionu neodmyslitelně patří ně-
které osoby. jednou z nich je i Miloslav Frýdl ze Zad-
ní třebaně a rovněž jeho kolegové z kapely třehusk. 
a protože Milda Frýdl mnoho akcí v okolí také orga-
nizuje, popovídali jsme si s ním o adventu.
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řeVnický adVentní trh
Tradiční	 adventní	 trh	 v	 Řevnicích	 se	

koná	v	sobotu	7.	12.	od	9	hodin	na	ná-
městí	 Jiřího	 z	 Poděbrad.	 Vystoupí	 sou-
bor	Proměny,	sbor	Chorus	Angelus	a	bu-
benická	 skupina	 Barrel	 Battery.	 K	 mání	
bude	mnoho	výrobků	ve	stáncích.

Zuš slaVí 10 let
Rok	2013	je	pro	ZUŠ	Dobřichovice	ob-

zvláště	významný.	Po	celý	 rok	si	připo-
mínáme	 10.	 výročí	 založení.	 Na	 konec	
roku	 jsme	 připravili	 slavnostní	 vánoční	
koncert,	na	němž	zaznějí	nejpopulárnější	
anglo-americké	 koledy,	 které	 speciálně	
pro	 náš	 komorní	 orchestr	 zaranžovala	
skladatelka	 Zdeňka	 Margarida	 Košna-
rová.	 Všechny	 skladby	 tak	 návštěvníci	
uslyší	 ve	 světové	 premiéře	 a	 já	 dou-
fám,	že	na	koncert	s	názvem	A	Jingling	
Christmas	 se	 bude	 dlouho	 vzpomínat.	
Srdečně	vás	tímto	na	něj	zveme.

Za	 sebe	 i	 za	 všechny	 mé	 kolegy	 přeji	
naší	škole	hodně	dalších	šťastných	let,	ale	
hlavně	spoustu	šikovných	dětí.	Nám	bude	
největší	odměnou	pocit,	že	k	nám	děti	rády	
chodí	a	že	je	hudba	těší.	 E. Koblížková

dětský Vánoční jarMark
Skauti,	 žáci	 ZŠ	 i	 ZUŠ,	 RC	 Fabiánek,	

Lumek	a	stacionář	Náruč	připravují	růz-
ná	originální	vánoční	přání,	drobné	dárky	
a	 také	 spoustu	 dobrot,	 které	 si	 budete	
moci	 koupit	 na	 zámku	 v	 rámci	 dětské-
ho	 vánočního	 jarmarku,	 který	 se	 koná	

v	sobotu	14.	prosince	od	12	do	17	hodin	
na	zámku	v	Dobřichovicích.

Nebude	 chybět	 oblíbený	 mistr	 kovář,	
u	skautů	si	můžete	upéct	placku	na	kam-
nech	nebo	ve	spodním	sále	vánočku.	Vy-
robit	si	svá	přání	či	jiné	vánoční	dekorace	
lze	v	rukodělných	dílničkách	pod	vedením	
Radky	Charapové	(ArteRadky)	a	Markéty	
Tejklové	(Artefiletika).	U	stánku	RC	Fabiá-
nek	bude	letos	probíhat	dobročinná	bur-
za	dětských	knih	s	výtěžkem	pro	Náruč.

cabinet Vás ZVe na koncert
V	září	2013	se	sešla	parta	muzikálních	

nadšenkyň	 a	 založila	 dámskou	 vokální	
skupinu	 Cabinet.	 Myšlenka	 založit	 sbor	
či	pěvecké	sdružení	se	rodila	delší	dobu,	
nakonec	 ji	 uvedly	 do	 života	 tři	 členky	
Dobřichovické	 divadelní	 společnosti	 –	
Kateřina	Filla	Věnečková,	Evža	Koblížko-
vá	a	Lucie	Kukulová.

Skupina	 chce	 být	 významnou	 pěvec-
kou	 posilou	 při	 divadelní	 tvorbě	 Dobři-
chovické	divadelní	společnosti	a	zároveň	
pořádat	vlastní	vystoupení.	Zaměřuje	se	
na	skladby	různých	žánrů	z	celého	světa,	

od	spirituálů	přes	muzikálové	písně,	svě-
tové	evergreeny,	písně	Beatles	či	skupi-
ny	ABBA	až	po	písně	lidové.	A	hlavně	si	
chce	 užívat	 krásu	 toho	 nejlepšího	 hu-
debního	 nástroje,	 tedy	 lidského	 hlasu,	
a	 zvlášť	 v	 mnohohlasu	 přispět	 k	 dobré	
náladě	sobě	i	lidem	kolem.

Ve	středu	18.	12.	od	20	hodin	proběhne	
křest	 Cabinetu	 –	 setkání	 členek	 skupiny	
a	 jejích	 příznivců	 ve	 vinárně	 U	 Karoliny	
na	zámku	v	Dobřichovicích.	Kmotry	budou	
principál	 DDS	 Petr	 Říha	 a	 starosta	 Dob-
řichovic	 Michael	 Pánek.	 A	 zazpíváme	 si!
	 Kateřina Filla Věnečková

koncert notiček
Dětská	lidová	muzika	Notičky	zve	na	vá-

noční	koncert	Putování	za	vánoční	hvěz-
dou	aneb	Vánoce	letem	světem,	který	se	
koná	21.	prosince	od	17	hodin	v	kostele	
sv.	Prokopa	a	sv.	Martina	v	Karlíku.	Za-
zní	koledy	z	více	než	15	zemí	a	několika	
kontinentů,	doplňovat	 je	bude	průvodní	
slovo,	jež	diváky	seznámí	se	zvláštnost-
mi	o	těchto	cizích	koledách,	řada	z	nich	
bude	obohacena	stylovými	tanci.

�	 Kapela Třehusk už je 
v našem regionu známá. 
Kde letos budete hrát? Asi 
to bude zase náročné, že?

Náročné	to	možná	 je,	ale	 to	
by	ses	spíš	měla	zeptat	mých	
kolegů	 v	 Třehusku.	 Mě	 hraní	
hodně	 baví,	 a	 čím	 více	 hra-
jeme,	 tím	 jsem	 spokojenější.	
Co	 se	 týče	 našeho	 letošního	
prosincového	 programu,	 pak	
kromě	 akcí	 v	 bezprostředním	
okolí,	 o	 kterých	 už	 jsem	 se	
zmiňoval,	 hrajeme	 několikrát	
na	 Staroměstském	 náměstí	
v	Praze,	dvakrát	na	Knížecím	
adventu	na	hradě	Křivoklát,	tři	
dny	strávíme	v	Ostravě	a	ne-
dalekých	Kozlovicích	na	mezi-
národním	 folklorním	 festivalu	
Souznění.	 Vystupujeme	 ale	
také	 v	 Berouně,	 Lochkově	 či	
v	 dobřichovickém	 domově	

důchodců.	 A	 hodně	 si	 určitě	
užiji	 i	 tradiční	 štědrovečerní	
vytrubování	v	Zadní	Třebani	–	
letos	 půjdeme	 na	 koledu	 už	
popětadvacáté.

Dá se říct, které akce tě 
baví nejvíc?

Mám	rád	lidovou	i	dechovou	
hudbu	a	zároveň	s	manželkou	
rádi	 tancujeme.	 Nejspokoje-
nější	 jsem	 na	 venkovské	 tan-
covačce	 v	 jižních	 Čechách,	
nejlépe	 s	 některou	 z	 tamních	
lidových	 kapel.	 Ty	 ale,	 před-
pokládám,	 se	 spíš	 zajímáš	
o	akce,	které	se	konají	v	adven-
tu.	S	Třehuskem	hrajeme	každý	
týden,	často	i	vícekrát,	některá	
vystoupení	 přímo	 organizuji	 či	
s	 jejich	 přípravou	 pomáhám.	
Takže	 když	 se	náhodou	stane	
a	 mám	 volno,	 jsem	 nejraději	
doma,	 v	 klidu,	 ve	 společnosti	

rodiny,	 případně	 Hercula	 Poi-
rota	či	poručíka	Columba.	Moc	
se	ale	těším	na	výpravu	ke	kr-
melci	do	lesa	nad	Zadní	Třeba-
ní,	 kterou	 s	 dětmi	 a	 známými	
podnikáme	rok	co	rok	na	Štěd-
rý	den	dopoledne.

Jak to v regionu vypadalo 
před dvaceti lety, změnila 
se adventní doba hodně?

Určitě	se	hodně	změnila.	Při-
bylo	 slavnostně	 osvícených	
ulic	a	náměstí,	akcí,	všelijakých	
trhů,	jarmarků,	oslav.	Na	jednu	
stranu	je	to	samozřejmě	dobře,	
každá	 příležitost,	 kde	 se	 lidé	
mohou	potkat,	setkat,	popoví-
dat	si,	společně	si	zazpívat,	má	
blahodárný	vliv	na	obecní	život,	
na	místní	atmosféru.	Na	druhou	
stranu	je	to	ale	vlastně	proti	pů-
vodnímu	smyslu	adventu	–	ten	
totiž	 má	 být	 dobou	 zklidnění,	

ztišení,	 usebrání	 v	 očekávání	
slavného	a	radostného	přícho-
du	Spasitele.

Vzpomínáš na něco zvlášt-
ního nebo zajímavého, co je 
spojeno s adventem?

Myslím,	 že	 zvláštní	 je	 ten-
to	 čas	 sám	 o	 sobě.	 Je	 jedi-
nečným	 způsobem	 tajemný	
a	nabitý	očekáváním.	Krásně	
do	 toho	 zapadají	 mikulášské	
a	čertovské	obchůzky,	leckde	
i	 řádění	 strašidelných	 lucek.	
Také	 k	 němu	 patří	 těšení	 se	
na	 Ježíška	 a	 nadílku,	 to	 sa-
mozřejmě	 hlavně	 v	 případě	
dětí.	 Pro	 mne	 znamená	 ad-
vent,	zvláště	 jeho	závěr,	 také	
čas	 dobrodružství	 a	 adrena-
linu:	 Jestlipak	 i	 letos	 stihnu	
obstarat	 ty	 správné	 dárky?	
Jestlipak	stihnu	obstarat	ale-
spoň	nějaké	dárky?

pár poZVánek na ZajíMaVé adVentní akce
některé akce už mají v našem 

regionu dlouholetou tradici, jiné 
se konají krátce anebo letos po-
prvé. a je jich mnoho, takže není 
v našich možnostech napsat úpl-
ně o všech. přijměte tedy pozvání 
alespoň na několik z nich.

Cabinet
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Blíží se konec roku, a tak se s Vámi 
rozloučím trochu netradičně. Neboj-
te se, další masáž o tom, že od 1. 1. 
2014 nabývá účinnosti nový občan-
ský zákoník, nedostanete. Ale pova-
žuji za svou povinnost vás upozornit, 
že se právní regulace našich občan-
skoprávních a obchodních vztahů 
mění a v některých případech jde 
o změny velmi zásadní. 

Nový občanský zákoník, jak je na-
zýván zákon č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník, totiž v sobě zahrnuje 
pravidla dosud upravované řadou 
předpisů (občanský zákoník, ob-
chodní zákoník, zákon o rodině, zá-
kon o sdružování, zákon o vlastnictví 
bytů, zákon o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor…) a v některých 
případech je velmi výrazně změní. 
Jde o změnu účinnou v budoucnu, 
takže právní vztahy, vzniklé dosud, 
zůstanou v platnosti, změní se však 
jejich účinky – dojde k modifikaci 
jejich obsahu. Má celkem 3081 pa-
ragrafů, pravidel v nich obsažených, 
je však kolem šesti tisíc. 

Co se změní nejvíce:
1. především pravidla výkladu – 

úprava dává přednost smluvní volnos-
ti, pravidlem výkladu smluv je běžná 
opatrnost spolu se zásadou bdělosti 
nad ochranou vlastních zájmů (ne-
znalost zákona nadále neomlouvá);

2. dochází ke změnám v otázkách 
způsobilosti a své právnosti – nově 
bude možné nabýt svéprávnost také 
tzv. emancipací, a to před dosažením 
18 let. Změní se i řízení o omeze-
ní způsobilosti k právním úkonům, 
nebudou již osoby zcela nesvépráv-
né, pouze bude jejich svéprávnost 
omezována soudem definovaným 
způsobem. Právní úkony nezletilých 
budou považovány v zásadě za plat-
né, i když neměly souhlas rodiče. Ne-
platnost právních úkonů jako taková 
se výrazně omezila. 

3. stírá se dosud zažité rozdělení 
věcí movitých a nemovitých – stavby 
přestávají být nemovitostmi, nemo-
vitostí bude jen pozemek pod nimi. 
Do katastru se však bude zapisovat 
celá řada dalších práv k nemovitos-
tem včetně nájmu a pachtu (účelový 
nájem související především s hos-
podářským využitím zemědělské 
půdy). Zvířata přestávají být věcmi. 

4. zpřísňují se normy rodinného 
a manželského práva – vzájemné 
vztahy mezi manžely, dříve pone-
chané vágní definici, se výrazně zpo-
drobnily a nelze se od nich odchýlit. 
Nově například manžel bude povinen 
při volbě svých činností brát ohled 
na zájem rodiny, druhého manžela 
a nezletilých dětí. Manželé mají vzá-
jemné právo na informace o svých 
příjmech, stavu jmění a stávajících 
pracovních, studijních a jiných čin-
nostech. Mění se obsah tzv. společ-
ného jmění manželů, a to právě v zá-
vislosti na vzájemných informačních 
povinnostech. Pokud jeden z manže-
lů nově převezme dluh bez vědomí 
druhého, nebude tento součástí SJM. 
Po rozvodu také ten z manželů, komu 
patří nemovitost, nebude moci dru-
hého jen tak vyhodit. 

5. Podnikatele výrazně zasáh-
ne – neboť zavádí nová pravidla 
ve formování obchodních společ-
ností s povinností těch stávajících 
svůj status novým pravidlům při-
způsobit. Podnikat bude možné již 
před dosažením zletilosti. Podmínky 
smluv už bude jednotný pro podni-

katele i soukromé osoby, vždy však 
s ochranou spotřebitele. 

6. Výraznou změnou projde i dě-
dické právo, je posílena vůle zůsta-
vitele rozhodnout o tom, komu jeho 
majetek připadne po smrti a mění se 
i možnost dědiců vzájemně se do-
hodnout na způsobu rozdělení ma-
jetku po smrti zůstavitele. Mění se 
okruh dědiců a zpřesňuje vydědění. 

7. A konečně jsou zavedena – 
zpřesňující pravidla i v otázkách 
odpovědnosti za škodu a náhrady 
škody, nově újmy. 

Vážení klienti, sousedé, občané 
regionu, přeji Vám, abyste i v souvis-
losti se změnami, které tento zákon 
přináší, vstupovali do nového roku 
nikoliv s obavami, ale s optimismem, 
vybaveni kromě potřebných informa-
cí i předsevzetím vlastní bdělosti nad 
svým jednáním. 

Přeji Vám příjemné prožití Vánoč-
ních svátků a hodně zdraví do no-
vého roku.

dotazy je možné
směřovat na adresu:

poradna@dobnet.cz

práVní poradna 
na dotaZy odpoVídá Mgr. petra VráblikoVá, adVokát

Každý čt do 20 hod.
po-pá 8-18
čt 8-20 / so 8-12
24. 12. až 5. 1.  prázdniny
www.kola-sport.cz

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

Kvalitní servis
perfektní předprodejní

příprava kol

Příjemné Prožití 

svátků vánočních

a šťastný vstuP  

do nového roku.

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská www.biomungo.cz

Bio Obchod s kavárnou 
v Dobřichovicích, 

široký sortiment, příjemné prostředí. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Malá	 obec	 Třebotov	 dlouho	
zůstávala	stranou	turistického	
zájmu.	Teprve	v	poslední	době	
objevují	novodobí	poutníci	uni-
kátnost	tohoto	místa,	zejména	
kvůli	 obnovené	 vodní	 tvrzi,	
v	 níž	 je	 instalováno	 muzeum	
s	velmi	neobvyklými	exponáty.	
Ale	 než	 vejdeme	 dovnitř,	 nej-
prve	si	prohlédneme	malebná	
typicky	vesnická	zákoutí,	která	
dnes	 tuto	 prastarou	 pevnůst-
ku,	 z	 jedné	 strany	 chráněnou	
větším	 rybníkem	 a	 z	 druhé	
potokem,	 romanticky	 rámu-
jí.	 Ještě	 před	 několika	 málo	
lety	tomu	tak	nebylo,	z	bývalé	
tvrze	 byla	 jen	 hromada	 sutin,	
s	 jedním	 částečně	 dochova-
ným	neobyvatelným	křídlem.

	Třebotovská	vodní	tvrz	je	už	

v	záznamech	z	15.	století	popi-
sována	 jako	čtvercová	stavba	
s	uzavřeným	dvorem	a	nárožní	
věží.	 Po	 odchodu	 křižovníků	
se	v	jejím	držení	střídaly	různé	
rody	 včetně	 bohatých	 praž-
ských	měšťanů,	nakonec	celý	
statek	 koupil	 klášter	 ve	 Zbra-
slavi.	Na	 třebotovském	statku	
trvale	sídlil	hospodářský	správ-
ce,	opati	sem	jezdili	jen	na	letní	
odpočinkové	pobyty	a	dvakrát	
do	roka	„na	soud“,	při	kterém	
se	 projednávaly	 správní	 věci	
poddaných.	Po	zrušení	klášte-
ra	v	roce	1785	se	statek	změ-
nil	v	místní	faru.	Bohužel	větší	
část	objektu	byla	v	roce	1942	
zničena	 požárem.	 V	 zachova-
lém	zbytku	ještě	bydleli	 faráři,	
ale	od	 roku	1977	 zůstala	 fara	

už	zcela	opuštěna,	až	se	změ-
nila	téměř	ve	zříceninu.	Teprve	
po	roce	2003	ji	získal	stavební	
inženýr	 Jan	 Sedláček	 s	 man-
želkou	 Renatou	 a	 s	 pomocí	
památkářů	 jí	 během	 pouhých	
dvou	 let	 vrátili	 původní	 tvář.	
Dnes	 patří	 tvrz	 s	 upravenou	
zámeckou	 zahradou	 k	 ozdo-
bám	obce.

	A	jak	došlo	ke	vzniku	zdej-
šího	pozoruhodného	muzea?

Při	 rozsáhlé	 rekonstrukci	
odhalili	noví	majitelé	zajímavé	
kamenné	 opěráky,	 vystupu-
jící	 z	 venkovní	 obvodové	 zdi	

jižního	 křídla.	 Ukázalo	 se,	 že	
jsou	 to	 zbytky	 středověkého	
záchodu,	 nazývaného	 prevét	
(z	 francouzského	 výrazu	 pro	
privátní	 věc).	 Ve	 stejném	 kří-
dle	 tvrze	 se	 nacházela	 i	 no-
vější	 barokní	 cihlová	 přístav-
ba,	 v	 níž	 byl	 umístěn	 suchý	
záchod	 s	 jímkou.	 Tato	 kulti-
vovanější	 forma	 toalety	 byla	
praktičtější,	protože	umožnila	
„sedícímu“,	aby	na	něj	zespo-
du	tak	nefoukalo.	Dvě	ukázky	
intimní	 místnosti	 z	 různých	
dob	 jako	 by	 dokumentova-
ly	 její	 vývoj.	 „Zaujalo	 nás	 to	

nejpodiVnější české MuZeuM V peVnosti křížoVníků V třebotoVě
blíží se Vánoce, a tak si úvodem našeho pozvání 

představíme typickou figurku španělských svátků, 
která jako symbol štěstí a hojnosti nesmí chybět 
u žádného vyřezávaného místního betlému – jmenuje 
se caganero (čte se kakanero) a věřím, že při pohledu 
na tuto postavičku vám její smysl není třeba vysvět-
lovat. ale už jsme blízko tématu, kterému se budeme 
věnovat. nemusíme jezdit do španělska, blíže máte 
do třebotova západně od prahy.

Původně gotická vodní tvrz byla zrekonstruována během dvou let -
čtvercové nádvoří bylo osazeno renesanční kašnou

Malá část vystavených  malovaných porcelánových nočníků

Vodní tvrz chránil příkop, který je v současnosti zasypán a parkově upraven
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tip na Výlet

nejpodiVnější české MuZeuM V peVnosti křížoVníků V třebotoVě

natolik,	 že	 jsme	 se	 rozhod-
li	 sbírat	 předměty	 vyrobené	
k	tomuto	účelu	v	různých	his-
torických	obdobích,“	zavzpo-
mínal	inženýr	Jan	Sedláček.

Zanedlouho	 vzniklo	 unikát-
ní	 muzeum	 toalet	 a	 nočníků,	
v	němž	si	zájemce	může	pro-
hlédnout	„noční	vázy“	různých	
tvarů,	 užití	 i	 materiálů,	 klo-
zetové	 truhlice,	 židle,	 křesla,	
taburetky,	 kočárové	 záchody	
i	 první	 malované	 „Water	 Clo-
sets“.	Součástí	sbírky	je	litera-
tura,	články	z	tisku	a	internetu,	
pohlednice,	 obrazy	 a	 mnoho	
dalších	 drobných	 kuriozit.	
Ing.	 Sedláček	 se	 svojí	 man-
želkou	patří	k	jejich	nadšeným	
sběratelům:	 „Máme	 téměř		
1	300	nočníků,	od	obyčejných	
až	 po	 ty,	 které	 svým	 umělec-
kým	dekorem	připomínají	spíš	
přepychové	 polévkové	 mísy,“	
uvádí	 v	 první	 výstavní	 míst-
nosti,	když	se	podivujeme	nad	
množstvím	a	krásou	exponátů.	
„Uvidíte	 nočník	 vyrobený	 pro	
Napoleona	 Bonaparta,	 noč-
ník	 z	 Lincolnovy	 ložnice	 Bílé-
ho	 domu.	 Také	 nočník,	 který	
pravděpodobně	 patřil	 čínské-
mu	 císaři	 z	 dynastie	 Čching,	

i	 nádobu	 z	 Titanicu,	 nočníky	
svatební,	 z	 nichž	 se	 jedla	čo-
koláda,	 i	 nočníky	 pro	 dámy,	
zvané	 bordaloue,	 velmi	 po-
dobné	omáčníkům,	i	jiné	s	bo-
žím	 okem	 na	 dně.	 Měli	 jsme	
zájem	i	o	záchod	z	raketoplá-
nu	Sojuz,	ale	byl	příliš	drahý,“	
vypočítává	ing.	Sedláček.

Je	 zajímavé,	 že	 tato	 tabui-
zovaná	 a	 přitom	 tak	 životně	
důležitá	 oblast	 lidské	 histo-
rie	 je	 důsledně	 zamlčována	
ve	 veškerých	 zápisech	 i	 umě-
leckých	 dílech	 od	 nejstarších	
dob.	 Sedláčkovi	 ale	 objevili	
například	 na	 obrazu	 Hiero-
nyma	 Bosche	 vedle	 symbolu	
obžerství	 sedací	 truhlici.	 Po-
dobná,	 jen	honosnější	sloužila	
i	 francouzskému	 králi	 Slunce	
Ludvíku	 XIV.,	 dbalému	 čistoty,	
který	měl	svoji	podobnou	„to-
aletu“,	jeho	pravnuk	Ludvík	XV.	
na	ní	dokonce	udílel	i	audience	
a	 povýšil	 ji	 na	 trůn,	 jinak	 byla	
v	oblasti	toalet	situace	více	než	
tristní,	o	čemž	svědčí	 tehdejší	
mohutné	 morové	 a	 cholerové	
epidemie.	 Jak	 pokročila	 civi-
lizace,	 když	 si	 vezmeme,	 že	
ve	 starém	 krétském	 Knóssu		
3	000	 let	před	naším	 letopoč-

tem	 měli	 v	 lázních	 s	 teplou	
a	studenou	vodou	i	splachova-
cí	záchody?

Nakonec	 je	 ale	 21.	 století	
vzalo	na	milost,	vždyť	dnešní	
designéři	 se	 novými	 kreace-
mi	přímo	chlubí,	a	navíc	byla	
důležitost	 záchodů	 stvrzena	
OSN	stanovením	19.	 listopa-
du	Světovým	dnem	toalet.

Třebotovské	 muzeum	 noč-
níků	 je	 pro	 velké	 množství	
krásných	 unikátů	 již	 těsné,	
jejich	novou	rozšířenou	expo-
zici	 budou	 proto	 moci	 obdi-
vovat	 zvědaví	návštěvníci	od		
15.	 ledna	 2014	 v	 Praze,	 ne-
daleko	 Botanické	 zahrady	
Na	 Slupi,	 ve	 Vyšehradské	
ulici,	 a	 to	 každodenně	 mimo	
pondělí	 od	 10	 do	 18	 hodin.	
Další	 podrobnosti	 najdete	 na		
www.muzeumnocniku.cz,	
nebo	info@muzeumnocniku.cz.

Ale	 nejen	 muzeum	 stojí	
za	návštěvu,	v	interiérech	tvrze	
i	na	zahradě	se	konají	svateb-
ní	 obřady,	 v	 místní	 nádherně	
renovované	kapli	 zase	křtiny.	
Obnovená	tvrz	si	pro	zájemce	

prostě	 zachovala	 atmosféru	
obestřenou	 tajemstvím,	 kte-
ré	se	týká	především	pověstí	
o	 tajných	podzemních	chod-
bách.	Traduje	se,	že	z	třebo-
tovské	tvrze	vedla	tajná	štola	
až	na	Kulivou	horu.	Dokonce	
bývalý	 starosta	 vzpomínal,	
že	 jako	kluci	vlezli	pod	chát-
rající	 tvrzí	 do	 sklepení,	 kde	
našli	 nějaké	 zbytky	německé	
válečné	 výzbroje,	 chodba	 se	
táhla	dál	a	dál,	ale	oni	se	radši	
vrátili,	protože	 jim	už	dohoří-
valy	 svíčky.	 Naděje	 majitelů	
tvrze	 proto	 vzbudil	 nález	 za-
zděného	vchodu	v	jedné	části	
sklepa.	Po	proražení	se	však	
ukázalo,	že	je	to	původní	stře-
dověké	schodiště,	sestupující	
sem	z	přízemí.	Z	historického	
hlediska	 zajímavý	 objev,	 ale	
tajná	 chodba	 to	 nebyla!	 Ta	
možná	 i	 nadále	 čeká	 na	 své	
objevení.

Text volně podle knihy Otomara 
Dvořáka Tajemná místa 

Berounska napsala a exkluzivně 
pro Dobnet vyfotografovala 

Marie Holečková.

inzerce

Expozice keramických klozetů a křesel se zabudovanými toaletami
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Volný čas, luštění a ZábaVa

šVédská křížoVka s tajenkou
POZOR – NOVÝ ZÁKON! AIF DOPORUČUJE „POJISTKU NA BLBOST“

pro chytré hlaVy

tajenka Z Minulého čísla

s námi jste in, máme i televizní studio.
Vylosovaní luštitelé křížovky z listopadového čísla:
Cena: připojení k internetu na 3 měsíce zdarma (netýká se připojovacího poplatku)
Adéla Kándlová, Dobřichovice / Zdeněk Bůžek, Řevnice / Tomáš Zimák, Dobřichovice
Cena bonusová – mobilní telefon: Martin Vinklárek, Lety

 Vlaky
Dva	 kamarádi	 jedou	 spolu	 vlakem	 z	 města	 na	 výlet	 a	 jeden	
povídá:	„Všiml	jsem	si	z	okna	vlaku,	že	každých	5	minut	jede	
proti	nám	jeden	vlak.“	Kolik vlaků přijede do města za jed-
nu hodinu za předpokladu, že rychlosti vlaků jsou v obou 
směrech stejné?

 studna
Dělníci	kopali	na	zakázku	studnu	a	stanovili	cenu	práce	takto:	
za	 první	 metr	 studny	 1	Kč,	 za	 druhý	 metr	 2	Kč,	 za	 třetí	 metr	
4	Kč,	 za	 čtvrtý	 metr	 8	Kč	 atd.	 Kolik zákazník zaplatil, když 
vykopali studnu 18 m hlubokou?

 plot
Pět	 dělníků	 postavilo	 polovinu	 plotu	 kolem	 obory	 za	 14	 dní.	
Dohání	se	plán,	a	tak	druhou	polovinu	plotu	je	nutné	postavit	
za	6	dní.	Kolik nových dělníků na stavbu je potřeba za před-
pokladu, že všichni dělníci jsou stejně zruční?

správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.
Řešení z minulého čísla:
Vlaky: 135 m. Pes a zajíc: 75 skoků. Auta: první auto.

soutěž o šaMpaňské

Vyluštěnou tajenku i výsledky kvízů zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo na adresu DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to 
nejpozději do 26. prosince 2013.

Ze správných znění tajenky a všech správně vyřešených hádanek budou 
vylosováni tři luštitelé. Každý vylosovaný luštitel obdrží láhev dobrého 
šampaňského.

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

Ceny do soutěže věnuje AIF CS Services, s. r. o.

AIF
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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



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

oBchodního
zástupce
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reklamy
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Numerologové se dohadují o tom, co 
má třináctka v letopočtu nového roku 
znamenat. Je šťastná? Nebo naznačuje 
otevření tajemné komnaty v politice, eko-
nomice, kultuře?

Lidstvo se s proroctvími setkávalo 
vždycky. Jsou dokumentována ve stov-
kách rukopisů i knih, které popisují dějiny 
lidské společnosti. Ortodoxní vědci přitom 
jakékoli studie paranormálních jevů odmí-
tají jako pseudovědu. Zabývají se hmotou, 
materiálnem, vědecky dokázaným měře-
ním. Ale mnohé úkazy kolem nás, stejně 
jako vesmír (o němž nevíme, jak je velký, 
neumíme ho přesně defi novat), se takové-
mu měření vymykají. Máme taková tvrzení 

odmítnout, když nejdou změřit ani jinak 
kvantifi kovat?

Jak potvrdilo nedávné Sčítání lidu, domů 
a bytů, je naše společnost ateistická. Zna-
mená to, že i racionální? Nikoli – a důka-
zem je stále se zvyšující zájem o služby 
vykladačů karet, věštění a alternativní lé-
kařské metody. 

V současné době je pro nás umění před-
povídání velkou záhadou, kterou si ne-
dokážeme vysvětlit. A přes všechny po-
chybnosti se řada předpovědí v minulosti 
vyplnila a nešlo přitom o žádnou pseudo-
vědeckou šťastnou náhodu.

Klidný vstup do nového roku 2013 přeje
 Tomáš Hromádka

Říká se, že nejhorší den, jaký může nastat, je pátek třináctého a ještě k tomu v dubnu. Téměř bez povšimnutí připadl na právě uplynulý rok, takže už je za námi. Ani indiánským národem Mayů oznamovaný konec světa se 21. prosince 2012 nekonal. Přesto číslovka třináct nadcháze-jícího roku znamená pro mnohé z nás cosi magického, těžko defi no-vatelného i počitatelného, navíc za 13. komnatu považujeme tajemství, které nikomu neřekneme.
více str.                 až8 10

Z REGIONU 
Kdy a kde volit 

nového prezidenta? 
Co je aktuálního ve 
sdružení DOBNET? 
A co zajímavého se 
děje v regionu? Kam 
jít do divadla? Jaké 
další lákavé akce se 
konají? Čtěte na stránkách našeho 
zpravodaje a na portálu iDobnet.cz.

OBEC LETY
Poprvé otevře-

te Letovský list na 
stránkách DOBNET 
zpravodaje. Věříme, 
že zahájením spo-
lupráce obecního 
úřadu s tímto mé-
diem pro vás bude 

znamenat vyšší informovanost o tom, 
co se v této obci děje a připravuje 
a jakou problematiku řeší letovské 
zastupitelstvo.

ROZHOVOR
Právě skončil rok 

2012, kdy byl letov-
ský kynologický klub 
oceněn nejvyšší příč-
kou v žebříčku ZKO 
a v soutěži Kynolog 
roku. S otázkami, co 
se lze účastí na ak-
cích kynologů dozvědět a jaké akce 
chystají na rok 2013, jsme oslovili paní 
Alenu Vanžurovou.

VÝLET
Také vás v zimě 

začaly bolet klouby 
a páteř? Necítíte se 
dobře, špatně spíte 
nebo ztrácíte nála-
du? Nabídneme vám 
netradiční řešení – 
možná na vaše po-

tíže zabere, a když ne, tak si alespoň 
uděláte pěkný výlet. Tentokrát se vy-
dáme za kamenem-léčitelem, označo-
vaným jako největší viklan na našem 
území. Najdete jej přímo v malé obci 
Kadov na Blatensku. Žulový kámen 
měl pohnutý osud.

2strana
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Poštovní úřadovny v Černošicích, Dob-
řichovicích ani v Řevnicích velké změny 
nečekají, v Litni a v Zadní Třebani není 
situace úplně jasná. Naopak ve Všeradi-
cích a ve Svinařích může jednání o jiných 
podobách pošt doznat během letošního 
roku konkrétnějších forem. A to tako-
vých, že z dosavadní pobočky se může 
stát franšíza České pošty nazvaná Pošta 
Partner, provozovaná obecním úřadem 
či Coopem, nebo se její služby smrsknou 
na výdej listovních a balíkových zásilek. 
Protože však poslední slovo o tom, jakou 
podobu pošty v obcích chceme mít, by 
měla říci obecní zastupitelstva, není nut-
né vidět tento vývoj v černých barvách. 
Buďme optimisty!

Podle všech zpráv o transformaci Čes-
ké pošty, jejíchž více než tři tisíce pobo-
ček postupem let vytvořilo druhou nej-
hustší síť v celé Evropě, by se tento státní 
podnik chtěl přiblížit svému rakouskému 

vzoru. V Rakousku stačí na obsluhu při-
bližně stejného počtu obyvatel jako u nás 
pouze čtyři stovky pošt, ostatní obstará-
vají právě partneři – franšízy.

Vždy, když se něco mění, panuje nejis-
tota z neznámého. 

Být optimistou znamená hledat ces-
tu z nejistoty k jistotě, od špatných dnů 
k těm lepším. Vnímat svět kolem sebe ni-
koli jako prostor spějící ke svému zaslou-
ženému konci, ale jako nedokonalé mís-
to, které je možné kultivovat a postupně 
jej činit lepším. A nedostatky? Ty je přece 
možné odstranit!

U našich jižních sousedů se provozo-
vání poštovních služeb formou franšíz 
osvědčilo – a to rakouská pošta doru-
čuje i do vzdálených horských center 
Alp. Abychom to my v našich Brdech 
nezvládli!

Krásné jarní dny vám přeje redakce 
DOBNET zpravodaje! (bt)

Česká pošta optimalizuje počet svých poboček. Ve větších provozov-nách se změny výrazněji nepromítnou, jedná se o osudu pošt malých. Není třeba být hned pesimisty, buďme optimističtí a nechme jednat obecní zastupitelstva v našem a o našem zájmu. více str.                 až8 10

AKTUALITY
Co důležitého a zajímavého přinesl 
březen v našem regionu a co je nové-
ho v občanském sdružení DOBNET.

VÍTEJTE V LETECH
Lety se snaží získat 
do svého vlastnictví 
pozemky pod veřej-
nými komunikace-
mi. Letovská radni-
ce informuje na své 
vlastní stránce 
o novinkách v obci.

ROZHOVOR
V Řevnicích a okolí 
je Monika Vaňková 
známá tím, že se 
s obdivuhodným 
nadšením věnuje 
modernizaci kino-
divadla a propagaci 
Sokola v Řevnicích. 

MALOVÁNÍ S GOOGLEM
Zajímavou aplikací 
od Googlu je kresle-
ní. Umožňuje vytvá-
řet kresby, nákresy, 
plánky, zkrátka co-
koli vás právě na-
padne.

TIP NA VÝLET
Mnozí z nás kolem chuchelského zá-
vodiště jezdí každý den. Ale kdy jste 
naposledy vyrazili na koníčky? Co 
všechno tam můžete zažít?

2strana
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Satelitní městečka se v 90. letech minu-
lého století stala novým a velmi oblíbe-
ným stavebním fenoménem. Nemusíme 
chodit daleko, i v našem blízkém okolí 
je najdeme. Nacházejí se třeba v Rudné 
u Prahy, v Hostivici,  Hovorčovicích nebo 
v Jesenici. Nová výstavba hodně změni-
la také obec Vysoký Újezd nebo Nučice. 
Tady všude jsou na malých pozemcích 
těsně vedle sebe postaveny řadové 
nebo jednotlivé domy, takže si sousedé 
vidí přímo do talíře. Nehledě na to, že 
v době výstavby v těchto městech nikdo 
nepočítal s nárůstem obyvatel, kteří teď 
potřebují dát své děti do školek a škol 
a k tomu zatěžují místní komunikace 
i další infrastrukturu.

V takové míře jako u výše zmíněných 
obcí se u Berounky nikdy nestavělo 
a zdá se, že ani stavět nebude. Domy 

samozřejmě také přibyly a přibývají, ale 
většinou jsou to jednotlivé stavby, které 
tolik nenarušují krajinu a vzhled obce.
Výjimkou snad můžeme nazvat jedině 
výstavbu na Vráži v Černošicích nebo 
nad Řevnicemi směrem na Rovinu, ani 
tady však nedošlo k nijak velké tragédii, 
protože pozemky jsou většinou velké 
a domy nejsou unifi kované. Samozřejmě 
zase na pár výjimek.

Naopak vzhled některých obcí se díky 
developerským projektům podstatně 
zlepšil. Takové Centrum Černošice na-
hoře na Vráži nebo Palackého náměstí 
v Dobřichovicích v posledních letech 
prokouklo. Také centrum Letů vypadá 
mnohem lépe než dřív, ale to není záslu-
ha developerů. O tom všem si můžete 
přečíst uvnitř našeho zpravodaje.

 Lucie Paličková

Kraj kolem Berounky je malebný. Řeka se vine údolím, kolem ní se těsně vedle sebe rozprostírají města a obce. Některé z nich si stále zachovávají přibližně stejnou podobu, pár se jich změnilo, ale roz-hodně ne k horšímu. Nevznikla tady žádná satelitní městečka, kde je vedle sebe namačkaný dům za domem na miniaturních pozemcích. A to je dobře.
více str.                 až8 10

AKTUALITY
Co nového přinesl uplynulý měsíc 
v našem regionu a co je nového v na-
šem občanském sdružení.

VÍTEJTE V LETECH
Letovská radnice informuje o novin-
kách v obci. Jak se přihlásit do ener-
getické aukce, kterou chystá letov-
ský obecní úřad.

ROZHOVOR
Řevnická Porta se 
blíží. Těší se na ni 
nejen diváci. Wabi 
Daněk na Portu jezdí 
téměř od jejího po-
čátku a nevynechá 
ani letošní ročník.

OUTLOOK.COM
Jak vytěžit maximum z webového 
rozhraní služby od Microsoftu. 

SPORT
Rebelky se přejmenovaly na Rebels 
O. K. Důvod je prozaický.

DEVELOPEŘI A DOLNÍ 
BEROUNKA
Stavební společnosti se v našem 
regionu neprosadily oním brutálním 
způsobem satelitních měst, která 
známe například z míst na východ 
a na jih od Prahy. Jaké jsou jejich 
zdejší nejvýraznější počiny?

TIP NA VÝLET
Zřícenina hradu Okoř je oblíbeným cí-
lem výletníků i cyklistů. V průběhu ce-
lého léta a teplé části podzimu se zde 

konají šermířská 
vystoupení či 
výpravné bitvy 
a prostranství 
před hradem se 
stává dějištěm 
festivalů a kon-
certů.
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Nejdelší divadelní tradici mají v Řevni-

cích. Tady vznikl první ochotnický spolek 

už v roce 1923, i když se tu samozřejmě 

divadlo hrálo i předtím. Během uplynu-

lých let se měnili členové souboru, místa, 

kde se vystupovalo, režiséři i principálo-

vé, párkrát se na několik let hrát přestalo. 

A vždycky se našli lidé, díky kterým diva-

delní tradice nezanikla úplně.

Letos slaví Divadelní soubor Řevnice 

90. výročí svého vzniku, jeho principálkou 

je v současné době Michaela Šmerglová. 

Soubor má v plánu uvedení čtyř her (jed-

na už měla premiéru), režisérsky se jich 

ujali Alice Čermáková, Michaela Šmerg-

lová a Ivo Tamchyna. Všechny informace 

najdete na www.divadlorevnice.cz.

Dobřichovická divadelní společnost 

(DDS) letos oslavila pět let od svého za-

ložení. Někteří její členové dříve patřili 

k řevnickému divadlu (ostatně jsou členy 

třeba dodnes). Domovskou letní scénu 

má soubor na nádvoří dobřichovického 

zámku a jeho principálem je Petr Říha. 

DDS letos nastudovala dvě nové hry. 

Sladké tajemství v režii Jiřího Oberfalzera 

mělo premiéru na jaře a Petr Říha připra-

vil komedii Bordel na ministerstvu. Více 

se dozvíte na www.divadlodds.cz.

Na závěr je třeba připomenout, že 

v Poberouní existuje ještě jeden soubor, 

složený z ochotníků i profesionálů, který 

už mnoho let baví diváky slavnými muzi-

kály Noc na Karlštejně a Postřižiny. Hrají 

v něm členové obou souborů společně 

například s Pavlem Vítkem, Janem Rosá-

kem nebo Lumírem Olšovským. 

O tom všem si můžete přečíst v našem 

hlavním tématu.
 Lucie Paličková

Pokud chcete v létě vyrazit za kulturou, máte v našem regionu 

mnoho možností. Hraje se tu divadlo, zpívá na koncertech, vystavují 

se obrazy i sochy. My budeme v tomto čísle mluvit právě o divadle, 

přesněji o ochotnickém. více str.   až8 10

VÍTEJTE V LETECH
Aktuální informace z dění v obci na-

jdete na letovské stránce.

ROZHOVOR
Národní házená je 
náš jediný národní 
sport. V Řevnicích 
zapustila pevné ko-
řeny.

DOBŘICHOVICKÉ 
DIVADELNÍ SLAVNOSTI
Divadelní slavnosti v těchto dnech 

vrcholí. Využijte příležitosti a vyrazte 

třeba na Bordel na ministerstvu.

INTERNETOVÁ 
KANCELÁŘ
Víte, že dnes už nemusíte utrácet 

peníze za kancelářský software a da-

tové úložiště, dostupné odkudkoli, 

můžete mít také na internetu?

OCHOTNICKÉ 
DIVADLO SLAVÍ 90 LET
Ochotnické divadlo 
v našem regionu 
žije. Jak bohatá je 
jeho historie a pří-
tomnost a jak slib-
ná je jeho budouc-
nost?

TIP NA VÝLET
Se šípkovou, nebo se zelím? Vyřešte 

dávný spor dvou mysliveckých sdru-

žení přímo na místě a poznejte krásy 

hrabalovského kraje.
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Železnice podél Berounky je dlouhodo-
bě považována za jednu z nejméně bez-
pečných středočeských tratí. Jde přitom 
o změnu technologie zabezpečení, zvý-
šení rychlosti souprav a tím i propustnosti 
trati. V plánu je proměření nosnosti mos-
tů a výměna pražců. V nejhorším stavu je 
železniční most v Mokropsech. 

Obyvatelé regionu si stěžují na neauto-
matizované železniční přejezdy v Řevni-
cích, které jsou ovládány ručně a železni-
čáři je kvůli zajištění bezpečnosti stahují 
a zvedají i o více než pět minut dříve či 
později. Automatizovaný přejezd se ote-
vírá těsně za vlakem, kdežto ručně ob-
sluhovaný v případech, kdy zaměstnanec 
na přejezd nevidí, až po dojezdu vlaku 
do následující stanice.

Projekt rekonstrukce trati prošel posou-
zením o vlivu stavby na životní prostředí. 
Modernizace úseku Praha–Černošice by 
měla být poměrně krátká, její dokončení 
je naplánováno na rok 2015. Práce mezi 
Černošicemi a Berounem budou o mno-
ho náročnější. Navíc do plánů se svými 
požadavky vstoupily i obce regionu, které 
jednohlasně požadují,  aby z důvodu ur-
banisticko-architektonické nepřijatelnosti 
plošného použití protihlukových stěn byly 
navrženy jiné technické a organizační 
způsoby ochrany proti hluku. 

Problematikou železničního spojení dol-
ního Poberouní se zabývá únorové číslo 
DOBNET zpravodaje.

Příjemné čtení přeje 
 Tomáš Hromádka

Železnice z Prahy do Berouna je pojítkem mezi obcemi dolního Pobe-rouní. Už od roku 1862 využívají cestující na trati o délce  43 km vlaky k jízdě do zaměstnání či za zábavou. V současné době připravuje Sprá-va železniční a dopravní cesty (SŽDC) již několikrát odloženou rekon-strukci jako  část tranzitního koridoru. více str.                 až8 10

AKTUALITY
Stručný přehled aktuálního dění v na-
šem regionu a v občanském sdružení 
DOBNET za poslední měsíc.

ROZHOVOR
Ředitelka základní 
školy Řevnice Ště-
pánka Raichlová se 
brání proti kritice ze 
strany vedení města 
v řevnickém Ruchu.

KAŠTANKA
Alej ze vzrostlých kaštanů mezi Ha-
louny a Svinaři na začátku ledna za-
čala mizet. Kdo o tom rozhodl a bylo 
to nutné?

JAK NA E-MAIL 
OD GOOGLU
Umíte s Googlem? A využíváte 
všechny jeho možnosti? Zahajuje-
me seriál, který vám představí hlavní 
funkce, jimiž vám může být Google 
užitečný.

TIP NA VÝLET
Kam vyrazit v únoru, když se ne-
chcete vydat na hory? Tři tipy na vy-
užití volného času v našem hlavním 
městě.
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