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Dočteme se

Nový rok, 
nové úkoly 4
Co jste si letos předsevzali? Jak se na 
novoroční bilancování dívá odborník na 
lidskou duši? Jiří Krombholz je psychiatr 
a psychoterapeut. Do našeho regionu se 
přistěhoval, aby lépe čelil stresu. Jaký je 
jeho recept?

Nový občanský 
zákoník 8 

Dávejte větší pozor na ústní dohody a na 
sliby, které učiníte. Nové zásady se budou 
aplikovat i na dříve uzavřené smlouvy. 
Aktuální občanský zákoník dává přednost 
zdravému rozumu a úmyslu smluvních 
stran před formální správností dokumen-
tů. to je několik základních rad právních 
expertů pro nás, laiky.

Po stopách  
starých mlýnů 12
Zveme vás na pohádkovou procházku po-
dél řeky Berounky, po cyklostezce, kde ne-
jezdí jen cyklisté. mezi mlýny, jezy a letitými 
bílými topoly. od černošic k Radotínu se 
řeka klikatí nádhernými sceneriemi a nabízí 
nenáročný výlet pro každého.

Dopravě a chystané rekonstrukci železniční 
trati jsme se loni věnovali dokonce dvakrát. 
také jsme se pustili do kontroverzních 

témat. Poskytli jsme prostor jednomu z menšiny 
obhájců břidlicové těžby. Nezůstali jsme stranou 
jedné ze stěžejních kauz – komplikovaných vztahů 
mezi řediteli zdejších škol a jejich zřizovateli. 
Poodhalili jsme i pozapomenutá tajemství dávné 
tragédie, která se odehrála ve Vonoklasech. Vaše 
ohlasy nás přesvědčily, že jdeme správným smě-
rem, a tak jím budeme pokračovat i dál.

Jedním z témat, na něž se zaměříme, jsou, dá 
se říct, až „spalovači mrtvol“ mezi námi, kteří se 
v zájmu tepla rodinného krbu neštítí přiložit do ka-
men opravdu cokoli. Jeden takový palič dokáže 
otrávit široké okolí, a tak je naše údolí jedním 
z míst s nejhorším ovzduším v zemi. máme nějaké 
nástroje, jak ho přimět k ohleduplnosti?
Církevní restituce jsou definitivně schváleny a zdá 
se, že s nimi nepohne ani nová vláda. Jak ale po-
hnou naším regionem? A co je to biozahrada? má 
smysl se vracet k pěstování původních českých 
druhů dřevin?
Pečlivě plánujeme nejen hlavní témata, ale i roz-
hovory se zajímavými osobnostmi. tušili jste, že 
Dobřichovice mají vlastní planetku? A uvědomili 
jste si, že nakupovat zboží a služby u firem se 
sídlem v regionu znamená nejen velkou vzpruhu 
pro firmy samotné, ale i pro obecní rozpočty? Jak 
se žije místním podnikatelům?
Na všechny tyto otázky a nejen na ně se vám 
pokusíme v tomto roce přinést vyčerpávající 
odpovědi. A aby se vám lépe četly, rozhodli jsme 
se omladit i vzhled našeho časopisu. Příjemné 
čtení přeje

! Jaroslav Mareš
šéfredaktor DOBNET zpravodaje

Do nového roku nejen 
v novém kabátě
Novoročnímu bilancování 
a plánování nových věcí 
jsme se nevyhnuli ani v naší 
redakci a první strana prvního 
čísla nového roku je skvělou 
příležitostí vám trochu z našich 
plánů poodhalit. V uplynulém 
roce jsme se snažili naše 
témata více přiblížit regionu, 
v němž žijeme.
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V Dobřichovicích se otevře prádelna

V novém roce se v centru Dobřichovic otevírá prádelna Zelený ostrov. K dis-
pozici nabídne i mandl. Prádelna Zelený ostrov bude sídlit ve stejné budově 
jako Fürstův sál, a to v ulici 5. května 3.
Bude fungovat jako sociální podnik a práci zde naleznou lidé se zdravotním 
znevýhodněním, především pracovníci s poruchami sluchu a neslyšící. Práce 
v prádelně je pro neslyšící zaměstnance vhodná, a hlavně možná a my jim 
společně dáme možnost uplatnění a zařazení. Zároveň tato malá provozovna 
doplní nabídku služeb v našem regionu. ! Ilona Bedrnová

oprava trati opět odložena

o nutnosti rekonstrukce trati z Prahy na Beroun se hovoří už od počátku 
tisíciletí. Je jednou z nejvytíženějších tratí v Praze a širším okolí a zároveň je 
v nejhorším stavu.
Výpadky spojů, případně odklony při cestě do Prahy přes Krč se odehrávají 
i několikrát měsíčně. První posun termínu kompletní rekonstrukce přinesl 
nerealizovaný záměr postavit mezi Prahou a Berounem tunel. trať se měla 
opravovat až následně.
Z tunelu sešlo a na rekonstrukci se znovu začalo pracovat. Její první fází byly 
loňské opravy trati přes Rudnou, kudy měly v průběhu obnovy jezdit některé 
rychlíky. touto dobou už se mělo pracovat. Jenže světlo světa spatřil nový 
termín, a to období mezi roky 2017 až 2019.  ! (jm)

termíny povinných výměn řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 byli jejich 
držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013 (poslední etapa). Rozhodující 
pro výměnu je datum vydání řidičského průkazu, nikoli jeho typ.
Ke 31. 12. 2013 zbývalo vyměnit 201 495 řidičských průkazů podléhajících 
povinné výměně do 31. 12. 2013. tato hodnota odpovídá 3 % registrova-
ných řidičů. V prosinci 2013 bylo vyměněno 91 520 řidičských průkazů.
„Výměnu řidičských průkazů nenechávejte na poslední chvíli,“ apelovalo 
ministerstvo dopravy na řidiče už několik měsíců. Řada z nich však výměnu 
nestačila provést. Řidičům s neplatným dokladem hrozí bloková pokuta až 
2 000 korun. ! (mn)

Vlakem přímo na Kačerov už za rok?

Příměstské vlaky by na území hlavního města měly fungovat více jako měst-
ská železnice.
správa železniční dopravní cesty proto připravuje výstavbu dalších zastávek. 
Dvě zcela nové by měly začít vznikat už na jaře. Jednou z nich je zastávka 
na Kačerově, která umožní přímý přestup na metro. část vlaků z našeho re-
gionu by tak mohla odlehčit smíchovskému nádraží a jezdit na hlavní nádraží 
přes Krč, Kačerov a Vršovice. ! (jm)

Daňové úlevy pro firmy spolupracující  
se středními či s vysokými školami

V lednu 2014 začne platit zákonné opatření schválené senátem Parlamentu 
čR, jehož součástí je úprava daňových zvýhodnění pro společnosti spolu-
pracující se školami. Firmy, které se ujmou učně či studenta a rozhodnou se 
vyplácet stipendia, si v případě středoškoláků budou moci ze základu daně 
odečíst až pět tisíc korun, v případě vysokoškoláků deset tisíc korun.
Nově si také firmy mohou odečíst od základu daně 200 korun za každou 
odpracovanou hodinu žáka či studenta při praxi nebo odborném výcviku.
studenti podporovaných oborů vzdělání mohou při dosažení výborných stu-
dijních výsledků a bezproblémovém chování získat od středočeského kraje 
měsíční stipendia a pololetní odměny.
Žák 1. ročníku může dostat 300 korun měsíčně, za vyznamenání v každém 
pololetí 1 000 korun, žák 2. ročníku 400 korun měsíčně, za vyznamenání 
v každém pololetí 2 000 korun, žáci 3. a 4. ročníku 500 korun měsíčně, 
za vyznamenání v každém pololetí 3 000 korun.

! (mn, dle informací na portálu Středočeského kraje)

V Praze ubydou modré zóny

Pražské městské části začínají přehodnocovat systém parkování. Zatímco 
oblasti s omezeným parkovacím režimem postupně přibývají, podmínky 
jejich používání se mají zmírňovat.
Zavedením modrých zón pro rezidenty se totiž komplikuje život nejen přes-
polním, ale i samotným Pražanům. Volně mohou v modrých zónách zapar-
kovat pouze ve své čtvrti. Především z tohoto důvodu mají po celém městě 
postupně přibývat zóny smíšené – přes noc modré a přes den přístupné 
i návštěvníkům. ! (jm)

Letem světem Dolní Berounkou
aktuality z regionu

UDálOsTi V NašEm rEgiONU

Ilustrační foto  idobnet.cz

Ilustrační foto   miele.com



www.dobnet.cz   3    

Vážení a milí přátelé obce Lety, srdečně vám 
děkujeme za spolupráci v roce 2013. Do roku 
2014 vám přejeme pevné zdraví, mnoho osobních 
i pracovních úspěchů. Obec Lety

Záchranný člun pro hasiče
Dobrovolní hasiči podávají žádost o dotaci z roz-
počtu středočeského fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZs na pořízení záchranného člunu.

Kanalizace pro Kanadu
Podle posledních zpráv z kraje je ve středočeském 
fondu životního prostředí a zemědělství alokováno 
pouze 40 mil. Kč na celý kraj. Zastupitelstvo se 
rozhodlo zažádat jen o 70 %  z celkových nákladů 
na kanalizaci. Podle prvních informací z výběrového 
řízení se náklady na stavbu mohou dostat na polo-
vinu předpokládané výše investice do infrastruktury 
v této části Letů. Na vodovod je v jednání dotace 
z ministerstva zemědělství. Na tuto infrastrukturu 
jsme získali stavební povolení 2. 1. 2014.

Interaktivní tabule pro mŠ Lety
obec  podala žádost o dotaci z rozpočtu středo-
českého kraje z Fondu vzdělání, sportu, volného 
času a primární prevence pro rok 2014 v neinves-
tiční oblasti podpory na projekt „sdílíme, učíme 

se, tvoříme“ na zakoupení interaktivní tabule 
a technického příslušenství pro mŠ Lety.

oprava komunikací 
Z Regionálního operačního programu 15 RoP 
NUts II střední čechy, oblast podpory Regionální 
dopravní infrastruktura zažádala obec k 29. 11. 
2013 o 17 mil. Kč na opravu komunikací Lomená, 
Zahradní, Pod Viničkou, Na Pěšince, Karlická.

oprava kanalizace  
v ulici Prostřední
Z programu oprav povodňových škod minister-
stva zemědělství zažádala obec ke dni 30. 12. 
2013 o cca 800 tisíc na opravu části kanalizace 
v ulici Prostřední, která po povodni 2013 vykazuje 
řadu perforací a prasklin.
Z letos uplatněných žádostí o dotace obec získala 
novou multikáru v hodnotě 2 mil. Kč., která byla 
přivezena 23.12., a 300 kompostérů pro občany, 
které byly distribuovány během listopadu 2013.

! Barbora Tesařová

obec Lety

 Krátce 

Rezignace ředitelky mŠ
Dne 20. 12. 2013 rezignovala na svou 
funkci ředitelka mŠ Lety paní marie Cvan-
cigerová. místní mateřskou školu řídila 
od roku 1982. obecní úřad v současné 
době připravuje konkurzní řízení na výběr 
nového vedení mŠ. Paní Cvancigerové 
za její práci pro školku i obec děkujeme.

Letovák 2013
čerstvě vytištěné je ohlédnutí za rokem 
2013 v almanachovém vydání Letováku. 
místní časopis je k dostání na obecním 
úřadě Lety nebo v Hobbymarketu u letov-
ské Billy za 15 Kč.

Vánoční stromky
Vánoční stromky můžete zdarma ode-
vzdat ve sběrném dvoře. Budou zpraco-
vány ve štěpkovači.

Korekce
omlouvám se za mylnou informaci 
uvedenou v Letováku 2013 o zavedení 
poplatků za odpad ve sběrném dvoře. 
Zastupitelstvo se rozhodlo tyto poplatky 
nezavádět. (bt)

Z Leťánku
 seminář, kde se naučíte, že pánevní dno 
je živoucí součást ženského bytí. 
Za TaJEmsTVÍm ŽENsKÉHO  
PáNEVNÍHO DNa
sobota 11. ledna, 9:30–16:30,  
sál U Kafků, Lety 
• Seminář je určen všem ženám bez 
ohledu na věk a kondici. Naučíte se, jak 
správně lokalizovat jednotlivé vrstvy pá-
nevního dna. Vydáte se na cestu za zdra-
vým pánevním dnem. Cílem je uvést  ho 
znovu do správné funkce. Poznatky 
použijete ve svém každodenním životě. 

 Přednášky s psychoterapeutkou 
PhDr. Hanou Zamastilovou:
POZiTiVNÍ EmOCE V rODiNNÉm 
sOUŽiTÍ
pondělí 13. ledna, 9:30–12:00,  
letovská knihovna, Na Návsi 160, Lety

 aUTOriTa, Či BENEVOlENCE 
 – KDE JE NašE CEsTa?
pondělí 17. února, 9:30–12:00,  
letovská knihovna, Na Návsi 160, Lety

Podrobnější informace o našich akcích 
a pravidelné akce najdete na stránkách 
www.letanek.cz nebo na facebooku 
wwww.facebook.com/letanek.

Žádosti o dotace podané v 2013

 15. 2. 2014 masOPUsT – Lety, na návsi 13:45
 8. 3. 2014 KVĚTiNKOVÝ PlEs  – Lety, mmX 20:00
 12. 4. 2014 VÍTáNÍ OBČáNKů – Lety, sál U Kafků 10:00
 26. 4. 2014 TraNsBrDy maraTON – Lety, nábřeží Berounky 9:00
 1. 5. 2014 POHáDKOVÝ lEs – Lety – mořinka, údolí V Líbří 13:00
 10. 5. 2014 ZáVODy DraČÍCH lODÍ – Dobřichovice – Lety, nábřeží Berounky 9:00
 17. 5. 2014 máJE – Lety, na návsi 12:00
 8. 11. 2014 POsVÍCENÍ – Lety, na návsi 12:00
 6. 12. 2014 miKUlášsKá BEsÍDKa – Lety, mmX 16:00
 14. 12. 2014 sTřÍBrNá NEDĚlE Na NáVsi – Lety 13:45

Kulturní a sportovní akce v Letech v roce 2014

Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol v okolí
Dobřichovice: 4. 2. od 14:00 do 19:00 hod. v budově 1. stupně
Řevnice: 5. 2. od 14:00 do 19:00 hod. v budově 1. stupně
Všenory: 11. 2. od 14:00 do 18:00 hod. v budově 1. stupně
(Škola nanečisto již 14. ledna od 14 do 15 hodin.)

s sebou nezapomeňte občanský průkaz, rodný list dítěte a dobrou náladu.



Pane doktore, bilancujete s příchodem 
nového roku?

spíš se vždycky zamýšlím nad tím, jestli jsem pří-
liš nesešel z cesty, kterou se chci ubírat. A také 
zda jsem za ten rok udělal něco pro to, abych 
se udržel „v kondici“, tělesně i duševně. Letos 
jsem se třeba začal učit hrát na klavír, hraji tenis, 
občas si napíšu něco do šuplíku… A pro mě je 
aktuální i otázka, kam dál směřovat pracovně. 
Zda na to, co dělám, pořád ještě stačím a zda to 
dělám dobře.

Jak jste se vlastně dostal k psychiatrii?

Původní profesí jsem dětský lékař. Vždycky jsem 
chtěl dělat dětskou psychiatrii, ale postupně jsem 
zjišťoval, že dětská psychiatrie je vlastně spíš psy-
chiatrií dospělých, tedy rodičů, kteří téměř vždy 
stojí za problémy dítěte. Pak jsem potkal doktora 
Urbana, psychoterapeuta, který naboural moji 
představu o tom, že  duševně nemocné lze léčit 
pouze léky. tak jsem se kromě klasické psychiat-
rie začal věnovat  i psychoterapii.

Co vás přivedlo sem, do dolního Poberouní?

Přivedl mě sem kamarád. Přestěhoval jsem se 
asi před pěti lety a mám to tady moc rád. Zdejší 
kraj vnímám jako zajímavou kombinaci městského 

a venkovského prostředí. Vezměte si jen, co je tu 
různorodých restaurací, kaváren, kolik se tu koná 
kulturních akcí… A co jsem nikde jinde nezažil: 
lidé se tu zdraví, i když se neznají, působí to 
přívětivým dojmem.

Mnoho lidí se sem přistěhovalo z měst za ze-
lení, řekou, klidem…, přesto i tady nás někdy 
dožene ruch a shon velkoměsta. Máte nějaký 
recept, jak nepodléhat stresu?

Jednoznačně pohyb, sport, pro mě nejlépe tako-
vý, kde je možné hrát a vyhrát (nebo prohrát). Po-
byt v přírodě, třeba v lese, ideálně o samotě, kdy 
má člověk možnost být jen sám se sebou a není 
ničím rušen, to je úžasně úlevný pocit! muzika je 
skvělá věc, vlastně jakákoli tvůrčí činnost. Pak 
také dovednost, které já říkám „odložená spo-
třeba“, naučit se, že toho, čeho chci dosáhnout, 
nemusím dosáhnout okamžitě a za každou cenu. 
Protože tenhle hon za tím, co ještě nemáme, po-
važuji za jeden z největších stresorů dnešní doby. 
A podstatné jsou samozřejmě dobré vztahy s těmi 
nejbližšími lidmi, které kolem sebe máme.

Potkáváte se ve své praxi s následky stresu, 
v současné době tak často zmiňovanými?

Ano. Procento lidí, kteří přicházejí s „klasickými“ 
psychickými problémy, jako je deprese nebo 

schizofrenie, se v podstatě nemění. Ale výrazně 
přibývá lidí, kteří špatně snášejí zátěž, ať už jde 
o nároky, které na ně klade jejich okolí, nebo o zá-
těž související s prací. Já si to vysvětluji tak, že  
z velké části je to ještě reakce na změnu hodnot 
a uvolnění pravidel, které s sebou nese polisto-
padová éra. Klade na nás větší nároky, dává nám 
více svobody, ale vyžaduje i víc odpovědnosti 
od každého z nás.

Jak pracujete s takovými lidmi?

Doba, v níž žijeme, je rychlá a lidé často chtějí 
hlavně rychlá řešení. Je někdy těžké přesvědčit 
je, že jejich problémy nevyřeší jen pilulka, že je 
potřeba o potížích mluvit, hledat souvislosti s tím, 
jak žijí, a ukázat jim, že mohou zkusit začít dělat 
některé věci jinak. Léky přicházejí na řadu hlavně 
tam, kde psychické obtíže příliš komplikují běžný 
život. V ordinaci se často potkávám s klienty, kteří 
kvůli kariéře odkládají založení rodiny, nebo rodinu 
mají, ale nemají na ni čas. A já myslím, že tak to 
být nemá, že tak to pro nás příroda neplánovala. 
Naštěstí i to se postupně mění.

Máme za sebou vánoční svátky a před sebou 
nový rok. Řekněte, pane doktore, máte něja-
ké osobní přání pro rok, který právě začal?

Já bych si pro nás přál, abychom dokázali věci 
kolem sebe brát se zdravým nadhledem. Aby-
chom se okolním děním nenechali vytočit. Pokud 
s něčím nejsme spokojeni, najděme si cestu, jak 
to změnit. Ale tam, kde to nejde, nebo kde to 
dělat nechceme, by bylo fajn umět pokývat hlavou 
a s klidem říci: „No jo, no.“
 

! Lenka Papáčová
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MUDr. Jiří Krombholz: PŘÁL 
BYCH NÁM VĚTŠÍ NADHLED
mUDr. Jiří Krombholz je psychiatr a psychoterapeut. Kromě 
jiných aktivit má soukromou praxi v Praze, vede výcvik 
ve skupinové psychoterapii, je supervizor a také soudní  
znalec v oboru psychiatrie a učil na lékařské fakultě.

rozhovor

MUDr. Jiří Krombholz  Lenka Papáčová
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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

AQUACONSULT, spol. s r.o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Nabízíme volná pracovní místa:

Hlavní účetní
• Náplň práce: Vedení účetnictví společnosti, koordinace účetního 
oddělení, zpracování měsíčních a ročních účetních závěrek, 
komunikace s finančním úřadem, vedení roční účetní invetarizace, 
tvorba statistik, reportů, analýz

• Požadujeme: VŠ nebo SŠ vzdělání ekonomického směru, praxi se 
samostatným vedením účetnictví a zpracováním daňových přiznání 
včetně DPH, znalost účetní a daňové problematiky, schopnost vést 
svůj tým. Znalost ekonomického programu Premier výhodou

Nabízíme: Průběžné zapracování na tuto pozici zkušenou účetní, 
příjemné pracovní prostředí v dobrém pracovním kolektivu, 
zaměstnanecké výhody

asistent(ka) ředitele
• Náplň práce: Administrativa, korespondence, komunikace 
s úřady, obchodními společnostmi, obchodními partnery, obcemi, 
různorodá samostatná tvůrčí práce

• Požadujeme: VŠ nebo SŠ vzdělání, samostatnost, odpovědnost, 
spolehlivost, inteligence, organizační schopnosti, komunikativnost, 
flexibilita, příjemné vystupování, schopnost asertivního jednání, 
znalost práce v MS- Office a orientace na internetu, řidičský průkaz 
skupiny B

• Nabízíme: Příjemné prostředí v dobrém pracovním kolektivu, 
zaměstnanecké výhody, rozmanitá práce (nudit se nebudete) 

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail
storkova@aquaconsult.cz

PALIVOVÉ DŘEVO

DŘEVĚNÉ BRIKETY

www.prodejpalivovehodreva.eu

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

Otevřeli  jsme  nOvé  
knihkupectví  leAmOs

náš hlavní sortiment: široký sortiment knih pro 
dospělé a děti, naučná literatura, slovníky a další...

Doplňkový sortiment: dřevěné hračky, 
společenské hry, puzzle, dárkové tašky, dárkový 
papír a přání. 

kopírovací služby: kopírování a tisk formátů 
A4, A3, černobíle i barevně na kvalitním stroji. 
 
Kontakt:
knihkupectví LeAmos
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30 Řevnice
E-mail: info@knihyrevnice.cz
Tel.: 603 822 760

www.knihyrevnice.cz

Naše otevírací doba:
Po - Pá 8 - 18 hodin
So - 8, 30 - 11,30 hodin

Přijďte nás navštívit,
rádi Vás uvidíme....

inzerce
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masopust není církevním svátkem, přes-
tože je spjat s Velikonocemi. Počátek 
masopustní tradice je patrně spojen 

s pohanskými svátky oslavujícími příchod jara 
a její historie sahá až do dob starověkého Říma.
Názvem masopust (nebo také fašank, fašinek či 
ostatky) se většinou označuje celé období od tří 
králů (6. 1.) až do začátku postní doby. Končí 40 
dní před Velikonocemi. Přípravou na masopustní 
veselí byl dříve tzv. „tučný čtvrtek“, kdy se podle 
tradice muselo hodně jíst a pít, aby byl člověk 
celý rok při síle. samotný masopust pak vrcholí 
ve třech dnech – o masopustní neděli, pondělí 
a úterý. Zatímco neděle a pondělí bývaly, a někde 
stále ještě jsou, zasvěceny tanci, úterý završuje 
průvod maškar. Dnem následujícím, tedy Pope-
leční či Škaredou středou, začíná předvelikonoční 
půst. Protože konec masopustního období určují 
Velikonoce, jeho datum se každý rok mění. Letos 
připadá Popeleční středa na 5. března.
Pokud máte masopustní veselí rádi, určitě si 
v příštích týdnech přijdete na své, protože tato 
tradice se drží v mnoha okolních obcích. Proto 
neváhejte, vrhněte se do reje maškar a poddejte 
se panující zábavě!

! Lenka Papáčová

kultura

Vítejte v období masopustu!
Vánoční svátky i oslavy 
příchodu nového roku jsou 
za námi a hned v prvních 
lednových dnech vstupujeme 
do období masopustních 
veselic.

Masopust ze Zadní Třebaně  Jaroslav Mareš

Masopust v Letech  Jiří Tesař

Masopust v Letech  Jiří Tesař

Masopust
v okolních obcích:

 
HLÁSNÁ TŘEBAŇ: 18. 1.SLIVENEC + HOLYNĚ: 9. 2.

LETY: 15. 2.
SVINAŘE: 15. 2.
SRBSKO: 22. 2.

ZADNÍ TŘEBAŇ: 1. 3.
BRATŘÍNOV: 15. 3.



Jedná se o tablet nejnižší cenové katego-
rie do 3 000 Kč. Displej je sice menší, ale 
díky tomu je méně rozměrný i celý tablet. 

Rozlišení displeje je rozumné, takže zobrazova-
né stránky jsou dobře čitelné. tablet je možné 
připojit k internetu ideálně pomocí  wi-fi techno-
logie na nějaký dostupný přístupový bod. Pokud 
máte doma nebo ve firmě připojení k internetu 
a nemáte prostor pokrytý signálem wi-fi, je možné 
přístupový bod zřídit. Cena zařízení a instalace 
nepřesáhne 2 000 Kč. mnoho veřejných prostor 
a restaurací poskytuje svým zákazníkům připojení 
k internetu přes wi-fi zdarma.

tablet neumožňuje přímo vložit sIm kartu a při-
pojit se k internetu prostřednictvím mobilního ope-
rátora, ale je možné ho spojit pomocí technologie 
Bluetooth s mobilním telefonem. Pokud má 
mobilní telefon aktivní připojení k internetu, půjde 
internet využívat i v tabletu.
Výhodou tabletu oproti počítači je jeho oka-
mžitý start. stiskem jediného tlačítka je tablet 
připraven, není nutné čekat na spuštění systému. 
Z tohoto důvodu ho využívá mnoho uživatelů 
k rychlému prohlížení stránek na internetu, 
přístupu k sociálním sítím, prohlížení fotografií 
nebo ke sledování tV a videí. Díky operačnímu 

systému Android existují stovky až tisíce dalších 
programů, zpravidla využívajících připojení k in-
ternetu, které lze buď zdarma, nebo za poplatek 
na tablet instalovat.
tento typ tabletu se nemůže svými vlastnostmi 
rovnat modelům za čtyřnásobek až pětinásobek 
ceny. Nicméně se jedná o funkční model pro děti 
nebo méně náročné uživatele, kteří budou tablet 
využívat méně často v domácím prostředí nebo 
na cestách.

! Michal Nešpor
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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

Odpovídáme na dotazy, 
které nám přišly
aJTaPOraDNa@DOBNET.CZ 

AJŤÁKOVA
PORADNA
AJŤÁKOVA
PORADNA

@

Dostala se mně do ruky 
povánoční nabídka na koupi 
tabletu v konfiguraci 1.2gHz 
Dual-Core, dotykový 7“  
1024 x 600, ram 1gB,  
emmC 8gB, gPs, wi-fi, 
Bluetooth 4.0, micro UsB, 
micro sD, webkamera  
0.3 mpx, 1 článková baterie, 
google android 4.1. Jak  
bych takový tablet využil, 
mohu ho připojit k internetu, 
případně jak?
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téma

Zdroj: shutterstock.com



www.dobnet.cz   9    

První zákoník  
vydržel 150 let

První jednotná právní norma, 
systematicky upravující 
hmotné soukromé právo, 
u nás začala platit v roce 
1811. takzvaný všeobecný 
zákoník občanský převzala 
do svého práva i českoslo-
venská republika. Platil však 

jen v českých zemích. Na slovensku a v Pod-
karpatské Rusi mělo platnost uherské zvykové 
právo. občanský zákoník z doby monarchie u nás 
přetrval až do roku 1950, v oblasti pracovního 
práva až do roku 1965. Ještě déle platí v soused-
ním Rakousku, s minimálními úpravami dodnes.
V roce 1950 vstoupil v platnost střední zákoník 
občanský. ten se původně začal chystat už ve tři-
cátých letech a vzhledem k novým podmínkám 
po únorovém převratu už v počátku své existence 

tehdejší moci nevyhovoval, roku 1964 to potom 
byl zákoník socialistický. soukromé právo bylo 
v té době rozděleno do několika norem, z nichž 
občanský zákoník zaujímal jen jednu část. Další 
oblasti upravovaly zejména hospodářský zákoník, 
zákoník práce a zákon o rodině. 
Zákoník ze šedesátých let prošel podstatnými 
úpravami na začátku 90. let. Z původních devíti 
částí už tři neplatí. Jeho další novelizace ho ale 
znepřehledňovaly a vyvstala potřeba sepsat 
občanský zákoník zcela nový.

současný zákoník vznikal 14 let

Nový občanský zákoník zcela rekodifikuje české 
soukromé právo. První pokusy o jeho nové sepsání 
proběhly už v 90. letech. současná podoba začala 
vznikat pod vedením tehdejšího ministra spravedl-
nosti otakara motejla už na konci roku 1999. 
První verze zákoníku spatřila světlo světa v roce 
2005 a do roku 2008 se vypořádávaly připomínky. 
V květnu 2011 jeho schvalování zahájila vláda 
a v únoru 2012 ho završil prezident republiky. 
Účinnost zákoníku začala 1. ledna. 

Jeden zákoník nahrazuje  
(skoro) vše

Zákoník má přes tři tisíce paragrafů a nahrazuje 
nejen dosavadní občanský zákoník, obchodní 
zákoník, zákon o rodině, ale celou řadu dalších 
zákonů, například zákon o sdružování občanů, 
zákon o nadacích, zákon o vlastnictví bytů nebo 
zákon o cenných papírech.
Zákoník se pro přehlednost dělí do pěti částí, a to 
na obecnou část, část upravující rodinné právo, 
absolutní majetková práva, relativní majetková 
práva a na ustanovení společná, přechodná 
a závěrečná. 

Návrat do právní historie 

V některých částech zní nový občanský zákoník 
až trochu archaicky. Vracejí se pojmy, jako je 

pacht, služebnost, svéprávnost, právo pastvy 
nebo výměnek. částečně to souvisí s návratem 
k některým principům, které u nás dlouhodobě 
platily a narušila je až norma z roku 1964. Podle 
Ústavu pro jazyk český Akademie věd české 
republiky je ale zákoník  „obecně dobře srozu-
mitelný i pro běžného občana bez speciálního 
právního vzdělání, což je vlastnost, kterou je 
v kontextu (či dokonce kontrastu) jiných právních 
norem potřeba ocenit“.
Nový občanský zákoník je zde a na nás je naučit 
se podle něj žít. Aby toto sžívání bylo o něco 
jednodušší, připravili jsme pro vás stručný přehled 
základních změn. shrnout do tří tiskových stran 
tři tisíce paragrafů je ale nemožné. Berte proto 
prosím následující výčet jako přehled pro základní 
orientaci, nikoli jako komplexní návod.

! Jaroslav Mareš

Po padesáti letech platnosti 
„socialistického“ občanského 
zákoníku vstoupila v platnost 
zcela nová právní úprava. 
mění se takřka vše, v mnohém 
se občanský zákoník vrací 
k tomu, který u nás platil před 
rokem 1964. samotní právní 
odborníci označují přechod 
na nový zákoník za živelnou 
událost. Co všechno jeho 
zavádění přinese, ukáže 
totiž především ve sporných 
případech až samotná praxe 
u soudů.

Nový občanský zákoník  
mění (takřka) vše

Zdravý rozum místo formálních 
náležitostí
• přestává se řešit především formální strán-

ka smluv, hlavní bude úmysl stran

• na právní jednání je třeba spíše hledět jako 
na platné než jako na neplatné 

• neznalost skutečností zaznamenaných 
ve veřejných seznamech nikoho neomlou-
vá, nelze se domáhat nároků vyplývajících 
z neznalosti informací, které bylo možné 
zjistit

Děti
• lhůta k popření otcovství pro manžela 

matky se prodlužuje ze 6 měsíců na 6 let 
od narození dítěte, pro otcovství určené 
souhlasným prohlášením  rodičů zůstává 
na 6 měsících

• maření styku s dítětem je důvodem k no-
vému řízení o svěření do péče

• lze se soudně domáhat styku dítěte s oso-
bou, se kterou má blízký, nejen příbuzen-
ský, vztah

Vznik manželství
• zdánlivé manželství uzavřené neplatně 

vůbec nevznikne

• manželé, kteří si po svatbě nechají 
dosavadní příjmení, se mohou později 
dohodnout na příjmení jednoho z nich, 
stačí k tomu pouze učinit prohlášení před 
orgánem veřejné moci

• vznikem manželství vzniká právní vztah 
švagrovství mezi jedním manželem a pří-
buznými druhého manžela

Zvíře není věcí
• zavádí se zvláštní právní režim pro živá 

zvířata, která už nespadají do pojmu věc

• osoba mladší 15 let není způsobilá zakou-
pit živé zvíře

Rodina
• matkou dítěte je žena, která dítě porodila

• osvojit lze i dospělou osobu, například 
za účelem dědění

• vyživovací povinnost platí až do okamžiku 
uspokojení potřeb vyživovaného z vlastní-
ho majetku a příjmu
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Nájem bytů
• nájemník má povinnost majiteli nahlásit 

dlouhodobou návštěvu

• majitelé nemohou nájemníkům zakázat 
chov domácích zvířat

• pokud nájemník bytu v bytě bydlí, může 
bez souhlasu majitele sjednat podnájem 
libovolného počtu dalších osob

Náhrada újmy (škody) 
a odškodňování
• náhrada škody v případě poškození věci 

ze svévole nebo škodolibosti nyní zohled-
ňuje „cenu zvláštní obliby“, tedy hodnotu, 
kterou poškozená věc měla pro původní-
ho vlastníka

• ruší se pevné tabulky pro odškodňování 
za újmu na zdraví

• soudy získají širší prostor pro individuální 
posuzování náhrad škod v jednotlivých 
případech

• nově je možné vzdát se nároku na úhra-
du škody, která teprve může vzniknout, 
nikoliv ale škody způsobené úmyslně či 
z hrubé nedbalosti

společné hospodaření manželů
• manželé budou mít právo na informace 

o příjmech a závazcích partnera

• manželé budou mít povinnost v majetko-
vých záležitostech brát zřetel na zájem 
rodiny

• u soudu půjde požádat o ochranu před 
škodlivým jednáním manžela

• běžné vybavení domácnosti už není 
součástí společného jmění manželů, a to 
kvůli ochraně před jednáním druhého 
z partnerů

• vzniká „rodinný závod“, přestože je firma 
ve vlastnictví jediného člena rodiny, roz-
hodují o ní i ostatní členové, pro které je 
obživou

téma

Zdroj: shutterstock.com
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Nemovitosti
• v případě stejného vlastnictví ke stavbě a  

k pozemku se stavba stává součástí pozem-
ku a nelze ji  samostatně zapsat do katastru 
nemovitostí, v případě rozdílného vlastnictví 
ke stavbě a k pozemku se stav nemění

• spoluvlastníci nemovitosti přišli o předkup-
ní právo při prodeji podílu

• rozestavěné stavby, dosud nezapsané 
v katastru, už nelze samostatně zapsat

• zavádí se právo stavby, kterým vlastník 
pozemku umožní smlouvou vystavět 
někomu jinému stavbu, sjednává se maxi-
málně na 99 let

• věcná břemena se rozdělují na reálná 
břemena (vlastník věci je povinen vůči 
oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco 
konat) a na služebnosti (vlastník věci je 
povinen ve prospěch jiného něco trpět 
nebo něčeho se zdržet)

Nájem a pacht
• nájem se dělí na nájem a pacht

• pronajmout je možné si věc ke spotřebě či 
k užívání (např. byt)

• veškeré věci, které lze obhospodařovat 
za účelem výnosu, jsou pachty (lesy, 
zahrady, pole)

• nájemce je pachtýř, pronajímatel je pro-
pachtovatel a pronajatá věc je pacht

• odměna za přenechání je pachtovné, 
může jím být i podíl na výnosu

Podnikatelé a spotřebitelé
• sjednocuje se zákonná úprava pro smlou-

vy mezi podnikateli a mezi podnikateli 
a občany

• podnikatelé a nepodnikatelé jsou postave-
ni na roveň, zvýhodňována je vždy slabší 
strana

ochrana spotřebitelů
• zpřísňují se pravidla pro adhezní smlouvy, 

které nemůže spotřebitel měnit

• zákon vymezuje zakázaná ujednání smluv 
se spotřebitelem

• spotřebitel nemá povinnost vracet na své 
náklady neobjednané zboží, hledí se 
na něj jako na poctivého držitele

• cestovní smlouvy nahrazují smlouvy 
o zájezdu, zákon zpřesňuje podmínky 
působení cestovních kanceláří

• nerozlišují se opravitelné a neopravitelné 
vady zboží, nahrazují se hlediskem intenzi-
ty vady výrobku

majetek
• kdo koupí v dobré víře kradenou věc, 

platně získává vlastnická práva, povinnost 
odškodnit okradeného je na zloději

• ochrana původního majitele zůstává za-
chována v případě, že věc ztratil nebo mu 
byla odcizena trestnou činností

• slib darování je závazný, dárce je po slibu 
povinen dar odevzdat

• obnovuje se institut výměnku jako pod-
mínky převedení majetku

Dědické právo
• dědic má možnost zřeknout se dědictví už 

před smrtí zůstavitele 

• je možné uzavřít dědickou smlouvu 

• zůstavitel může v závěti stanovit podmínky 
dědění

• dědici ze zákona se stávají i prarodiče, 
bratranci a sestřenice

• dědit ze závěti mohou i právnické osoby

Dluhy
• vzniká institut závdavku – potvrzení o vzni-

ku dluhu

Uzavírání smluv
• kdo se těsně před uzavřením smlouvy bez 

důvodu rozhodne ji neuzavřít, odpovídá 
druhé straně za náklady spojené s vyjed-
náváním

• při uzavírání smlouvy jde obsah smlouvy 
jednostranně změnit, nejde-li o zásadní 
změny

• takto provedené změny je nutné odmít-
nout, jinak automaticky platí

• ústně dojednané smlouvy je možné po-
tvrdit obchodním potvrzovacím dopisem, 
pokud se liší od původní dohody, je třeba 
je odmítnout

Náhrada újmy (škody) 
a odškodňování
• náhrada škody v případě poškození věci 

ze svévole nebo škodolibosti nyní zohled-
ňuje „cenu zvláštní obliby“, tedy hodnotu, 
kterou poškozená věc měla pro původní-
ho vlastníka

• ruší se pevné tabulky pro odškodňování 
za újmu na zdraví

• soudy získají širší prostor pro individuální 
posuzování náhrad škod v jednotlivých 
případech

• nově je možné vzdát se nároku na úhra-
du škody, která teprve může vzniknout, 
nikoliv ale škody způsobené úmyslně či 
z hrubé nedbalosti

Některé z dosavadních norem, 
které byly zrušeny 

• dosavadní občanský zákoník

• obchodní zákoník

• zákon o rodině

• zákon o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor

• zákon o vlastnictví bytů

• zákon o sdružování občanů

• zákon o obecně prospěšných společnostech,

• zákon o odpovědnosti za škodu způsobe-
nou vadou výrobku

• obsahová část zákona o nadacích a na-
dačních fondech

• zákon o cenných papírech

• zákon o hospodářských stycích se zahra-
ničím

• obsahová část zákona o pojistné smlouvě

• nařízení vlády, kterým se stanoví výše 
úroků z prodlení a poplatku z prodlení
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Začínáme  v černošicích, kde je pro  zvídavé 
chodce značená odbočka  přes lávku 
na pravý břeh k romantické skále Kazín, ko-

lem  opuštěného přívozu, ale s hojností divokých 
kachen, které děti tak rády krmí. o kazínské skále  
jsme psali v listopadovém čísle, ani v zimě neztrá-
cí nic ze své tajemnosti, a tak neváhejte, jde jen 
o několik kilometrů. my ale pokračujeme kolem 
řeky cestou U Jezu po  levém břehu Berounky, 
odkud se nám otevírá nádherný pohled na starý 
Blutzský (Blucký) mlýn. Jez, který mu nahání 
vodu, patří k těm pro vodáky nebezpečným, je 

vysoký dva a půl metru a dlouhý něco přes sto 
metrů. V zimě tvoří jeho linka rámec  ledového 
jezera, v němž se nehybně  zrcadlí budovy vod-
ního mlýna. I když vás láká  co nejrychleji si toto 
zátiší vyfotografovat, nepřehlédněte malou uličku, 
odbočující poblíž jezu u prvního domku  doleva, 
po několika metrech dojdete ke krásně restau-
rované kapličce, kterou z cesty téměř neuvidíte, 
protože jen obtížně shlíží přes střechy novosta-
veb a přes řeku směrem ke mlýnu. ta spojitost 
má svůj důvod, v těchto místech byl kdysi brod, 
jediné spojení mlýna s obcí  na levém břehu. V za-

chovaných černošických zápisech, pocházejících 
z 18. století, je zmínka o tehdejším zámožném 
mlynáři Jiřím Košátkovi (jinde uváděno Kotaš-
kovi),  jenž měl dceru a dva syny. ti měli převzít 
jeho řemeslo, ale zalíbení našli spíše v kněžském 
povolání. mlynář  jednou  za velké povodně, a ty 
zde byly častou pohromou, málem přišel i o svoji 
jedinou dceru. V poděkování za její záchranu 
dal vděčný otec postavit v roce 1727 kapličku 
s vymalovaným obrazem Zvěstování Panny marie. 
sám zbožný mlynář, který dal na vlastní náklady 
přestavět černošický kostel Zvěstování Panny 
marie, je údajně pohřben pod náhrobní des-
kou v hlavní chrámové lodi. Léta běžela a malá 
kaple ve svahu nad brodem  začala chátrat, o její 
opravu se v roce 1930  postarala černošická  
měšťanka Anna sípková, jejíž jméno najdeme  
na štítu kaple. stavba s rovněž „přemalovaným“ 
obrazem byla posléze vysvěcena. Za další dese-
tiletí ale téměř zmizela z paměti obyvatel, neboť 
byla obestavěna novými domy na nábřeží. Přesto 
se v prvních letech nového tisíciletí  podařilo 
sehnat prostředky na její rekonstrukci i restau-
rování původní výzdoby. V letech 2010 a 2011 
díky příspěvku z fondu RoP a také svazku obcí 

TIp NA VýLET

TaJEmNÝmi sTEZKami Za málO ZNámÝmi PamáTKami 
Na ZáPaD OD PraHy

Zimní cyklostezkou bez kola

Zimní dny jsou krátké, a tak ani naše  první  lednová výprava 
údolím dolní Berounky nebude dlouhá, přesto vám nabídne  
jeden z nejhezčích  úseků cyklostezky kolem řeky. Nebojte se, 
nemusíte nasednout na kolo, neboť stezka, která se příjemně 
vine jen několik metrů od říčního proudu, v zimě slouží hlavně 
pěším. a vám poskytne skutečně pohádkové  výhledy, které 
byste si z kola tak nevychutnali… Podívejme se tedy na jedno 
z jejích nejmalebnějších zákoutí. 

Turistická cesta kolem řeky od Černošic  k Radotínu nabízí v létě i v zimě malebné výhledy na krajinu dolní Berounky
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mikroregionu Dolní Berounka byla vybudována 
přístupová cesta ke kapli  a její ochranná mříž.
samotný mlýn na pravém břehu Berounky má 
mnohem delší historii, ten nejstarší měl být 
údajně postaven u předpokládané tvrze Bluk, jež 
strážila pravobřežní cestu od Zbraslavi ke Karl-
štejnu. Dokonce prý měl zdejší mlynář povinnost 
přichystat pro panovníka, který zde odpočíval, 
občerstvení. tvrz je připomínána již počátkem 
12. století, kolem ní údajně vznikla malá osada. 
Ale to vše v době založení dalšího mlýna zbra-
slavským klášterem v roce 1412 bylo již dávno 
pusté. snad koncem 18. století vznikla při mlýnu 
malá víska, nazvaná Dolní černošice. Původní 
nebo spíše další tvrz se dnes ale hledá i v mís-
tech kazínské skály nebo ostrohu se zaniklým 
tvrzištěm na levém břehu Berounky u ústí potoka 
Švarcavy (černé vody), jejíž prameny vytékají 
od Kuchaře a rybníka v třebotově. Byla to  vod-
natá říčka a ne potok, dokonce na ní pracovaly 
tři mlýny. Dnes je její koryto v černošicích až 
k ústí do Berounky vedeno většinou soukromými 
pozemky a těsně sevřené domky, za povodní 
pak bývá nebezpečná. my pokračujeme nábřežní 
cestou  k chatové osadě Na Vírku. Několik 
desítek metrů za poslední chatou se můžeme 
obdivovat jednomu z největších jilmů habrolis-
tých v regionu, památný strom dosahuje výšky 
téměř dvaceti metrů a je dominantou levého 
břehu Berounky směrem k Radotínu. od jilmu 
nás cesta kolem zákrutu řeky vede téměř dva 
kilometry dlouhou alejí bílých topolů. Alej časem 
značně prořídla, zejména po vichřici a povodních 
loňského léta. I když se zdálo, že bude radikálně 

prokácena, přesto je díky dobrozdání odborníků 
dodnes zachována. tyto rychle rostoucí dřeviny 
jsou u nás poměrně výjimečné, nejen svým 
vzrůstem, dosahujícím až dvaceti metrů, ale také 
až čtyřmetrovým obvodem kmene. Nejlépe se 
jim daří u vody, proto  obvykle lemují vodní toky, 
a tak i ty černošické jsou strážci řeky Berounky. 
Procházet  takovou „ulicí“ majestátních kmenů je 
skutečně velkolepý zážitek. A pokud si už v pod-

večer netroufáme na zpáteční cestu, vždyť již 
kolem čtvrté odpolední bývá tma, není to daleko 
do Radotína na vlak.
 Věříme, že se vám tato první  lednová procházka, 
ať se sněhem nebo bez něj, bude  líbit.

Volně podle knihy Otomara Dvořáka 
Dolní Berounka pro DOBNET připravila 

a fotografovala Marie Holečková

Pohled z levého břehu Berounky na bývalý Blutzský (Blucký) mlýn, jehož majitelé se významně zapsali do historie obce Černošice

Ledové bariéry na Berounce před Karlštejnem se 
nevidí každoročně – tato je z roku 2005

Zapomenutá kaplička s obrazem Zvěstování 
Panny Marie z roku 1727
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VOLNý čAS, LušTĚNÍ A ZÁBAVA

Švédská křížovka s tajenkou
mirEliNa – šPiČKOVÝ PrODEJCE ElEKTrONiKy Na NašEm TrHU

Pro chytré hlavy

taJenka Z Minulého čísla

 vlak

Z Prahy do Brna vyjel rychlík českých drah a jel bez zastávky rychlostí  
40 km/h. opačným směrem, také bez zastávky, vyjel vlak soukromé společ-
nosti rychlostí 60 km/h.  
Jak daleko od sebe budou vlaky hodinu předtím, než se potkají?

 třída

Ve třídě je polovina dětí výborných na matematiku, čtvrtina na češtinu, sed-
mina na angličtinu a kromě nich ještě tři na tělocvik.
Nikdo není výborný na více než jeden obor. Kolik žáků má třída?

 tisíc

Napište číslovku tisíc osmi stejnými číslicemi a matematickými úkony.

správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Vlaky: 6 vlaků. studna: 262 143 Kč. Plot: 7 dělníků.

soutěž o flash disk

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 25. ledna 2014.
Ze správných znění tajenky a všech správně vyřešených hádanek bude vylo-
sován výherce, který obdrží jako cenu FLAsH DIsK 32 GB – www.mirelina.cz.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou 
poštovní adresu. Děkujeme.

Cenu do soutěže věnovala firma MIRELINA Company, s. r. o.

Pojistky sjednané AIF jsou cool.
Vylosovaní luštitelé křížovky z prosincového čísla: výborné šampaňské
Jaroslav Hanzlík, Lety / adéla Kándlová, Dobřichovice Gratulujeme!

Vyzvednutí výhry si dohodněte v kanceláři sdružení DoBNet v Dobřichovicích.
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Každý čt do 20 hod.
po-pá 8-18
čt 8-20 / so 8-12

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

Kvalitní servis
perfektní předprodejní

příprava kol

30% sleva
na servis

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská

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

inzerce



Z pevné
na mobil

levné
volání

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

Cena volání z pevné linky DobneT na mobilní 
telefony 1,40 Kč / minutu, včetně 21% DpH.


