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DOBNET: Hledáme spolupracovníky  
pro DOBNET zpravodaj
Občanské sdružení DOBNET hledá pro posílení svého týmu externí redakto-
ry a dopisovatele a dále spolupracovníky pro prodej inzerce.
Nevyžadujeme speciální vzdělání, každý vybraný spolupracovník prochází 
školením. Bližší informace poskytne šéfredaktor Jaroslav Mareš, e-mail: 
jaroslav.mares@dobnet.cz. (mn)

Vlastníci pozemků v Palackého ulici 
v Dobřichovicích posílají zastupitelům  
otevřený dopis
Vlastníci pozemků v Palackého ulici v Dobřichovicích adresují zastupitelům 
města otevřený dopis, v němž se vyjadřují k navrhovanému řešení regulační-
ho plánu města a budoucí proměny Palackého ulice. Celé znění otevřeného 
dopisu je již nyní k dispozici na portálu www.idobnet.cz. (mn)

Den otevřených dveří na stavbě  
školy v Dobřichovicích
V neděli 9. února 2014 od 15:00 do 17:00 hodin proběhne den otevřených 
dveří na stavbě dobřichovické školy. Tato akce je uspořádána ve spolupráci 
s prováděcí firmou Subterra a doprovodí ji výstava časosběrných fotografií 
z průběhu výstavby školy i několika historických snímků, dokumentujících,  
jak se podoba prostoru kolem školy vyvíjela.
Zpřístupněna by měla být část společných prostor a dvě třídy. Vstoupit 
budou moci nejen dospělí, ale i děti. (mn)

Vlaky stále oblíbenější
Značné množství cestujících má nyní v oblibě vlaky jako alternativu automo-
bilové, ale i městské hromadné dopravy.
Zatímco na příměstských tratích stoupá počet přepravených lidí úměrně 
s přibývajícími obyvateli okolních obcí, na tratích v hlavním městě stoupá 
také. Přestože k žádnému významnému navýšení spojů v minulých letech 
nedošlo, od roku 2009 narostl počet cestujících mezi pražskými stanicemi 
o polovinu a za loňský rok o desetinu. Denně tak vlaky po Praze svezou 
113 tisíc cestujících. Na některých úsecích pražských tratí ale už přestává 
stačit kapacita. Regionální vlaky se tu tísní s vlaky dálkovými a další spoje už 
nelze přidat. Platí to především pro úsek mezi Smíchovem, hlavním nádražím 
a Klánovicemi. Nové trati se stavět nebudou, pouze projdou rekonstrukcí, 
aby se na nich zvýšila kapacita a přepravní rychlost. (jm)

Parkovné v Praze zaplatíte esemeskou
Nový způsob placení za parkování chce v létě zkušebně zavést hlavní město.
Pravděpodobně v okolí metra Anděl a v Karlíně plánuje magistrát na přelomu 
července a srpna spolu se zavedením zón placeného stání zkoušku nového 
systému placení za parkování.
Už nebude nutné hledat po kapsách mince do automatu, parkovné půjde 
zaplatit pomocí prémiové esemesky. Pokud se systém osvědčí, rozšíří se 
i do dalších oblastí. Jasnější obrysy získává také plán omezení modrých zón, 
vyhrazených pouze rezidentům, ve prospěch zón smíšených, kde budou 
moci přes den zaparkovat i návštěvníci. Smíšené zóny vzniknou po celém 
území města v místech, kde jsou modré zóny přes den prázdné, a to od led-
na 2015. (jm)

Beroun vybírá dary pro medvědy
Ke 14. narozeninám dostali berounští medvědi kromě pamlsků také peněžitý 
dar. V kasičce u medvědária se podařilo za rok 2013 vybrat 53 000 korun. 
Peníze na chov huňáčů mohou lidé zasílat po celý rok, a to na speciálně 
zřízený účet.
„Naši medvědi se stali jednou z největších atrakcí Berouna,“ přiznává sta-
rostka Šárka Endrlová. Město ročně na provoz medvědária vyčleňuje částku 
přesahující milion korun. „Chov je finančně velmi náročný. Je třeba zajistit 
údržbu i ostrahu areálu, energie, likvidaci odpadů, krmení pro medvědy, 
veterinární péči, mzdy pracovníků medvědária,“ vypočetla Endrlová.
Dobrovolníci mohou přispět na chov medvědů nejen do kasičky, ale také 
na speciálně založený účet veřejné sbírky. Mezi věrné donátory patří napří-
klad důchodkyně z Mělníka, která každý měsíc posílá ze svého důchodu  
sto korun. (pš)

Termín rekonstrukce smíchovského  
nádraží určen
Kompletní rekonstrukce a modernizace smíchovského nádraží se dostala 
z plánovací do přípravné fáze.
Nádraží, které se po desítky let prakticky nezměnilo, se pro cestující čás-
tečně uzavře v roce 2015. Rekonstrukce zahrne komplexní obnovu celého 
prostoru nádraží. (jm)

Letem světem Dolní Berounkou
aktuality z regionu

Berounský medvěd vypadá spokojeně   Michal Nešpor

Fotografie na titulní straně: Masopust v Hlásné Třebani, 18. 1. 2014  Jaroslav Mareš
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obec lety

Školinka Nona připravuje pro děti pestrý program 
i v prvních měsících nového roku. Chodíme 
cvičit do letovského Sokola, navštívili jsme také 
knihovnu, ve které nás přivítala knihovnice Petra 
Flasarová a připravila nám pěkné čtení. Také 
plánujeme navštívit zámek v Mníšku pod Brdy. 
Od února chystáme v Noně výuku španělského 
jazyka pro dospělé a doučování anglického, čes-
kého a německého jazyka a matematiky pro děti 
základních škol.
8. února se na vás v rámci masopustu těšíme 
na letovské návsi u našeho Nona stánku. (gb)

Na sobotu 8. února na 13:45 je naplánován sraz 
maškar na návsi před obecním úřadem. Nejprve 
vystoupí děti z MŠ a Leťánku, poté místní sehrají 
masopustní frašku. Následně se průvod maškar 
za doprovodu kapely Třehusk projde vsí. Letos 
je slibná vyhlídka, že se průvod podívá i do ulic 
vzdálenějších od středu obce, odkud bude vy-

cházet. Pohoštění nabídli sousedé Pod Viničkou, 
v Lomené i v Zahradní ulici.
Na 16. hodinu je v sále U Kafků připravena pro 
děti pohádka O kohoutkovi a slepičce. Po jejím 
skončení budou vyhlášeny nejhezčí dětské masky.
Průvod dospělých ukončí své tažení vsí ve srubu 
u cyklostezky.

Obec Lety získala na konci roku   prostředky na svoz bioodpadu ze Státního fondu životní prostředá 
a Fondu soudržnosti EU   Barbora Tesařová

Únor v Leťánku
8. až 9. února, MAGIE – ENERGIE – INTUICE, 
víkendový seminář
• sobota – neděle 9:00 – 16:00, sál U Kafků

17. února, AUTORITA ČI BENEVOLENCE – 
KDE JE NAŠE CESTA?, přednáška
• pondělí 9:30 – 12:00, letovská knihovna, 
Na Návsi 160

Nové pravidelné akce:
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ PLUS – hudební 
škola YAMAHA
• pondělí 14:00 – 14:45, sál U Kafků, Lety

DĚTSKÝ AEROBIC (od 4 let)
• středa 15:00 – 16:00, sál U Kafků, Lety

Od února nabízíme kurzy francouzštiny, 
konverzace pro středně pokročilé (pokroči-
lé), každé pondělí 17:30 – 18:30. Po dohodě 
je možná výuka 2x týdně nebo 90minutové 
lekce. V případě zájmu umožňujeme i jiné 
jazykové úrovně, a to od začátečníků až 
po pokročilé. Startujeme od února 2014.
 Chystáme se otevřít kurz anglické konverza-
ce pro pokročilé. Chcete-li se k nám přidat 
a jednou týdně se procvičit v anglické konver-
zaci, kontaktujte lektorku Lenku Pavlovskou 
na pav.lenka@centrum.cz.

POZOR! Změny 
v pravidelných akcích:
• od února Říkanky a hrátky pro nejmenší – 
nově ve čtvrtek 9:15 – 10:00
• od února Batolata v akci – nově ve čtvrtek 
10:00 – 11:15
• od února Montessori pracovna – nově 
ve středu 9:15 – 10:45 
• Divadelní soubor – nově jen jeden kurz 
16:45 – 17:45, letovská knihovna
• Tanečky pro kluky a holčičky od 4 let – nově 
15:45 – 16:30
• Čarování s písničkami – nově 15:30 – 16:15

NOVÉ ČASY HERNY PRO VEŘEJNOST 
v sále U Kafků, Lety:
pondělí 9:30 – 11:30 
pátek 16:00 – 17:30

Na březen je pro vás připravena přednáška:
EMOCE V RODINNÉM SOUŽITÍ – JAK  
BÝT VÍCE V POHODĚ!
• pondělí 10. března od 18:00 hod.,  
sál U Kafků, Lety

Podrobnější informace o akcích najdete 
na www.letanek.cz nebo na našich facebooko-
vých stránkách www.facebook.com/letanek.

Těšíme se na vaši návštěvu! Tým RC Leťánek

Čištění přehrážek na Kejné 
aneb neohrožujme sami sebe!
Lesy ČR na žádost starostů Řevnic a Letů ukonči-
ly avizované čištění přehrážek na potoce Kejná 
v Letech.  Proběhlo v posledním týdnu ledna 
2014. Veškerá technika projížděla Kejnou ulicí. 
Děkujeme všem občanům, že se relativně bez 
problémů podařilo zvládnout dopravní situaci.
Čištění přehrážek bylo nutné k odstranění nánosů 
po povodních v červnu 2013. Nicméně velká 
část nánosů byla dle provádějící firmy navezena 
z okolních zahrad a zahrádek. Z koryta potoka 

byly totiž vyloveny odřezané větve ovocných stro-
mů i okrasných jehličnanů, dále evidentně další 
odpady vzniklé při jarním a podzimním úklidu.
Proto vyzýváme všechny, kteří svými nemovi-
tostmi sousedí s okolím potoka Kejná: Udržujte 
koryto potoka v co nejčistším stavu, zabraňte 
svým nezodpovědným spoluobčanům v dalším 
znečišťování koryta. Chráníte tak sebe a svůj 
majetek.

! Barbora Tesařová

Vyhlášení konkurzu na místo ředitelky MŠ Lety
Obec Lety vyhlásila konkurz na obsazení uvolněné 
funkce ředitelky místní mateřské školy. Uchaze-
či mohou zasílat své přihlášky do 28. 2. 2014. 
Předpokládaný nástup do funkce ředitelky MŠ je 

1. 5. 2014. Přesné podmínky konkurzu včetně 
složení konkurzní komise naleznou případní 
zájemci  na úřední desce obce a jejích webových 
stránkách.

Masopustní dobroty už tuto sobotu

Španělština v NONĚ
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rozhovor

Pokud by někdo prostudoval jejich dlouhé 
seznamy,  kupodivu by našel řadu nám 
blízkých názvů, například Semafor, Talich, 

Forman, Pecková a mnoho dalších. Tato jména 

jsou důkazem, že čeští objevitelé se ve světě pla-
netek neztratili, zejména jedna z nich, dobřicho-
vická rodačka, která jich má na svém kontě více 
než dvě stě padesát. Logicky lze v seznamu jejích 
objevů nalézt i planetku s názvem Dobřichovice. 
Nejen o této planetce číslo 17600  jsem si právě 
sem, do malého města na břehu Berounky, přijela 
popovídat s její objevitelkou – Lenkou Kotkovou, 
rozenou Šarounovou.

Astronomie byla a je u nás populární a čeští 
astronomové dosáhli  významného postavení 
i v mezinárodním měřítku. Jaká je situace 
dnes?

Astronomie se u nás těšila  a těší velkému zájmu 
veřejnosti, vidíme to na přednáškách i na  dnech 
otevřených dveří, které se na ondřejovské hvěz-
dárně pravidelně pořádají. Pokud se chceme po-
dívat na českou astronomii jako na obor zabývající 
se pozorováním oblohy a interpretací výsledků 
těchto pozorování, je velmi specifická. Pozorovací 
podmínky u nás jsou mimořádně špatné, mnoho 
dnů je zamračených, a když už je jasno, neklidný 
vzduch rozmazává obraz. Žijeme v hustě osídlené 
oblasti, ani na horách není obloha kvůli světlu 
z civilizace tak temná jako nad velkými světovými 
observatořemi. Ale čeští astronomové dokázali 
najít zaměření, kde tato omezení tolik nevadí, 
a některé týmy dosáhly světově uznávaných 
výsledků, většinou díky mravenčí systematické 
práci, důvtipu a dokonalému využití skromných 
prostředků, které mají k dispozici. V dnešní době 
už i my máme možnost využívat přístrojů všude 
po světě, někdy i na dálku. Například z Ondřejo-
va, Prahy i Brna ovládáme pomocí počítačových 
sítí dalekohled s průměrem 1,5 m, který stojí 
v horách v Chile, kde je jedno z nejkvalitnějších 
pozorovacích míst na světě.

Mají ženy šanci vyniknout v tomto náročném 
vědeckém oboru?

Myslím si, že ženy, které projdou fyzikálním vzdě-
láním, mají srovnatelný způsob vědeckého uva-
žování jako muži,  takže šanci vyniknout by měly 
mít stejnou. Závisí spíš na tom, kolik času je kdo 
ochoten do práce investovat, protože v astronomii 
se musíme probírat velkým množstvím dat a i je-
jich získání je časově náročné. Kdo není ochoten 
trávit hodiny denně (i nočně) rutinní prací, nemůže 
v praktické astronomii uspět. Maminka s dětmi 
tedy nemůže konkurovat zahraniční vědkyni, která 
nemá domov a v kanceláři sedí 12 hodin denně 
i o víkendech. Pokud trochu odbočím – když jsem 
před dvaceti lety začínala spolupracovat s lidmi 
kolem 65centimetrového dalekohledu v Ondřejo-
vě, přišlo mi, že je nás žen pár. Dnes mám pocit, 
že se to vyrovnává, i  kvůli přílivu cizinců, u nichž 
mají ženy ve vědě větší zastoupení.

Vraťme se k naší, tedy dobřichovické pla-
netce – její  jméno jste zvolila z osobních 
důvodů?

Všechna jména planetek navrhuji z osobních 
důvodů, je to soukromá věc objevitele, zaměst-
navatel mi to nenařizuje. A pokud jde o  Dobři-
chovice, mám k nim stále silný vztah. I když již 

trvale bydlím  nedaleko Ondřejova,  jezdím sem 
s rodinou za svými rodiči a příbuznými, občas 
na koncerty, které pořádá a kde účinkuje můj táta. 
Často mu ještě obracím noty, jako jsem to dělala 
od dětství. O loňských Vánocích jsem si zahrála 
v  krásném karlickém kostelíku na kontrabas 
Rybovu vánoční mši.

Viděla jste  planetku Dobřichovice jako těleso, 
nebo to byla jen mihnoucí se čárka v objektivu?

Ani jedno, ani druhé. Běžná planetka je na obloze 
příliš malá, než aby mohl být na snímku vidět 
nějaký tvar, a pohybuje se příliš pomalu, než aby 
se mohla během několikaminutové expozice 
rozmazat. Pořizují se tedy série snímků, které se 
mezi sebou porovnávají, hledá se, jaká tečka se 
na snímku nepatrně pohnula.

Když jste ji poprvé zahlédla, jak jste poznala, 
že je to ta pravá, dosud neznámá a nepojme-
novaná?

Poloha zaznamenané planetky  se porovná 
s polohami již známých planetek pomocí webové 
databázové služby, kterou poskytuje planetkové 
centrum Mezinárodní astronomické unie. Ale 
v podstatě  jsme to dělali jen ze zvědavosti, stačí 
poslat pozice (nebeské souřadnice) planetky změ-
řené pomocí  již zmíněného speciálního softwaru 

Dobřichovice ve vesmíru
Říká se, že když se narodí 
člověk, vzplane na nebi nová 
hvězda. Proč by ji nemohlo mít 
i město nebo malé městečko? 
Vždyť když pohlédneme k jasné 
noční obloze, vidíme jich zářit 
nepočítaně. Možná že ještě víc 
je těch neviditelných, malých 
úlomků či kupek skal, které se 
skrývají v tmavém vesmírném 
prostoru, přitom mnohé docela 
blízko Země. Nazýváme je 
planetkami, a přestože jsou 
jich miliony, některé z nich 
jsou označeny číslem, nebo 
jsou dokonce pojmenovány 
podobně jako velké planety.

Pohled na noční oblohu od ondřejovské hvězdárny
Ta nepatrná tečka pod červenou čárkou je planet-
ka Dobřichovice
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OsObní
asistentka

poskytne služby
klientovi/klientce

(osobě se zdravotním
znevýhodněním)
v Řevnicích a okolí

a v Dolním Poberouní.

tel.: 737 915 592

do planetkového centra pod jakýmkoli názvem.  
Odtud  nám automaticky  e-mailem přijde ozna-
čení planetek, ať už je nové či známé. Také se 
přiřadí všechny pozice ze všech observatoří, které 
v databázi mají, a ukáže se podle nového výpočtu, 
že patří k dané planetce. Tak se stalo, že třeba 
planetka (17600) Dobřichovice má první pozoro-
vání už z roku 1990 z observatoře na Kitt Peaku 
ve Spojených státech, kdy ještě žádný planetkový 
program v Ondřejově neexistoval. Z těchto něko-
lika pozic však nebylo možné určit žádnou dráhu, 
to až na základě ondřejovských měření z roku 
1995, který je uveden jako datum jejího objevení.
Mírně eliptická dráha planetky (17600) Dobřicho-
vice  leží mezi drahami Marsu a Jupiteru, Slunce 
oběhne za 5,2 roku. Teď v únoru se na naší 
obloze skrývá v záři Slunce a je velmi slabá, 
nejlépe pozorovatelná a nejblíže bude v květnu 
a červnu. I tak její vzdálenost bude přesahovat 
300 milionů kilometrů (tedy dvakrát dále, než je 
Slunce) a bude zhruba 200tisíckrát slabší než 
nejslabší hvězdy, které můžeme spatřit pouhým 
okem. Jinak nevíme téměř nic, je to nepravidelný 
shluk kamení  o velikosti kolem 5 kilometrů – to je 
jen odhad na základě předpokládané průměrné 
odrazivosti povrchu.

Může si kdokoli zvolit, případně koupit název 
pro svoji planetku? Jaká jsou pravidla pro 
jejich pojmenování?

Jméno planetky není možné si koupit. Ani objevi-
tel nemá jisté jméno, které navrhne, protože komi-
se Mezinárodní astronomické unie, jež za pojme-
nování zodpovídá, může jméno odmítnout nebo 
návrh či vysvětlení velmi pozměnit, což se nám 
už několikrát stalo. Jména nesmějí souviset s ob-
chodní reklamou, politikou, vojenstvím. V poslední 
době to nesmějí být ani domácí mazlíčci. Komise 
stále víc hledí na význam a zásluhy navržených 
míst nebo osobností. Omezený je i počet znaků 
jména.

Jaká další jména z našeho regionu bychom 
na obloze mohli hledat?

Například Antonín Mrkos pojmenoval planetku 
po řece Berounce, Petr Pravec na návrh význam-
ného astronoma Zdeňka Ceplechy pak pomohl 
dát jméno planetce (11364) Karlštejn a také 
existuje planetka Stradonice. Jmény planetek 
jsem měla možnost poděkovat za podporu své 
rodině, zejména rodičům, bez ní bych takovou 
práci vůbec nemohla dělat. Můj táta je navíc dost 

významnou osobností žijící v Dobřichovicích, 
patří k nejžádanějším klavírním doprovazečům 
v naší republice, byl dlouholetým členem České 
filharmonie a je také hudební skladatel, pro Dob-
řichovice složil slavnostní fanfáry, které znějí před 
každým předvánočním ohňostrojem nebo na za-
hájení Vinařských slavností. Planetku má také pan 
profesor Karel Lewit z Dobřichovic, zakladatel 
manipulační léčby v České republice. Planetek 
s názvy vztahujícími se k Česku a Slovensku je 
téměř 700. Z mnou objevených  planetek má jmé-
no necelá stovka. Návrhy na jména významných 
osobností z astronomie, sportu nebo obecně 
kultury jsou nejčastěji od Dr. Jiřího Grygara, ale 
s vymýšlením jmen a zejména pak anglických 
zdůvodnění pojmenování (tzv. citací) pomáhala 
i řada dalších přátel. S rodinou chceme na oblo-
ze propagovat hlavně českou hudbu, včelařství 
a také třeba vinařství.

Věříte na astrologii, která učí, že hvězdy 
ovlivňují náš život?

Na astrologii nevěřím a nemám s ní nic společ-
ného. Zabývám se jen měřením a fyzikou, to je 
naprosto odlišný obor. Hvězdy ale ovlivnily můj 
život tak, že jsem se do nich zamilovala, daly 
mi práci a díky ní jsem potkala i člověka, který 
je dnes mým manželem a máme spolu krásnou 

holčičku. To je největší objev mého života, jak 
je krásné mít rodinu a děti. Kéž by hvězdy vedly 
i naši dcerku k zodpovědnému a šťastnému 
životu – nejde o astronomii, ale o naplnění hlavně 
mladého života něčím podstatným a krásným, 
než  bude mít dost rozumu, aby uměla řídit svou 
cestu životem sama.

V mládí  jste určitě měla i další záliby.

Od dětství je mým hlavním koníčkem, a zjistila 
jsem, že i životní potřebou, hudba. Vyrůstala jsem 
v hudební rodině, a i když moje snahy naučit 
se hrát nebyly příliš podporované kvůli nejistým 
perspektivám hudebníků, jako samouk jsem hrála 
na klavír, kontrabas, zobcovou flétnu a klarinet, 
zpívala v dětském sboru a souboru Ludus Musi-
cus. Od svých osmi let jsem mnohokrát obracela 
svému tátovi noty na  komorních koncertech, 
v České filharmonii nebo při natáčení v rozhlasu. 
Dnes se k hudbě zase víc vracím, hraji na kontra-
bas v Říčanském komorním orchestru a o minu-
lých vánočních svátcích jsem si několikrát zazpí-
vala Rybovu mši i se svou sedmiletou dcerkou.

Která místa kolem Dobřichovic máte nejraději?
 Považuji  Dobřichovice za svůj druhý domov, žila 
jsem tu 30 let, většinu života. Mám ráda hlavně 
procházky okolními  lesy. Na sever od Dobřicho-
vic, poblíž Karlíka,  jsou prudké svahy hřebene, 
za nímž leží Vonoklasy. Vyprahlé kamenité svahy 
jsou porostlé hlavně pokroucenými malými duby, 
které jen těžko vzdorují náročným podmínkám. 
Poblíž hřebenu je nádherná vyhlídka, odkud kdysi 
startovala rogala, v současné době to tam lidé 
zkoušejí i s padáky. Jednou v noci jsme s bráškou 
na tuto vyhlídku vynesli malý dalekohled, abych 
mohla vidět jednu otevřenou hvězdokupu (rodinu 
mladých hvězd) těsně nad obzorem, zdola z Dob-
řichovic byla schovaná za jižním hřebenem.
Do Hřebenů směrem na jih od Dobřichovic jsem 
doslova zamilovaná. Mají úplně jiný charakter 
než stráně na okraji Českého krasu, jsou pestré 
v detailech, i když vyhlídek není mnoho. Přesto se 
najdou, třeba vyhlídka u Hvíždince mířící na Řev-
nice je mystická. Často se však volně procházíme  
lesy, mám svá oblíbená bezejmenná místa, kde je 
vzácné někoho potkat. 
Čím delší dobu se zabývám zkoumáním vesmíru, 
tím víc si užívám toulání v přírodě, obyčejného 
života na zemi a dobrých lidí kolem sebe.
Děkuji za rozhovor.

!/  Marie Holečková a archiv Lenky Kotkové

inzerce

Z výletu na Hřebeny

V našem regionu
působí

Budějovická 601/128, 140 00  Praha 4 - Krč
tel.: 723 778 570, www.energon.cz

Hledáme
pracovníka

na pozici 
PŘÍJEM OBJEDNÁVEK  

A EXPEDICE ZBOŽÍ

• Pracoviště Dobřichovice 
• Možno i jako brigáda nebo VPP 
• Znalost syst. Pohoda výhodou! 

Nabídky zašlete na 
kubatomas@centrum.cz
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kultura

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

Tanec je jedním z nejstarších výrazových pro-
středků člověka. Lidé se jeho prostřednictvím 
vyjadřovali dokonce dříve, než se naučili používat 
řeč. Otisky chodidel, které svědčí o tom, že se 
jejich majitelé oddávali tanci, a malby znázorňující 
taneční výjevy se dochovaly už z dob pravěku. 
Tanečníci si tehdy chtěli svým výkonem zajistit 
hlavně úspěch v boji, při lovu nebo se tak loučili 
s mrtvými. V průběhu staletí se tanec stal spíše 
zdrojem zábavy. 19. století zaznamenalo bouřlivý 
rozmach tanečních slavností, kterým se tehdy 
začalo říkat plesy nebo také bály. V době národ-

ního obrození plnily plesy nezastupitelnou úlohu 
při upevňování vlastenectví a zásluhu na tom má 
zejména jejich nadšený organizátor  Josef Kajetán 
Tyl. Na plesech se v té době nejen tančilo, ale 
i recitovalo a zpívalo.

V dnešní době jsou plesy především společen-
skou událostí. Skýtají prostor pro to, abychom 
se na nich navzájem potkávali, konverzovali 
a hlavně tančili a bavili se. Dnes už je pořádají 
téměř všechny obce, spolky, sdružení a instituce 
při nejrůznějších příležitostech – vzpomeňme 
tradiční hasičský či myslivecký bál nebo matu-
ritní plesy. Speciální kategorii tvoří maškarní bály 
neboli karnevaly, které se pojí s masopustním 
obdobím. A protože účast na plesech už dávno 
není výsadou elit, přísná etiketa diktující pravidla 
takové akce ustoupila do pozadí. Takže i když jste 
se našli v úvodních řádcích, neváhejte a nechte 
se v letošní plesové sezoně alespoň jednou unést 
rytmem tance!

!/  Lenka Papáčová
 

Jaké plesy, bály 
a karnevaly můžete v našem 
regionu ještě navštívit:

x8. 2. Myslivecký ples, Srbsko
x2. 3. Dětský karneval, Společenský dům
 Zadní Třebaň, od 14:00
15. 3. Hasičský bál, Lidový dům Řevnice, 
 od 20:00
16. 3. Dětský karneval, Lidový dům Řevnice,
 od 14:00
12. 4. Ples tanečního souboru Klíček, Řevnice

Plesová sezona je v plném 
proudu!
Také patříte k těm, kteří 
plesovou róbu provětrali 
naposledy před maturitou 
či na promoci? Nebo 
plesové šaty vůbec nemají 
místo ve vašem šatníku? 
Popřemýšlejte o tom, zda není 
načase to změnit. Plesová 
sezona je totiž v plném 
proudu!



Se zálohováním určitě neváhejte. Je známo, 
že uživatelé se dělí na dva druhy – na ty, 
kteří data nezálohují, a na ty, kteří o ně už 

přišli. Je několik způsobů, jak svá data ochránit, 
nastíním čtyři z nich.
Prvním je přidat  do počítače další disk a kopí-
rovat na něj veškerá důležitá data. Úskalí tohoto 
způsobu spočívá v tom, že oba disky jsou takříka-
jíc v jedné „bedně“. V případě poškození zařízení 
přepětím nebo krádeže můžete přijít o oba disky 
najednou a celá záloha je tak zbytečná.
Pokud máte notebook nebo jiné kompaktní zaří-
zení, je přidání dalšího interního harddisku složité 
a v některých případech dokonce nemožné. 
Zde je možné zálohovat na disk externí, většinou 
připojovaný přes USB. Výhodou je, že poškození 
či krádež zařízení nepostihne zálohovaná data, 
nevýhodou, že je potřeba na zálohování myslet 
a v pravidelných intervalech externí disk připojit.
Výše uvedené způsoby jsou finančními náklady 
srovnatelné, dostatečně velký disk se dá pořídit 
do 1 500 Kč s daní.

O něco dražším způsobem zálohování je domácí 
datové úložiště. Jedná se v podstatě o jed-
noduchý počítač s integrovanými disky a se 
softwarem určeným k jednoduchému ovládání 
způsobu a stylu záloh. Ten se připojí k domácí 
síti a všechna zařízení se nastaví tak, aby data 
zálohovala na něj.
Domácí datové úložiště se dá pořídit od 2 000 Kč 
s DPH podle druhu.
Pro zálohování dat z mobilních telefonů a table-
tů je možné využít cloudové služby. Většinu 
mobilních zařízení lze nastavit tak, aby do cloudu 
odesílala veškerá data (fotografie a videa, doku-
menty, e-maily, a dokonce i nastavení zařízení). 
Cloudové služby Microsoftu a Googlu jsme pro-
brali podrobněji ve zpravodajích v minulém roce, 
ovšem podobné nabízí  pro svá zařízení i Apple 
a samozřejmě jsou i „platformně nezávislé“ služby 
(jednou z nejznámějších je Dropbox).
Pravidelné zálohování lze nastavit v každém 
operačním systému automaticky a výše uvedené 
způsoby záloh se dají i kombinovat. Jestliže si 

s nastavením neporadíte sami, sjednejte si odbor-
níka. Nastaví vám pravidelné zálohy, a navíc bude 
schopen vám doporučit řešení šité na míru vašim 
potřebám. Obnova dat z poškozených zařízení je 
výrazně dražší a někdy bohužel nemožná.

(imho)
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ajťákova poradna

AJŤÁKOVA
PORADNA
AJŤÁKOVA
PORADNA

@

Mám v počítači mnoho 
rodinných fotografií a další 
obsah, o nějž bych nerad 
přišel. Říká se, že je dobré 
data zálohovat. Jaké 
jsou způsoby a který je 
nejvhodnější pro domácí 
použití?

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

inzerce

Odpovídáme na dotazy
AJTAPORADNA@DOBNET.CZ 



 

Komíny čoudí i ve vesnicích, které prošly ply-
nofikací. Slova některých starostů, že jejich 
obce se to netýká, protože je plynofikova-

ná, nejsou pravdivá. Možná se situace ve srovnání 
se stavem před zavedením plynu zlepšila, ale 
nedá se říct, že problém neexistuje.
Josef Janota, vedoucí oddělení ochrany ovzduší 
Magistrátu hl. m. Prahy upozorňuje, že k tomu, 
aby se majitel rodinného domu k rozvodu plynu 
připojil, nelze nikoho nutit. Stát zdražením plynu 
vlastně program plynofikace zpochybnil. Mnozí 
lidé nechápou, proč by měli platit za rozvod teplé 
vody, kupovat nový kotel a následně topit dráž. 
Topit plynem je pohodlnější a ekologičtější, ale 
dražší, což mnoho lidí, kteří se původně pro plyn 
rozhodli, přinutilo vrátit se v lepším případě zpět 
k uhlí, v tom horším k čemukoli, co hoří.
Čekat, že se budou lidé v době hospodářské 
krize chovat ekologicky, by bylo asi naivní. 
Závažnější je, že starostové problém bagatelizují, 
a pokud si obyvatelé nestěžují, a oni tak opravdu 
asi nečiní, neřeší ho.
 

Nebezpečný polétavý prach
„To máte těžké,“ říká Josef Janota. „Proti kamará-
dovi, s nímž chodíte na pivo, hrajete fotbal za ves-
nickou ligu nebo jste spolu vyrůstali a chodili 
do stejné školy, přece nebudete uplatňovat nějaké 
sankce jen proto, že mu to čudí. Tlak by musel 
vyjít od obyvatel a ten, myslím, zatím není,“ říká.
Jenže by měl být. Ze zprávy Českého hydrome-
teorologického ústavu totiž vyplývá, že ačkoli 
množství emisí z průmyslové výroby od roku 
2000 setrvale klesá, ovzduší v České republice se 
nelepší. Za alarmující považují odborníci zvyšující 

se množství emisí polétavého prachu, tzv. PM, 
který se dostává do ovzduší z velké části právě 
z lokálních topenišť. Podle posledního měření 
ČHMÚ z roku 2011 se na problému podílejí lokální 
topeniště 37,6 procenta. Polétavý prach je pro 
lidské zdraví mimořádně nebezpečný. Jde totiž 
o částice různých látek, které jsou tak malé, že 
dlouho trvá, než se usadí.
Dělí se na PM10, PM2,5 a PM1: čím nižší číslo, 
tím vyšší nebezpečí pro lidský organismus zna-
mená. PM10 se většinou zachytí v nosní sliznici, 
zatímco menší částice se dostávají do dýcha-
cích cest, průdušek, plic i plicních sklípků a mají 
na svědomí vážné zdravotní komplikace. K nej-

častějším patří astma, bronchitida, ale i rakovina 
plic či kardiovaskulární onemocnění.  Částice mají 
vliv i na častější nemocnost dětí a k nejzávažněj-
ším hrozbám patří nebezpečí poškození plodu 
u těhotných žen.
Mávnout rukou nad sousedem, který vás neustále 
obtěžuje toxickým kouřem, či nad starostou, který 
situaci neřeší nebo nevidí, se vám může krutě 
vymstít.
„Nejlepším řešením je osvěta,“ říká Josef Janota. 
„Samozřejmě i běžných občanů, ale hlavně 
starostů a zastupitelů. Je nezbytné, aby změnili 
přístup a tuto skutečnost přestali podceňovat,“ 
dodává.
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Sousede, váš komín mi smrdí
Páchnoucí komíny jsou u nás 
tak trochu folklorem. Svého 
„čudila“ má každá vesnice 
i město a vesměs víme, 
o koho jde. Přesto si, jak 
potvrdili oslovení starostové, 
nestěžujeme. Komplikovat 
si sousedské vztahy se nám 
nechce, tím spíš, že legislativa 
je bezzubá.

 ! Mirka Nejedlá

téma

 Jaroslav Mareš



www.dobnet.cz   9    

 Na Moravě vsadili na prevenci

Problém s obtěžujícím kouřem z komína souseda 
řeší zákon na ochranu životního prostředí. Ten 
sice říká, že kouř od souseda nesmí vnikat na váš 
pozemek v míře nepřiměřené místním poměrům, 
ale jeho vymahatelnost je velmi diskutabilní. Po-
kud se obrátíte na obecní úřad či na soud v rámci 
sousedské žaloby, nesete důkazní břemeno. 
Jenže viník není povinen pustit nejen vás, ale ani 
pracovníka úřadu nebo příslušníka městské poli-
cie do svého domu. V podstatě nemáte šanci mu 
to dokázat. Naděje na změnu paradoxní situace 
svitla před dvěma lety, kdy se v parlamentu pro-
jednávala vyhláška, na jejímž základě by zástupci 
města nebo příslušníci městské policie měli právo 

kontroly přímo v domech. Bohužel nakonec ne-
prošla. Důvod? Ochrana osobní svobody.
Obce mohou nad rámec zákona přijmout vyhláš-
ku, v níž přesně specifikují, co konkrétně se nesmí 
spalovat. Její vymahatelnost je však opět spíše 
v teoretické rovině. Možná proto představitelé 
obcí a měst rezignovali, což je škoda. Možnos-
ti, jak chránit zdraví obyvatel, existují, jen jich 
využívat.
Příkladem budiž aktivita zastupitelů v jedné 
vísce na Ostravsku, kteří začali obcházet domy 
a kontrolovat barvu kouře stoupajícího z komína. 
I to je totiž cesta, jak zjistit, co dotyční pálí. Tzv. 
Ringelmannova metoda je uznávaná i legislativně, 
a pokud barva kouře neodpovídá povolené stup-
nici, lze udělit pokutu až 50 000 korun. O pokutu 

nakonec ani nejde, už samotný fakt, že chodí 
kontroly, prý ovzduší v obci neuvěřitelně zlepšil. 
Lidé si zkrátka dali pozor.
Na podobném principu pracuje obecně pro-
spěšná společnost Čisté nebe, která spravuje 
internetovou stránku www.cisty-komin.cz. Mobilní 
aplikaci, kam mohou naštvaní sousedé umístit 
fotku domu s kouřícím komínem, spustili loni v lis-
topadu a jen za prvních šest neděl lidé nahráli 220 
fotografií. Majitelé kouřících komínů se následně 
omlouvali, případně slibovali, že si pořídí nový 
kotel. Stránky cisty-komin.cz se zatím bohužel 
týkají jen Ostravska, pokud se podaří získat další 
finance, mohly by v budoucnosti obhospodařovat 
i ostatní kraje. Nápad je to ovšem výborný. 

Rozhovor
Důležitá mi přijde osvěta 
starostů, říká Josef Janota 
z oddělení ochrany ovzduší 
pražského magistrátu.

Co mám dělat, když soused pálí odpadky?

A jak víte, že pálí odpadky? Klidně může pálit 
i povolené palivo a z komína přitom stoupá 
nepěkný kouř. Někdy je důležitější způsob topení 
než to, co pálíte. Třeba jen neumí topit.

Neumí topit?

Když do rozpálených kamen nasypete v nej-
horším případě mokré uhlí a zavřete přívod 
vzduchu, nenastane spalovací proces. Tím, že 
kamna jsou rozpálená, dojde ke karbonizaci 
paliva a začne se uvolňovat prchavá hořlavina, 
kouř pak obsahuje spoustu oxidu uhelnatého 
a také polycyklických aromatických uhlovodíků, 
což je to nejhorší, co do ovzduší může unikat. 
Dotyčný by měl v takovém případě přejít na jiný 
způsob vytápění nebo si alespoň pořídit kotel 
modernější konstrukce, který je konstruovaný 
na ekologickou úroveň spalovacího procesu. To 
je kotel, kam nasypete kbelík uhlí a on už si vše 
dávkuje sám.

Co nejhoršího z hlediska životního prostředí 
můžu do kamen hodit?

Všelijaké odpadní plasty, ale záleží na tom, jaké 
množství speciálně chloru se ocitne v topeništi. 
Chlor máte i v kuchyňské soli, chlorid sodný je 
součástí zemského povrchu, takže v uhlí určitě 
taky nějaký chlor je, ale pokud mluvíme o spalo-
vání odpadů, podstatné množství chloru přinesou 
do topeniště fólie a další výrobky z polyvinylchlo-
ridu, což je velmi často používaný plast. A chlor 
pak generuje v kouři chlorované organické slou-
čeniny, které jsou považovány za velmi nebezpeč-
né. Dalším zlozvykem je spalování vyjetého oleje, 
který se v domácích kamnech spalovat vůbec 
nesmí. Obecně rovněž jakékoli dřevo, které není 
deklarované jako palivové, se považuje za odpad 
a spalovat odpady je zakázáno.

Jaký je váš názor na současný stav  
ovzduší u nás?

Uspokojivý samozřejmě není, ale dnes máme 
jakási měřítka na to, co je dobře a co ne. Jsou 
stanoveny limity, které dříve nebyly. V posledních 
několika letech se zjišťuje zejména u polyaroma-
tických uhlovodíků, které jsou z toho, co z komína 
může vyletět, z hlediska dopadu na zdraví asi nej-
problémovější, že velmi komplikované to může být 
právě na vesnici. Na druhé straně my jsme doma 
topili v trojích kamnech, topilo se uhlím a para-
metry, které se dnes sledují, se tehdy neřešily, 
protože se o nich nevědělo. A to nemluvím o stře-
dověku, kdy byla otevřená ohniště, díra ve střeše 

nebo černé kuchyně, v nichž se vařilo. To muselo 
být samý dehet nebo samé polyaromáty. Dnešní 
stav musí být nutně lepší, ale hodnoty staré třicet 
padesát let nemáme, takže je nelze poměřit.

Přesto situace ideální není. Má řešení?

Záleží na tom, co považujete za řešení. Pokud 
byste chtěla tento problém odstranit, musíte najít 
cestu, jak lidi přesvědčit, aby topili plynem, a těm, 
kteří na to nemají, pomoct.

Mohla by tou cestou být akce Zelená úsporám?

Určitě je to dobrá cesta. Ale pokud bychom jako 
řešení vnímali odstranění problému, tohle jím ur-
čitě nebude. To je cestička, která je chvályhodná, 
ale nelze si myslet, že dokáže odstranit problém 
v řádu několika let. Topeniště na tuhá paliva, 
a špatně spalovat tuhá paliva je téměř to samé 
jako spalovat odpadky, tu určitě budou ještě 
za deset dvacet let, byť v menší míře.

Kde vidíte cestu?

Myslím, že žádné donucovací prostředky ne-
existují. Podstatná je osvěta, a to například přes 
informační prostředky, ale velmi důležitá je podle 
mě informovanost starostů a zastupitelů, aby se 
o tuto problematiku začali víc zajímat, upřednost-
ňovali ji v žebříčku hodnot a přátelsky a nefor-
málně přesvědčovali obyvatele, aby něco udělali. 
Na silovou cestu nevěřím. Jednak ji neumožňuje 
legislativa,  jednak by velký efekt ani nepřinesla.
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téma

Nová Zelená úsporám v dubnu

Pro rodinné domy se Nová zelená úsporám otevře 
letos v dubnu. V rámci dotace lze žádat o pro-
středky na úsporné zdroje tepla. Podrobnosti 
na www.zelena2014.cz.
                                                  

Co je dobré vědět
Ü Pokud vám soused znečišťuje svým 
komínem ovzduší, zavolejte na obecní úřad, 
případně na městskou policii a trvejte na tom, 
aby někdo přijel a sousedovi domluvil.  
Efekt je prý neuvěřitelný.

Ü Problém obtěžujícího kouře upravuje zákon 
o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.) + prováděcí 
vyhláška č. 415/2012 Sb.
Ü Obec může nad rámec zákona vydat obecně 
závaznou vyhlášku regulující spalování nežá-
doucích paliv, forma omezení (co lze nebo nelze 
spalovat) záleží na obci.
Ü V případě, že neuspějete se stížností u obec-
ního úřadu nebo pokud úřad nekoná, obraťte 
se na krajský úřad, následně můžete podat tzv. 
sousedskou žalobu.
Ü Sousedská žaloba podle občanského zákoníku 
(§ 1013 NOZ) není podmíněna předchozí stížností,

ale doporučuje se až jako poslední možnost, 
protože je drahá a dlouhodobá.
Ü Žalobce nese důkazní břemeno, jenže nemá 
jak prokázat, že žalovaný pálí nedovolený odpad. 
Často to nemůže zjistit ani úřad – ani ten není 
oprávněn dostat se do sousedova domu (přímo 
zkontrolovat, co hází do kotle), pochybení může 
zjistit leda přes měření tmavosti kouře.
 
8 www.eps.cz/poradna/kategorie/ochrana- 
ovzdusi-a-vod/rada/jak-se-branit-obtezovani- 
-kourem

Co je Ringelmannova stupnice

Jde o šest čtvercových polí s různou intenzitou černé barvy na bílém 

podkladě. Podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 

Sb. je přípustné, pokud kouř není tmavší než stupeň dvě.

n  1. stupeň  – 20 procent černé barvy na bílém podkladě

n  2. stupeň – 40 procent

n  3. stupeň – 60 procent

n  4. stupeň – 80 procent

n  5. stupeň – 100 procent 8 www.ekoporadna.cz

Sousede, váš komín mi smrdí

Plasty, staré palety, dřevo 
z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo, zbytky jídla, tráva ze zahrady, listí, celobarev-né letáky a časopisy, tetrapak 

neboli šestivrstvý obal 
z papíru, hliníku 

a plastu atd.

Co do  
kotle nepatří

 Jaroslav Mareš
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právní poradna / pr

nemám vlastní děti, jsem 
rozvedená, nejbližším 
příbuzným je nevlastní 
bratr, kdo bude dědicem mého 
majetku?

je možné bez písemného 
souhlasu obmyšlené osoby 
vše na základě písemného 
úkonu u advokáta či notáře 
rozdělit svůj majetek  
mezi řekněme kamarádky 
a lidi, kteří se v nastalém 
případě postarají o zvířata, 
která v tu dobu po mně 
zůstanou?

kdo dohlédne, aby se tak 
opravdu stalo? notář?

Než se dostaneme k podstatě dotazu, 
odbočím – právo nezná termín nevlastní 
bratr. Pokud s ním máte společného 

alespoň jednoho rodiče, z pohledu práva jde 
o  sourozence vlastního (tzv. polorodý bratr).

Dědění ze zákona a ze závěti
V praxi se rozlišuje dvojí způsob dědění, a sice ze 
závěti a ze zákona, přičemž zákon dává přednost 
vůli zůstavitele, tj. dědění ze závěti. Zákonná 
dědická posloupnost nastupuje až tehdy, pokud 
zde není závěť nebo dědická smlouva. Primárně 
každý sám může určit, kdo zdědí jeho majetek, 
a to především závětí (odkaz pro případ smrti 
třetí osobě) anebo dědickou smlouvou (kdy si to 
s budoucím dědicem dohodnu ještě za života). 
Takovou osobu zákon označuje jako zůstavitele. 
Stejně tak je možné určit, že některá osoba nebo 
osoby dědit nebudou, že budou na základě vaší 
vůle tzv. vyděděny. Je třeba věnovat pozornost 
zejména otázce, zda zde jsou nebo nejsou nějací 
tzv. nepominutelní dědici, jejichž nárok na dědictví 
byste musela ctít (viz dále). 

Dědění ze závěti
Závěť je projev vaší vůle, kdo a jak bude dědit váš 
majetek, event. za jakých podmínek, a kdo ho pří-
padně dědit nebude. Závěť by měla být písemná, 
lze ji sepsat beze svědků, pak musí být celá napsá-
na vlastní rukou, pokud není sepsána vlastní rukou 
zůstavitele, musí být osvědčena dvěma svědky 

a zůstavitelem podepsána, dědici však svědčit ne-
smí. Je možné závěť konstruovat tak, že odkážete 
určité osobě majetek nebo jeho část s podmínkou 
(tzv. dovětek), že se postará o vaše zvířátka, riziko 
jednostranného úkonu je v tom, že dědic může 
plnění ze závěti (jako celek) odmítnout. Z takového 
pohledu je výhodnější tzv. dědická smlouva, jež 
vám umožní se s kamarádkou dohodnout, že vy jí 
odkážete majetek pod podmínkou péče o zvířata 
a ona takový závazek přijme. Taková dohoda musí 
být uzavřena formou notářského zápisu. 
Podmínky závěti (tzv. dovětky) musí být fakticky 
i právně vykonatelné, zákon říká, že dědic nesmí 
být obtěžován zůstavitelovou svévolí (k takové 
podmínce se nepřihlíží), například pokud odkaz 
podmíníte tím, že vám dědic na hrobě musí 
vysázet a udržovat bambusový prales. Podmínka 
dále nesmí odporovat veřejnému pořádku (takže 
požadovat po dědici, aby nahý po vzoru Discopří-
běhu přeběhl Staromák, nebo aby se syn rozvedl 
s nehodnou snachou – bohužel – nejde). 

Nepominutelní dědici
Za nepominutelné dědice jsou považovány pouze 
zletilé a nezletilé děti zůstavitele a vnuci zůstavitele, 
oproti běžnému přesvědčení nikoliv manžel/ka 
zůstavitele. Nepominutelný dědic má právo na to, 
aby z dědictví obdržel tzv. povinný díl dědictví, 
a lze jej vydědit nebo jeho dědění omezit pouze ze 
zákonem stanovených důvodů (pokud neposkytl 
v nouzi pomoc zůstaviteli, neprojevuje o zůstavitele 
opravdový zájem, byl odsouzen pro trestný čin 
spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé 
povaze nebo pokud vede trvale nezřízený život. 
Všichni právníci se těší, až to budou muset před 
soudem o neúplatnost závěti nebo neplatnost 
vydědění prokazovat.), je však zcela na vůli zůstavi-
tele, zda skutečně takového nezdárného potomka 
vydědí či nikoliv, a je znovu na vůli nepominutelné-
ho dědice, zda se v dědickém řízení bude svých 
práv na dědictví domáhat či nikoliv. Zůstavitel může 
vydědit i nepominutelného dědice, který je zadlu-
žen, nebo si počíná tak marnotratně, že je zřejmé, 
že své dědictví neuchová pro své potomky, může 

tak udělat ale pouze ve prospěch právě svých 
vnuků, potomků po tomto vyděděném.

Dědění ze zákona
Není-li zde závěť, odkaz nebo dědická smlouva, 
nastupuje podpůrně dědění ze zákona. Zákon 
stanoví tzv. dědickou posloupnost, tedy určuje, 
kdo dědí po zůstaviteli z okruhu jeho příbuzných 
na prvním místě a z okruhu jeho osob blízkých 
na místě dalším. Princip posloupnosti je postaven 
na dědických třídách (nově celkem 6), v nichž 
dědí do nich zařazené osoby stejným dílem, ne-
boť v zásadě mají k zůstaviteli stejný příbuzenský 
vztah. Pokud zde není taková osoba, přenáší se 
dědění do další skupiny, 

 V první třídě dědiců tak dědí zůstavitelovy děti 
a manžel nebo partner, každý rovným dílem. 
Pokud některé z dětí nedědí, nabývají jeho dědic-
kého podílu jeho děti (tj. zůstavitelova vnoučata); 
pokud však dítě, které nedědí, žádné děti nemá, 
přiroste jeho dědický podíl ostatním dědicům. Ob-
dobně se postupuje, jestliže nedědí další potomci 
(vnoučata atd.). 

 Nedědí-li zůstavitelovi potomci (neexistují, odmítli 
dědictví, nelze je nalézt, byli vyděděni), dědí v druhé 
třídě manžel, rodiče zůstavitele a spolužijící osoba, 
pokud vedla se zůstavitelem společnou domácnost. 

 Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí tzv. 
osoba spolužijící a zůstavitelovi sourozenci, event. 
jejich děti, tj. neteře a synovci zůstavitele). 

 Není-li takových dědiců, dědí ve čtvrté třídě 
prarodiče zůstavitele. 

 Není-li prarodičů, dědí v páté třídě prarodiče ro-
dičů zůstavitele, každá z rodin jednou polovinou. 
Představa, že po mně dědí moje praprababička, 
je poněkud paradoxní. 

 Protože je v zásadě téměř nemožné, aby 
taková situace nastala, dědí v šesté třídě přes 
tato „kolena“ děti dětí sourozenců zůstavitele, tj. 
zůstavitelovi strýcové a tety a jejich potomci. 
Nemáte-li vlastní děti ani stávajícího manžela, 
dědicem tzv. ze zákona (totiž nerozhodnete-li se 
uspořádat svůj majetek pro případ smrti závětí, 
tzv. dovětkem nebo dědickou smlouvou), vaším 
dědicem bude v šesté skupině váš strýc a jeho 
potomci (bratranci a sestřenice). 

Vykonavatel závěti
Na splnění závazku dohlíží pouze po dobu dědic-
kého řízení notář, můžete však smlouvou nebo 
závětí určit správce dědictví nebo vykonavatele 
závěti. V praxi je to poněkud složitější, zejména 
v případě dědické smlouvy a dovětku jde o insti-
tuty nové (naposled platné v roce 1950), praxe 
s nimi bude zacházet jistě opatrně, vždy však 
platí, že celý takový akt musí být dobře promyšlen 
tak, aby byl skutkově i právně vykonatelný. 

Mgr. Petra Vrábliková, advokát
Karlštejnská 518, 252 29 Lety
www.vrablikova.cz

MGR. PETRA VRáBLIKOVá, ADVOKáTKA, LETY,  
ODPOVÍDá NA VAŠE DOTAZY: 

Dědictví a možnosti závěti
Obdržela jsem zajímavý dotaz 
týkající se dědictví a zároveň 
požadavek na objasnění 
možností závěti podle nového 
občanského zákoníku (NOZ). 
Zde je: 
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tip na výlet

TAJEMNÝMI STEZKAMI ZA MáLO ZNáMÝMI PAMáTKAMI 
NA ZáPAD OD PRAHY

Zapomenuté pohanské božiště

Ten si přesto dodnes uchoval svoje tajemství 
téměř nedotčené. Už jen jeho název – Krteň 
– zní velmi starobyle. Jde o pozůstatek 

zaniklé vesnice z doby třicetileté války. Z ní se za-
choval jen osamělý románský kostelík z počátku 
13. století, postavený na nápadném pahrbku, 
připomínajícím spíše umělé návrší podobně jako 
„Homole“ v nedalekých Dušníkách u Rudné. Byla 
zde snad také původně mohyla? Na to dodnes 
nikdo neodpověděl, historie nynější křesťanské 
svatyně, zasvěcené svatým Janu a Pavlovi, 
má jistě hlubší kořeny. Několik pověstí by tomu 
nasvědčovalo. 

Zázračné uzdravení Karla IV.
Tu nejzajímavější zaznamenal před dvěma sty lety 
páter Václav Krolmus, který považoval ve svých 
spisech starodávnou Krteň za význačné kultovní 
místo. V lesíku u posvátného jezírka pod mohylou 
tu údajně velký kouzelník uzdravoval všeliké nedu-
hy. Nedaleko pod návrším prý poutníky přitahova-
la i zázračná studánka. 
Sláva pohanského poutního a léčivého místa 
přetrvala staletí – přesvědčila podle nejstarší verze 
pověsti i královnu Elišku (Alžběta Pomořanská), 
manželku Karla IV., aby modlitbami a vzýváním 

svatých, především sv. Zikmunda, přivolala pomoc 
těžce nemocnému králi, jenž se uchýlil na Karlštejn. 
Síla prosby a místa, proslulého zázraky, skutečně 
pomohla. Karel IV. se zotavil a tuto radostnou 
zprávu se královna dozvěděla, když se při návratu 
od hrobu sv. Zikmunda na Pražském hradě zasta-
vila právě v Krtni. Na počest zázračného uzdravení 
milovaného chotě obdařila Eliška krteňskou svatyni 
bohatými důchody. Tato stavba, původně malá ro-
mánská rotunda, byla později doplněna románskou 
čtverhrannou věží a ještě později zrekonstruována 
v pseudorománském slohu. Pozoruhodná původní 
výzdoba klenutého presbyteria se ale zachovala 
dodnes. Je symbolické, že znázorňuje výjev křtu 
Krista, vjezd Ježíše do Jeruzaléma a ojedinělé 
ztvárnění starozákonního Josefova snu se zjevením 
anděla. Z románského zdiva dodnes zůstal presby-
tář a spodní část věže i kostelní lodě.

Novodobé menhiry
Vraťme se ale k pozoruhodnému jménu místa – 
Krteň. Někteří jazykovědci v něm nalézají dokonce 
základ keltského slova ker, označujícího mohyly, 
snad v něm zaznívá i staroslovanské krpatý – hrba-
tý. V Čechách najdeme podobné názvy především 
v oblastech osídlených dávnými kmeny Chorva-
tů – v okolí dnešních Strakonic, na Rakovnicku 
a v severních Čechách. Bylo by dobré jít po této 
stopě, ale nelze přehlédnout ani poznatek jednoho 
z nejpoučenějších znalců pohanských ritů – sbě-
ratele staré slovesnosti a básníka Karla Jaromíra 
Erbena. Ten tvrdil, že Krt bylo jméno nejvýznam-
nějšího božstva západoslovanských kmenů, jako 
boha hojnosti. Krt či podle jiných Krodo zde shlížel 
na úrodná pole, chráněná ze severu zvýšenou 
náhorní planinou nad budoucí Prahou. 
Je zajímavé, jak dodnes působí tento malý kout 
země na příchozí – především dualita temnější 

skupiny vzrostlých vrb a olší na vlhkém břehu 
Dalejského potoka, snad novodobá ozvěna 
bývalého svatoháje, proti prosluněnému a holému 
návrší s kostelíkem. Bažina, která zbyla po býva-
lém proslulém jezírku, je napájena další, ve skruži 
uzavřenou studnou. Novodobí Keltové zde vztyčili 
i několik malých menhirů, které dotvářejí tajemnou 
atmosféru místa.

Tajemná podzemní chodba
Krteňský kostelík, který najdeme nedaleko dalších 
záhadných svatyní, například v Ořechu nebo 
v Chotči, rovněž postavených na pradávných 
základech pohanských svatyní, se vymyká všem 
právě svou jedinečnou polohou, která vás při 
zimní nebo jarní procházce jistě nadchne. 
Veřejnosti je kostel přístupný pouze 26. června, 
jindy po individuální dohodě, ale výhled od něj 
do krajiny i na hájek dole u Dalejského potoka 
vám také poskytne porci mimořádného zážitku. 
A ještě jedna záhada na závěr – další pověst 
vypráví o podzemní chodbě, která spojovala 
krteňský kostelík s kostelem Stětí sv. Jana Křtitele 
v Ořechu, jenž rovněž skrývá mnohá tajemství. 
Tam bychom se snad mohli vydat příště.
Jak se ke krteňskému kostelíku dostaneme? 
Pokud se nám podaří spletí dálničních přivaděčů 
odbočit na silnici spojující Řeporyje a Třebonice, 
máme vyhráno. Ideální je zaparkovat na starobylé 
návsi v Třebonicích a zhruba kilometr ujít po silnici 
k návrší s kostelem, nebo dojet až pod něj. Dopo-
ručuji podrobnou mapu a ještě lépe navigaci.

Z připravované knihy Otomara Dvořáka  
a Marie Holečkové Tajemná místa Berounska III, 

která vyjde v květnu 2014, volně zpracovala 
a pro DOBNET zpravodaj exkluzivně  

fotografovala Marie Holečková.

Skryté údolí s bělostným 
kostelíkem na malém 
návrší jako by patřilo spíše 
do jihočeské krajiny než 
na samý okraj Prahy. Ano, 
velkoměsto se už z dálky hlásí 
svými výškovými domy, které 
při sjezdu z dálnice k vesnici 
Třebonice jako temná hradba 
obkružují tento ostrůvek 
starých časů. 

Pramen v místě bývalého posvátného háje pod krteňským kostelíkem

Presbyterium se vzácnými freskami ze 13. století
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Olympia Wellness, K. Mašity 409, Všenory 252 31 l tel.: 257 711 532, 257 711 071 www.olympiawellness.cz

l Neomezený vstup do posilovny, TRX, vibrostation a sauny.  
MĚSÍČNĚ pouhých 990 Kč!

l	 Skupinové lekce FitBoxu, Zumby, Jogalates, Bodyform,  
Easytone step a spinningu.

l 3 squashové kurty od února za nové lepší ceny!

l Pro příznivce golfu GOLFOVÝ SIMULÁTOR s novým  
softwarem a vyspělou grafikou! 

l	 Sportovní a rekondiční masáže. Nově HAVAJSKÁ masáž.

Sportovní centrum Olympia Wellness Všenory

SPORT, RELAXACE, ZÁBAVA!

SKUPINOVé LEKcE POSILOVNA MASÁžE

SqUASH

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

Italské značky Parlux a Uki jsou správná volba 
pro vás, pokud hledáte přístroj špičkové kvality.

Značka Parlux vyrábí fény, které získaly ocenění 
v Praze, Madridu, Londýně a v Paříži. Výroba 
fénů probíhá v Evropě a jsou certifikovány.

Uki nabízí přístroje, jako jsou turmalínové 
žehličky na vlasy, kulmy, hřebeny atd.

V těchto produktech se spojuje italský design, 
moderní technologie a materiály. Důraz je 
kladen na praktičnost a zachování zdraví vlasů.

Novinky
v Salónu
Klementýna
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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
Příměstský vlak má 3 vagony a míří do Prahy. Čtrnáct cestujících jede přede 
všemi ostatními, 19 cestujících jede za všemi ostatními a v prostředním vago-
nu jede počet cestujících, který odpovídá součtu cestujících z předního a zad-
ního vagonu. Kolik cestujících je v celém vlaku a v jednotlivých vagonech?

 Pytel
V neprůhledném pytli je 120 různobarevných kuliček. Konkrétně 32 modrých, 
26 červených, 14 zelených, 28 černých. Zbylé  kuličky, tedy 20 kusů, jsou různě 
žluté, hnědé a fialové. Kolik kuliček musíme vzít, aby bylo jisté, že budeme mít 
u sebe 20 kuliček jedné stejné barvy?

 číslo
Libovolné dvojciferné číslo se stejnými oběma číslicemi vynásobíme číslem 99. 
Součin je čtyřmístné číslo, které má třetí číslici 5. Jaké je prvotní dvojciferné číslo 
a jaký je výsledek? 

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. února 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 MIRELINA Company, s. r. o.

Mirelina, váš partner ve světě elektroniky.
Vylosovaná luštitelka křížovky z lednového čísla: Cena: flash disk 32 GB
Irena Syblíková, Dobřichovice Gratulujeme!

Vyzvednutí výhry si dohodněte v kanceláři sdružení DOBNET v Dobřichovicích.

Řešení z minulého čísla:
Vlak: 100 km. Třída: 28 žáků. Tisíc: Řešení bylo více, byla uznávána  

všechna správná řešení, např. 888 + 88 + 8 + 8 + 8 apod.
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PŘIJMEME:  
�  prodavače/ku

�  servisního technika 
Pro novou prodejnu zahradní techniky

Karlická 456, 252 29 Lety, e-mail: lety@hecht.cz

inzerce.indd   6 30.1.2014   16:56:54

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 předsezonní 

servis končí 28. 2.

•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



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.

STAČÍ JEN
SEBRAT

Hledáme zprostředkovatele reklamy.


