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DOBNET: Inzerujte a získejte připojení 
k internetu zdarma
Občanské sdružení DOBNET přichází s nabídkou plošné inzerce  
v DOBNET zpravodaji,  a to ve formátu ½ A4 a ¼ A4 v balíčku s připoje-
ním k internetu.
Při využití balíčku získá například zákazník připojený do sítě DOBNET 
při opakovaném objednání inzerátu formátu ½ A4 minimálně 3x v roce 
internet na celý rok zdarma. Vzhledem k opakování bude navíc cena 
inzerátu nižší o 20 %.
Více informací o variantách balíčku lze nalézt na straně 16 tohoto vydání 
nebo v informační kanceláři sdružení na telefonu 277 001 111 nebo 
info@dobnet.cz. (mn)

Halounská alej přišla o další stromy
V kaštanové aleji mezi Halouny a Svinaři padlo nyní 25 stromů.
Údajně se jedná o stromy nemocné a nebezpečné pro okolí. Další stro-
my jsou prořezány a dělníci odfrézovali i několik pařezů. Kácení v aleji 
vyvolalo odpor místních už loni. Tehdy se probíhající práce podařilo 
zastavit. (jm)

Kraj odmítl těžbu zlata
Krajské zastupitelstvo jednomyslně odmítlo nejen těžbu, ale i průzkum 
zlatých ložisek na území středních Čech.
Zastupitelstvo tak reagovalo na snahy těžebních firem obnovit v někte-
rých místech průzkumné práce, které by měly ověřit, zda jsou ložiska 
vhodná k těžbě. Nejbližší slibná lokalita leží na břehu slapské přehradní 
nádrže u obce Mokrsko. Jde o třetí největší ložisko zlata v Evropě. Pod 
kopcem Veselý se má skrývat až osmdesát tun zlata.
Tuna horniny zde ukrývá přibližně gram zlata. Ten by se ale musel těžit 
lomovou metodou a veškerá hornina oddělit od zlata chemickou cestou. 
Obyvatelé se proto obávají poškození životního prostředí. Pokusy o těž-
bu zde místní zaznamenali už v devadesátých letech minulého století.
V podzemí České republiky je podle odhadů zlato  za přibližně 400 
miliard korun. (jm)

Hlásná Třebaň zjišťuje zájem o školku
V obci vyrůstá budova mateřské školy a za několik měsíců se dětem 
otevře. Vzhledem k tomu, že stavba ještě není zkolaudována, nemůže 
obec oficiálně vyhlásit zápis. Vedení obce se proto rozhodlo oslovit 
rodiče, kteří své dítě chtějí do této nové školky umístit, aby se přihlá-
sili na obecním úřadě, kde uvedou jméno a věk dítěte a také kontakt 
na sebe. Úřad je možné kontaktovat i elektronicky na adrese zastu-
pitele@hlasnatreban.cz. Obec zároveň žádá o informaci, zda dítě už 
navštěvuje jinou školku. Řádný zápis by měl proběhnout během září. 
Bezprostředně poté by se MŠ měla otevřít. (jm)

Obce chtějí zakázat sběr železného šrotu
Zakázat výkupnám odběr kovového odpadu od fyzických osob navrhuje 
Svaz měst a obcí. Opatření má zabránit pokračujícím krádežím kovů, 
které působí značné finanční ztráty nejen obcím, ale i firmám. Zákaz 
chce svaz vtělit do nového zákona o odpadech. Kovový šrot by poté 
výkupny mohly vykupovat pouze od firem a platit za něj jen bezhoto-
vostně. Od fyzických osob by kovy odebíraly bezplatně.
Počet odcizení kovů přitom stále stoupá. Za loňský rok policie eviduje 
11 786 případů těchto krádeží s celkovou škodou 509 milionů korun. 
Oproti předchozímu roku se počet případů zvýšil o více než šest procent. 
Přestupků, kdy škoda činila méně než pět tisíc korun, byly další tisíce. (jm)

Diagnostický ústav se změnil  
na výchovné středisko
Nejen název, ale částečně i funkci změnilo dětské zařízení v Dobřicho-
vicích u Prahy. Z diagnostického ústavu se po odvolání ředitelky stalo 
rozhodnutím Ministerstva školství  Středisko výchovné péče. Zařízení 
už začalo přijímat první děti. Diagnostický ústav v posledních měsících 
provázely konflikty mezi ředitelkou a pracovníky ústavu, které vyústily 
v její odvolání a přemístění dětí do jiných ústavů. Stejně jako diagnostic-
ký ústav bude výchovné středisko sloužit výchově problémových dětí. 
Jejich umístění mohou kromě soudu iniciovat i rodiče. Zařízení bude 
fungovat i ambulantně. (jm)

Letem světem Dolní Berounkou
aktuality z regionu

Fotografie na titulní straně: Dětský karneval, Společenský dům v Zadní Třebani, 2. března 2014  Jaroslav Mareš

 Ilustrační foto: idobnet.cz

 hlasnatreban.cz
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obec lety

www.obeclety.cz

 Krátce 

Březen 
v Leťánku
10. března: seminář EMOCE 
V RODINNÉM SOUŽITÍ – Jak být více 
v pohodě!
• pondělí od 18:00 hod.,
sál U Kafků, Lety
 
15. března: JARNÍ DĚTSKÝ BAZÁREK
• sobota 9:00– 1:30, sál U Kafků, Lety
Prodejní místo je třeba rezervovat 
nejpozději do 14. března.
 
22. března: seminář JAKOU ŠKOLU 
CHCETE PRO SVÉ DÍTĚ?
• sobota 9:00–17:00, letovská 
knihovna, Na Návsi 160, Lety
Seminář je ZDARMA!
 
23. března: DĚTSKÝ KARNEVAL
• neděle od 16:00, pivotel MMX, 
Dobřichovická 452, Lety u Dobřichovic
 
25. března: PÁNEVNÍ DNO  
pro pokročilé
• úterý od 18:30, sál U Kafků, Lety
opakování pro absolventky celodenního 
semináře ZA TAJEMSTVÍM 
PÁNEVNÍHO DNA  
s Alenou Stellnerovou
 
31. března: JEŽIBABA RAMCAJDA 
A JEJÍ DVA SKŘÍTKOVÉ SLAVÍ 
VELIKONOCE
• pondělí (čas bude upřesněn 
na webových stránkách Leťánku),  
sál U Kafků, Lety
pohádka Divadla Paleček
 

Na duben je pro vás 
připraveno:
3. a 10. dubna: RYCHLOKURZ 
KLAVÍRU PRO DOSPĚLÉ
5. dubna: seminář ZA TAJEMSTVÍM 
ŽENSKÉHO PÁNEVNÍHO DNA
9. dubna: beseda DOJMY A OBRÁZKY 
Z ISLANDU – očima cestovatele

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

Těšíme se na vaši návštěvu!
Tým RC Leťánek

Aktuality z obce
Obec Lety uzavřela výběrové řízení na vybu-
dování vodovodu a kanalizace V Kanadě. Se 
stavebními pracemi by se mělo začít v dubnu 
2014. Zároveň obec vypisuje výběrové řízení 
na rekonstrukci komunikace Pod Viničkou 
a chystá se zahájení výběrového řízení pro 
opravu kanalizace v ulici Prostřední. Ve fázi 

příprav je také nový územní plán a těšit se 
můžete na vydání nové mapy obce. Skutečně 
dobrou zprávou je pak schválení investice 
do stavby kruhového objezdu na křižovatce 
ulic Pražská a Karlštejnská Radou Středočes-
kého kraje. Zhruba půlroční výstavba by měla 
začít v květnu.

Aktuální situace v MŠ Lety

Dali jsme jí prostor, aby mohla říci, co 
školku v tomto období čeká:
Máme před sebou složitější období ve formě 
určitého provizoria, které potrvá až do května 
2014. Budeme čekat na výsledky konkurzního 
řízení, než bude jmenována nová ředitelka 
školy.
Nebudeme ovšem zahálet...
První březnový týden ukončí děti z modré 
třídy svoje cestování po všech kontinentech, 
které jsme provázali s probíhající olympiádou. 
Poznali jsme  Evropu, Austrálii, Afriku, Ameriku 
a zbývá už jen Asie. Klademe tak maličké zá-
kladní kameny k multikulturní výchově, protože 
děti předškolního věku nemají žádné před-
sudky, přijímají všechny poznatky přirozeně, 
spontánně a s radostí, nebojí se zeptat, a navíc 
ještě nenásilně zapojí do spolupráce rodiče.
Další březnové týdny začneme nesměle pro-
bouzet jaro.
V červené třídě si pod názvem Jaro ťuká 
na vrátka, otevřete kůzlátka budou děti 
hrát se známou pohádkou O neposlušných 
kůzlátkách. Seznámí se s textem, pokusí se 
o dramatizaci, výtvarné ztvárnění a také se do-
zví od kůzlátek, co všechno k jaru patří. Jistě 
nebude chybět ani pěkná písnička či taneček.
V modré třídě pokročíme v našich pokusech 
a objevech, vyzkoušíme si rychlení cibulových 

rostlin, dozvíme se, jaké podmínky potřebuje 
rostlina k růstu, zahrajeme si na otvírání studá-
nek a pochopíme, jak voda putuje od pramínku 
až k moři a zase zpátky.
Vytvoříme si list do herbáře, zapojíme rodiče, 
aby nám pomohli s vylisováním. Budeme se 
toulat předjarní přírodou a odemykat trávníky 
u Berounky.
Předškoláci pokračují v práci ve svých pra-
covních sešitech. Obě třídy navštíví letovskou 
knihovnu, abychom po delší odmlce obnovili 
naše pravidelné návštěvy a dál se dozvídali, 
„kdo bydlí v knížkách“.
Připravíme si výtvarné práce do soutěže 
pořádané Modrým domečkem a ZUŠ Řevnice, 
letos na téma Můj oblíbený hrdina. Dostatečně 
široký námět pro rozvoj dětské fantazie, uplat-
nění výtvarného vyjádření vlastní představy 
a vyzkoušení netradičních výtvarných technik.
Také nacvičíme pásmo básniček a písní na ví-
tání občánků do života, které se bude konat 
v měsíci dubnu.
 Myslím, že výčet toho, „na co se těšíme“, není 
vůbec malý, přestože, jak už jsem v úvodu 
předeslala, se nacházíme  ve složitém období 
čekání na definitivu, na určení směru, kterým 
se naše mateřská škola v dalších letech vydá.
Každá koncepce rozvoje školy může nasmě-
rovat školu jinam. Ta moje si klade jako hlavní 
cíl zlepšení KOMUNIKACE. Protože otevřená 
komunikace znamená výměnu informací. Mož-
nost dělit se o svoje myšlenky, pocity, otázky. 
Jsem přesvědčená, že dobrá komunikace je 
klíčem ke kvalitně fungujícím vztahům nejen 
uvnitř MŠ, ale současně směrem k rodičům, 
zřizovateli, okolním ZŠ i veřejnosti obce, v níž 
se naše MŠ nachází.

 ! Jana Šalková Rozsypalová
zástupkyně pověřená vedením školy

Koncem února se po rezignaci 
ředitelky MŠ Lety stala 
zastupující ředitelkou paní 
Jana Rozsypalová Šalková, 
a to pro přechodné období, 
než bude jmenována nová 
ředitelka. 

 Školinka Nona přivítala období masopustu 
tradičním karnevalem. Celé dopoledne  si děti 
hrály ve svých maskách, zúčastnily se soutěží 
a užívaly si maškarní rej.
Také ve druhém pololetí budou pokračovat 
skupinové a individuální jazykové kurzy (ang-
lický, španělský, německý, italský, francouzský) 
pro děti a dospělé.
9. března 2014 v Noně proběhne kurz vyšívání, 
který je určen začátečníkům. Jeho tématem je 
jednoduchá brož. Kurz se koná od 10 do  
17 hod. V případě zájmu volejte na tel. číslo: 
602 764 705 nebo 606 909 348.
www.skolinkanona.cz, skolinkanona@gmail.com

Proběhly zápisy  
do základních škol
Během února proběhly zápisy do základ-
ních škol v Dobřichovicích, ve Všenorech 
a v Řevnicích, kam míří většina letovských 
předškoláků.
 

Čtení v letovské knihovně
Hravé čtení pro děti v letovské knihovně se 
od března do května koná  o těchto nedě-
lích od 14 do 17 hodin:
9. 3., 23. 3. , 6. 4., 27. 4., 11. 5.

Karneval v Noně
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rozhovor

V občanském sdružení Náruč působíte už 
od roku 2001, jakými změnami jste za tu 
dobu prošli?

V neziskovce máte jedinou jistotu – stálou ne-
jistotu. My, když slyšíme, že je teď krize a nejis-
tota, říkáme, že žijeme v krizi a nejistotě pořád. 
Stále musíme reagovat na sociální trh a jeho 
změny. Začali jsme pracovat s postiženými 
dětmi, které jsou dnes v rámci inkluzivního 
vzdělání zařazovány do normálních škol, což 
je bezvadné. Nyní máme denní stacionář pro 
dospělé. V Dobřichovicích jsme třídu nahradili 
tréninkovou pekárnou. 

Jak funguje tréninková pekárna a proč 
vznikla?

V kavárně nabízíme celkem normální pra-
covní místa. Zaměstnanci musí mít určité 
schopnosti, které každý nemá. Přijde třeba 
hodně zákazníků a je nutné zrychlit. My ne-
můžeme lidi s postižením kritizovat za to, že 
nestíhají. Chceme je udržet v práci a umožnit 
jim seberealizaci. Vidíme, že se tak rozvíjejí 
a rostou. Přemýšleli jsme tedy, kde by se 
v rámci Domečku mohli uplatnit a nebyli pod 
tlakem. Co si budeme povídat, lidé jsou tu 
i kvůli tomu, aby měli kamarády a byli pyšní, 
když je někdo pochválí. Tak jsme v bývalé 
třídě stacionáře vybudovali malou pekárnu. 
Tam jsme přesunuli některé kolegy, jimž 
zůstala  smysluplná jednodušší práce s kon-
krétním výsledkem. Mimo to mohli zůstat 
v kolektivu. Zároveň nám pekárna rozšířila 
sortiment kavárny. 

Jaká další pracovní místa svým zaměstnan-
cům nabízíte? 

Máme výtvarnou dílnu, kde se vyrábějí věci 
na prodej, například přání nebo látkové 
předměty. Těch ale nevyrábíme moc, protože 
všechny musí být skutečně kvalitní a účelové. 
Jak říkám, zvoneček, který nezvoní, prodávat 
nemůžeme. Naší specializací a tím, v čem 
jsme dobří, jsou aktivity postavené na jídle 
a jeho kvalitě. Začali jsme vyrábět a prodá-
vat domácí těstoviny Pasta fidli. Nabízíme je 
lokálně v Modrém domečku, v Dobřichovi-
cích U Sousedů nebo v Praze v Country Life. 
Dodáváme je také například do sítě restaurací 
Potrefená husa. 

Všimla jsem si, že poskytujete službu sociál-
ního poradenství. Komu je určena? 

Poradenství je pro lidi v nepříznivé sociální 
situaci, například pokud je někdo zadlužený, 
nezaměstnaný, náhle onemocní a řeší třeba 
invalidní důchod a podobně. Těmto lidem 
pomáháme hledat řešení a poskytujeme jim 
potřebné informace a kontakty nebo i pomoc 
s vyplněním formulářů.

Jak se vám jako sociální firmě daří ekono-
micky?

Žádáme o granty, snažíme se o zlepšování 
ekonomické soběstačnosti v souladu s prin-
cipy sociální firmy. Málokdo si ale uvědomuje, 

že zaměstnávat lidi s postižením znamená, že 
v kavárně musíme mít také sociální pracovníky, 
kteří po celou dobu na vše dohlížejí. Proto jsou 
naše náklady vyšší. Naštěstí máme i sponzory. 
Čím dál tím víc lidí podporuje organizaci, kte-
rou znají a vědí tak, na co konkrétně přispí-
vají. Nemusí to být horentní sumy. Stokoruna 
měsíčně je velkou pomocí.

Co vás na vaší práci nejvíc  těší?

Cítím obrovské naplnění, když vidím, jak jsou 
naši zaměstnanci spokojení, jak se radují, 
rozvíjejí, navazují vztahy, setkávají se i mimo 
pracovní dobu. Jezdí třeba na výlety. Jsou 
schopni dojet sami do zaměstnání. Vidím, že 
to má smysl, že rostou. Nejen oni, ale i já se 
těším do práce. 

Jaké akce v nejbližší době plánujete?

Určitě bych všechny ráda pozvala na jarní maš-
karní ples s tematikou sci-fi, který se koná  
5. dubna. Maškarní bál je pro nás příležitos-
tí, jak díky maskám stírat rozdíly mezi lidmi. 
Všichni se pobaví a nikdo nesleduje, kdo je 
za maskou. První týden v březnu se návštěvníci 
kavárny mohou pokochat prodejní expozicí 
dadaistických a také secesně laděných obrazů 
malířky Aleny Melton Písařové. Na jaře se bude 
opakovat úspěšná ornitologická beseda Zdenka 
Valeše nebo nás můžete potkat u našeho stán-
ku na velikonočních trzích v Dobřichovicích.

!/   Lucie Hejbalová

„Máte chviličku?“ zeptala 
jsem se. „Teď se mi to 
bohužel nehodí, čekám zrovna 
na státnici,“ ozvalo se. Tak 
jsem se seznámila se ženou, 
která zvládla téměř z nuly 
vybudovat Modrý domeček. 
Příjemnou a poklidnou 
kavárnu, kde svou návštěvou 
také pomůžete. Domeček 
funguje jako takzvaná sociální 
firma. O všem kolem Domečku 
i o aktivitách Náruče jsme 
si povídaly se Zuzanou 
Dudákovou, ředitelkou 
Modrého domečku.

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU MODRÉHO DOMEčKU 
ZUZANOU DUDÁKOVOU

Zvoneček, který nezvoní,
prodávat nebudeme

Ředitelka Zuzana Dudáková (vpravo) se zaměstnanci Domečku
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právní poradna / pr

Dobrý den, rád bych se 
zeptal, jestli je pravda, 
že můj dům podle nového 
občanského zákoníku přestává 
existovat? A co když ho budu 
chtít prodat? Nebo co když 
si na mém pozemku budou 
chtít postavit dům mladí?

Je zajímavé, jak špatně lze pochopit a do jisté 
míry i realizovat v zásadě dobrý záměr návratu 
k historické myšlence. V daném případě je to 
stará římská zásada, superficies solo cedit, po-
vrch ustupuje půdě. Tato zásada platí ve všech 
evropských zemích a v České republice rovněž 
platila až do roku 1950. Tvůrci nového občan-
ského zákoníku se rozhodli, že se k ní vrátí. 
Pro běžného občana je to hůř stravitelné, ale 
ve skutečnosti to pouze znamená, že stavby, 
které se nacházejí na pozemku a jsou pevně 
spojené se zemí, patří neoddělitelně k tomuto 
pozemku. Vlastník pozemku je tak vždy vlastní-
kem všech staveb na pozemku.

Dům už není nemovitostí
Dům, který stojí na pozemku, tak už není 
samostatnou věcí v právním smyslu slova. 
Nikam se neztratil a nepřestal existovat, toho 
se bát nemusíte. Jen ho nepůjde převést, aniž 
byste zároveň nepřeváděli pozemek pod ním. 
K prvnímu lednu tak opticky všechny domy, 
u nichž je totožný vlastník domu i pozemku, 
splynou s pozemkem jako takovým a předmě-
tem převodu zůstane již jen pozemek – jediná 
nemovitost. Jedinou radou do budoucna je 
prodat dům i s pozemkem pod ním. 
Ne vždy však pozemek pod domem rovná 
se zahrada kolem domu. Pokud došlo k jeho 
kolaudaci po roce 1993 (a někdy i dlouho 
předtím), byl k jejich stavbě vymezen zvláštní 
stavební pozemek, jehož hranice je vymezena 
hranicí stavby samotné. Dům je součástí to-
hoto stavebního pozemku (v katastru označen 
zkratkou st. před číslem nemovitosti). Je na to 
potřeba myslet, pokud budete chtít svůj dům 
převést na jiného (prodat, darovat, odkázat).

Drobné stavby na pozemku
U drobných staveb, které nebyly zapsány 
do katastru nemovitostí, tato zásada již platí. 

Všechny ploty, kůlny, studny, cestičky, králíkárny 
a trafostanice, pokud neměly samostatné číslo, 
patří k pozemku, na němž se nacházejí. Je však 
na místě si uvědomit, že i tehdy, pokud jste po-
stavili svou kůlnu na pozemku souseda, pokud 
se neprokáže něco jiného, má se za to, že patří 
sousedovi. Nejde totiž o samostatnou nemovi-
tou věc a v zásadě ani nikdy nešlo, a to i tehdy, 
když ji vytvořila osoba od vlastníka odlišná. 
Starý občanský zákoník měl pro ty účely 
zvláštní ustanovení, kterým řešil, kdy se stavba 
přikáže do vlastnictví majitele pozemku, kdy 
je tomu naopak, kdy se případně zřídí věcné 
břemeno k pozemku. Dnes je situace jasnější, 
stavba na cizím pozemku je vždy součástí 
pozemku, patří majiteli pozemku a její případný 
stavitel má (a nebo také nemá) nárok na úhra-
du nákladů na stavbu vynaložených. 

A co stavby postavené  
na cizích pozemcích?
No to už je horší. Pokud máte dům postavený 
k 1. 1. 2014 na pozemku tchána, vyřiďte mu, ať 
se neraduje, v jedno splynuly pouze ty pozem-
ky a stavby na nich, kde k tomuto datu bylo 
vlastnické právo k domu i pozemku jednotné 
(jeden vlastník domu i pozemku nebo jiný typ 
vlastnictví třeba podílové spoluvlastnictví domu 
i pozemku stejných osob a totožných podílů). 
Pokud tomu tak není, například pozemek patří 
jednomu z manželů a dům mají ve společném 
jmění, ke splynutí nedojde a dům zůstává 
samostatnou nemovitostí. A je samostatně pře-
voditelný (o vypořádání společného jmění někdy 
příště), a to až do okamžiku, než se vlastníkem 
stane táž osoba, která vlastní pozemek. 

Mladí chtějí stavět?
No vzhůru do toho, ale upozornila bych je 
na to, že stavba domu je (pokud na tom 
nejsou tak dobře, že si nechávají stavět dům 
na klíč a nehnou ani prstem, s výjimkou pod-
pisu na fakturách) větší zatěžkávací zkouškou 
manželství než narození dítěte, přistěhování 
tchýně nebo exekuce na plat jednoho z nich. 
Ale i tak je můžete nechat stavět na svém 
pozemku, jen jim k němu musíte zřídit tzv. právo 
stavby. To je institut, který se rovněž po letech 
vrací. Představte si jej jako věcné břemeno 
(právně nepřesné, ale jiný příměr nemám), které 
zatěžuje váš pozemek. Umožní jim postavit si 

tam dům a užívat jej. Právo stavby však není 
věčné, je vždy vymezeno na dobu určitou 
a po jejím uplynutí dům splyne s pozemkem 
a vlastník domu (oprávněný z práva stavby) má 
právo na úhradu jeho hodnoty, resp. její poloviny, 
pokud se strany nedohodnou jinak. Právo stav-
by lze samozřejmě prodlužovat dohodou stran. 
Toto právo vašim mladým umožní stavět dům 
na hypotéku, a to i když nebudou moci zastavit 
pozemek (ten je váš) ani dům (mohou, ale 
pro banku to nebude úplně zajímavé, ta chce 
zástavní právo k nemovitosti). Vaši mladí tak mo-
hou zastavit právě to právo stavby, které jim zří-
díte. Samozřejmě po přechodnou dobu to bude 
složitější, protože banky jsou nedůvěřivé a chtějí 
pro svou půjčku maximální zajištění. Tím, že tu 
právo stavby po dlouhou dobu neexistovalo, 
jsou zatím k jeho zástavě neochotné a požadují 
zástavu pozemku. Tím byste však ručil mladým 
za jejich dluh, na což je třeba upozornit. Obdob-
ná situace je i tehdy, pokud budou manželé chtít 
stavět na pozemku jednoho z nich. 

Zvláštní nemovitosti
Kdo se zaradoval, že nabyl vlastnictví k trans-
formátoru nebo silnici na jeho pozemku, které 
nejsou jako samostatná nemovitost v katastru 
nemovitostí, bohužel se mýlí. U staveb, jejichž 
charakter jako nemovitost je založen zvláštním 
zákonem (zákon o pozemních komunikacích, 
o energetice, o vodách v případě vodních děl, 
o vodovodech a kanalizacích, atd.), jejich cha-
rakter nemovitostí nezaniká, ten transformátor 
je tedy nadále nemovitá věc (většinou s patřič-
ným věcným břemenem vedení sítě a ochran-
ného pásma), který s Vaším pozemkem nikdy 
nesplyne. Stejně to platí o vlastnictví bytů. 
Doporučuji vždy bedlivě zvažovat jakýkoliv pře-
vod, přechod nebo zatížení nemovitosti, včetně 
převodů, přechodů nebo zatížení domů, které 
již charakter nemovitosti ztratily. Protože jde 
o věci velké hodnoty, bez ohledu na jejich 
právní povahu, varovala bych před používáním 
smluv, které najdete na internetu. Pro změnu 
právní úpravy již nejsou většinou použitelné 
a zbytečně by Vám katastr nemovitostí návrh 
pro vady smlouvy vracel. 

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

MgR. PETRA VRÁBLIKOVÁ, ADVOKÁTKA, LETY,  
ODPOVÍDÁ NA VAŠE DOTAZY: 

V našem regionu
působí

Kontakt: Dana Vávrová
Budějovická 601/128, 140 00  Praha 4 - Krč

tel.: 723 778 570, www.energon.cz

PŘÍJMU CHŮVU NA PLNÝ ÚVAZEK
Hledám chůvu k holčičce ve věku

2,5 roku a novorozenci.

Preferuji starší paní, která má s dětmi již  
zkušenosti a je časově flexibilní. 

(pondělí-pátek a cca dva víkendy v měsíci, 
případně dle domluvy)

Upřednostňuji paní z Dobřichovic a přilehlého 
okolí. Řidičský průkaz výhodou.

Podrobnější informace na:
tel. 777 711 259, e-mail: dlouha.danka@seznam.cz

inzerce
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Těšte se na začátek 
turistické sezony!

Kde trávíte nejvíce času, když jste na 
dovolené u moře?
Pravděpodobně jste nejraději ve vodě na 
mělčině, kde se bavíte, hrajete si s dětmi, 
opalujete se a nebo se jen tak osvěžujete 
a rozhlížíte kolem.
Představte si, že jste doma v bazénu, 
který má vlastní pláž s pozvolným 
vstupem do vody, mělčinou pro děti, 
místo pro relaxaci s bublinkovou masáží, 
vodními masážními tryskami, a dokonce 
i místo pro plavání s protiproudem.
Přestavte si parné léto a dlouhý čas, 
který můžete v takovém bazénu prožít, 
namísto toho, abyste se jen osvěžili 
a po chvíli zase vylezli – tak jako 
u běžných bazénů.
Představte si bazén, který si můžete 
kompletně přizpůsobit a který nádherně 
zapadne do vaší zahrady a bude ji 
zkrášlovat po celý rok, neboť je vyroben  
z přírodních materiálů.
Vodu v bazénu můžete mít standardně 
chemicky ošetřenou, případně slanou 
jako v moři, nebo dokonce s minerály 
(Magnesium, Potasium) pro osoby, které 

mají zdravotní problémy s pokožkou. 
Koupání je pak dokonce zdravější než 
v Mrtvém moři. 
Toto vše vám nabídnou unikátní 
patentované bazény Biodesign, které 
vypadají jako přírodní jezírko.
Realizace bazénů Biodesign  je mnohem 
kratší než u klasických bazénů a je šetrná 
k okolí stavby. Během tří týdnů můžete 
mít na zahradě kompletní  hotový 
bazén Biodesign. Zajišťujeme kompletní 
dodávku na klíč včetně zemních prací.
Pokud chcete vidět bazén Biodesign  
a materiály, z nichž je možno jej vyrobit, 
přijďte nás navštívit do naší prodejny  
v Říčanech, nebo zavolejte a my 
přijedeme za vámi. Kromě bazénů 
Biodesign máme v nabídce  všechny 
druhy běžných bazénů. Jsme rovněž 
specialisté na rekonstrukce 
a servis klasických bazénů.

BAZÉN NEMUSÍ BÝT JEN NA PLAVÁNÍ!

Dolní Poberouní skýtá svou polohou hned 
několik možností, kudy vyrážet za objevo-
váním přírodních krás a turistických zajíma-
vostí. Na jednu stranu údolí Berounky vedou 
trasy výletníků, jejichž kroky míří nejčastěji 
na Karlštejn, na Ameriku či do Svatého Jana, 
opačným směrem se vydávají turisté, kteří 
chtějí navštívit barokní areál na Skalce nebo 
Černolické skály. A nemůžeme pominout ani 
oblíbené Dobřichovice s krásným renesančním 
zámkem.

Vydejte se i vy za místními poklady, možná se 
necháte inspirovat některým z našich tipů.

! Lenka Papáčová

Ačkoli zima letos končí dříve, 
než stihla skutečně začít, 
většina oblíbených turistických 
cílů stále spí zimním spánkem. 
To se ale brzy změní. 
Začátkem dubna totiž startuje 
nová turistická sezona!

Tipy:
  

16. března
hrad karlštejn
 Karlštejnské hradní slavnosti začnou 
na hradním nádvoří v 10 hodin. Těšit se mů-
žete na stánkový prodej, středověkou hudbu, 
divadlo pro děti. Na louce u řeky vzlétne 
najednou pět horkovzdušných balonů.

30. března 
Mníšek pod brdy, barokní 
areál Skalka 
Postní koncert vokálně-instrumentálního 
souboru Musica Podberdensis se uskuteční 
30. 3. 2014 od 15:00 hod. v kostelíku  
sv. Máří Magdalény v barokním areálu Skalka.
 

26. dubna
Svatý Jan pod Skalou, 
Solvayovy lomy
V sobotu 26. dubna  Solvayovy lomy 
slavnostně zahájí další provozní ročník. 
Přijďte se podívat, co je nového. Uvidíte 
v běhu mnoho strojů a zařízení, které lze 
během sezony spatřit pouze v nečinnosti.



Takzvané kryptoměny jsou opravdu internetové 
peníze. Ve skutečnosti se jedná o složitě vypočí-
távané matematické soubory. „Pravý“ peníz, tedy 
soubor s výpočtem, musí splňovat celou řadu 
náročných parametrů, které jsou veřejně známé. 
Každý účastník trhu s kryptoměnami je tak scho-
pen ověřit, zda je konkrétní „mince“ pravá.
Digitální měnu vytvářejí na svých počítačích 
takzvaní těžaři. Pomocí velmi výkonných 
strojů tyto soubory vypočítávají.  Do těžby  se 
může zapojit kdokoli, mincí je však omezené 
množství. Více souborů prostě požadavky 
na „pravost“ nemůže splňovat. Navíc platí, že 

pro každou další vytěženou minci je potřeba 
větší výkon než pro tu předchozí.
Nejznámější digitální měnou je Bitcoin. Ale pro-
tože počet peněz je ohraničený a těžba dalších 
je velice náročná, vznikly odvozeniny, jako je 
například Lightcoin. Měny se dají směňovat 
mezi sebou , ale lze je rovněž  vyměnit na bur-
zách za dolary nebo eura. A už se s nimi dá 
i platit v některých internetových obchodech.
Celý tento systém má několik výhod i nevýhod. 
Virtuální měnu nemůže ovlivnit žádná centrální 
banka ani státní moc. Nikdo nemůže začít 
s nekontrolovanou produkcí peněz a měnu 
znehodnotit ani systém organizovat či omezo-
vat. Funguje celosvětově a nezávisle na kla-

sickém finančním trhu. Není náhoda, že nikdo 
dosud nezná pravou identitu programátora, 
který celý systém vymyslel.
Kurz digitálních měn ke klasickým hodně 
kolísá. Dobu, kdy byl Bitcoin za pár centů 
a naopak za 1 500 dolarů, dělí jen několik 
měsíců. Trend je sice výrazně rostoucí, výkyvy 
jsou ale značné. Kryptoměny vyhledávají zvláš-
tě uživatelé, kteří chtějí být nekontrolovatelní. 
Organizovaný zločin a mezinárodní teroristické 
skupiny k nim samozřejmě patří.
Na druhou stranu na těžbě kryptoměn mnoho 
lidí velmi zbohatlo, a to poměrně výrazně. 
Pokud doma topíte elektřinou a nevadí vám 
tvořit teplo namísto kotle obdobně topícím 
počítačem, pusťte se do těžby a zkuste prodat 
v pravou chvíli. Jako prostředek pro uložení 
rodinných úspor ale digitální měny vhodné ne-
jsou. Každopádně o nich pravděpodobně ještě 
hodně uslyšíme. V dobrém i ve zlém. (emjé)
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ajťákova poradna

AJŤÁKOVA
PORADNA
AJŤÁKOVA
PORADNA

@

Slyšel jsem o jakýchsi 
nezávislých internetových 
penězích. Co to je?

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 

Další informace naleznete:
 K Třešňovce 64, Karlík 252 29 či na tel.: +420 777 009 945

www.montessoriskolka.cz

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK 
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

KDY: 20. 3. 2014      ČAS: 9:00 - 10:30

Náš hlavní sortiment: široký výběr 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

Otevřeli  jsme 
NOvé KNihKupectví

Naše otevírací doba:

po - pá 8 - 18 hodin

so - 8:30 - 11:30 hodin

Přijďte nás navštívit,

rádi Vás uvidíme.

Kryptoměny
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Bývá to těžké
Jak na to šli  třeba v malé vesnici Mořinka, kde 
si nedávno  úspěšně poradili s výrazným oze-
leněním obce, jsem se zeptala místostarostky  
Martiny Barchánkové. „Když spadáte do ka-
tegorie obcí pod 500 obyvatel, situovaných 
v oblasti CHKO Karlštejn, navíc s památkově 
chráněnou návsí, tak se ocitnete v nezávidě-
níhodné situaci mezi třemi kritickými posu-
zovateli – územními plánovači, památkáři a  
ochránci přírody,“ připomněla M. Barchánková.
 „Takový projekt revitalizace zeleně musí spl-
ňovat podmínky územního plánu, obsahovat 
posudky pro NPÚ, dendrologický posudek 
a také řadu dalších důležitých dokumentů, po-
kud jde o větší obce nebo město. Teprve pak 
můžete žádat o státní příspěvek, dotaci nebo 

uplatňovat nárok v rámci grantu. A to už je 
další kolečko starostí a papírování, protože pro 
malou obec vodovod, kanalizace nebo údržba 
cest, které nejsou levné, mají obvykle přednost  
před revitalizací zeleně, což je rovněž finančně 
náročná akce. 
U nás jsme však pochopili, že zásady pro 
udržení venkovského charakteru naší obce, 
z tohoto hlediska dnes již výjimečné, je nutné 
co nejrychleji zpracovat. Po jejich schválení 
jsme mohli přistoupit k ošetření starého lipo-
vého stromořadí a výsadbě několika desítek 
nových stromků stejného druhu. Sleduji, jak jin-
de vysazují místo tradičních lip, kaštanů či olší 
náročnější cizokrajné  druhy, které by se lépe 
hodily třeba do středomořské oblasti. Ještě 
zvláštnější vztah máme  ke stromům ovocným, 
vyžadujícím mnohem více péče nežli stromy 
běžné a okrasné. Známe ty  problémy se 
zaschlými nebo s hnijícími plody nejen v alejích 
u silnic, ale i na soukromých zahradách, kde 
stále  častěji vidíme nesklizená jablka, švestky, 
rybíz a další plodiny,“ uzavřela svůj pohled 
na revitalizaci zeleně  M. Barchánková.
Pojďme navštívit i  další obce našeho regionu, 
abychom získali přehled, jak si tam s veřejnou 
zelení poradili. Zajímá nás také, jak  tento „pro-
blém“ vidí například  spisovatel a významný 
přírodovědec RNDr. Václav Větvička,  který má 
ke zdejšímu kraji velmi blízký vztah.

Zasaď strom, postav dům 
a zploď syna
„Už toto staré přísloví radí dobrému hospodáři  
velmi prozíravě,“  připomněl známý botanik 
Václav Větvička, „bývá to snazší, než bychom 
mysleli, až na ten strom!“ 

V roce 1968 se z jeho popudu  téměř v kaž-
dém městě vysazovaly takzvané Stromy 
republiky. Před několika lety stál u zrodu  Dne 
stromů, který se slaví 20. října. Patřily sem i vy-
hlášené akce, zejména v poválečných letech, 
jako Sázej stromky pro potomky nebo Sázejte 
stromy, vaše děti porostou s nimi. V roce 2000 
navrhl výsadbu Stromů milénia.

Nejlevnější klimatizace
Strom  vždy býval důležitým orientačním bo-
dem v krajině, hraničním stanovištěm, místem 
příjemného posezení obvykle v centru, kde 
poskytoval stín, i nejpřirozenějším průvodcem 
míst posvátných.
Dnes je tak trochu pouhým „křovím“ – ozele-
něním šedivých ulic, pustých míst, doplňkem, 
který postrádá historii i vztahy.
„Pro mne  je  strom především důležitým histo-
rickým, ale  i estetickým fenoménem,“ navázal 
Václav Větvička. „Z hlediska praktického je, 
mimo jiné významné funkce, tím nejefektivněj-
ším klimatizačním zařízením. To se prokázalo 
při zkoumání rozložení tepla pod stromem 
a pod slunečníkem. Na rozdíl od sluneční-
ků stromy výparem z listů v horkých dnech 
vzduch zvlhčují a zároveň ochlazují, takže 
poskytují nejen stín, ale také úžasné mikrokli-
ma. Zejména ty staré, například osmdesátileté, 
dokážou  takto nahradit několik desítek stromů 
ve stáří dvaceti let, “ upozornil závěrem.

Potřebujeme stromy?
Ano, ale…
Urbanizační a revitalizační 
plány obcí a měst pamatují 
na mnohé, občas ale 
zapomínají na vhodnou zeleň 
na veřejných prostranstvích. 
A tak města a obce mívají 
nejen ulice, ale i centra 
bez ostrůvků zeleně, neboť 
podle mínění některých  jen 
přidělávají práci a ubírají 
peníze z obecních pokladen. 
Navíc je s nimi spojeno velké 
množství nezbytných úředních 
úkonů.

Cestou k Větrnému údolí vyrostla mladá jabloňová 
alej nových občánků obce Lety

Nově upravené okolí u kamenných božích muk na konci obce Mořina
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Dědečkův sad a další  
zajímavé projekty
 Jsou však obce, které podle vzoru RNDr. Vác-
lava Větvičky hledají  nové přístupy k „doplňko-
vé“ zeleni. Například v nedalekých Tachlovicích  
pojali vztah člověk – místo – strom zcela origi-
nálně. Jejich nedávno vybudovaný „Dědečkův 
sad“ za obcí, na levém břehu Radotínského 
potoka, láká hned z několika důvodů. 
Před pěti lety se v předvečer tachlovického 
posvícení  shromáždilo více než dvě stě lidí 
na slavnosti hromadné výsadby 155 ovoc-
ných stromků. Příprava celé akce započala 

na obecním úřadě  již na jaře a idea, aby každý 
z místních občanů, jenž bude mít zájem, dostal 
ovocný stromek označený svým jménem, 
se začala uskutečňovat. Cílem bylo rozšíření 
relaxační či rekreační možnosti obyvatel. Navíc 
výběr místa sadu  přivedl nejen místní, ale láká 
i  zájemce, turisty a cyklisty. Je totiž situován  
k  jedné z největších vrb v České republice, 
významnému  památnému stromu, stařičké 
mohutné vrbě bělokoré, která je i ve svých 
více než 140 letech stále krásná a vitální. Akce 
zaujala i krajský orgán, který na tento pozoru-
hodný sad poskytl dotaci. A do třetice tu žáci 
zdejší základní školy založili arboretum keřů 

českého venkova, osazené nejběžnějšími dru-
hy typickými pro středočeské vesnice, od šeří-
ku obecného přes jasmín křovitý po zlatý déšť.
Podobný originální nápad realizují v Letech. 
Polní cesta k Větrnému údolí, chatové oblasti 
V Libří s pramenem kvalitní vody, je v sou-
časnosti osázená zhruba čtyřiceti ovocnými 
stromky, nesoucími tabulky se jmény Anička, 
Tomáš, František i dalších dětí a s datem 
jejich narození. Každý nový občánek Letů zde  
na památku získá jednu jabloňku. Obec také 
během posledních let dosazovala desítky mla-
dých stromků tradičních druhů v okolí návsi.
V Berouně zase nedaleko památné Lípy svo-
body u středověkých hradeb má každá zdejší 
základní škola vysazenou svoji lipku. Ale i další 
obce využívají zajímavých míst  k nové výsad-
bě, která podtrhne význam určité památky. 
Třeba na konci Mořiny u kamenných božích 
muk bylo vybudováno posezení a celá trojúhel-
níková plocha svahu u silnice na Bubovice byla 
nově osázena. Navazuje na dvě památkově 
chráněné  lípy před původně gotickým koste-
lem sv. Stanislava, postaveným v roce 1353 
na dávném slovanském pohřebišti.
V Králově Dvoře na Berounsku pojali veřejný 
prostor velkoryse. Nejen že upravili zdevasto-
vaný zámecký park, proťatý tělesem dálnice, 
a zpřístupní jej veřejnosti, ale kolem zámecké 
zdi a před zámkem založili nová stromořadí 
kaštanů a lip. Ještě letos mají v plánu vysadit 
zhruba dvacet tisíc stromů ve vybraných lokali-
tách dříve tak zásadně průmyslem narušeného 
městečka.

Dědečkův sad – největší zastoupení mezi 155 ovocnými stromky zde mají jabloně, třešně a ořešáky

Jedna z nejstarších vrb bělokorých u nás uzavírá na levém břehu Radotínského potoka areál tachlovického Dědečkova sadu
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Vraťme se ale k dolní Berounce. Dobřichovice 
se během několika let pustily do revitalizace 
zeleně v ulicích a na veřejných prostranstvích, 
zejména ve vazbě na významnou a oblíbenou 
cyklostezku kolem Berounky.
Cestou k Mořině míjíme nový vodojem, společ-
nou realizaci obcí Mořinka, Mořina a Lety, který 
je dokola rovněž osázen mladými stromky. 
Mohli bychom takto projít další města a obce 
v okolí, všude se v posledních letech projevuje 
snaha o výměnu starých a nemocných stromů 
a výsadbu nových.

Nezapomeňme na zahrady
 Jakási nová vlna zájmu, probuzená například 
velmi oblíbeným televizním seriálem PhDr. Ma-
rie Hruškové o stromech nebo popularizací 
jejich významu RNDr. Václavem Větvičkou  
či soutěžemi o nejkrásnější stromy krajů či 
republiky, už přináší své ovoce. Nejde však 
jen o veřejná prostranství. Také naše zahrady 
by měly nabrat nový vítr do plachet a přinášet 
nám nejen radost, ale přispět i k zachování 
tradičních druhů stromů a keřů středoevropské 
oblasti.
Na jednu z takových inspirativních  zahrad nás 
upozornil právě RNDr. Václav Větvička, který  
více než patnáct let pracoval  v Pokusné a kli-
matizační  stanici Botanického ústavu ČSAV 
v Potocích u Černolic. 
Tato krásná šestihektarová zahrada, či spíše 
arboretum, v hlubokém údolí Všenorského 
potoka se před zhruba dvaceti lety stala 
vědeckým pracovištěm, záchrannou stanicí 
pro ohrožené druhy rostlin. Aklimatizovali 
tu mimo jiné cenné druhy skalniček a také 
záměrně vysazovali skupiny různých  kultivarů 

vesměs vzácných dřevin, vhodně zapojených 
do původních porostů. Největší hodnota této 
zahrady spočívá nejen v rozmanitosti dřevin, 
ale právě v jejich stáří. O zachování tohoto 
unikátu se v současnosti snaží dnešní spolu-
majitelka Jitka Stivínová. Udržuje tak v pově-
domí veřejnosti slavnou tradici proslulé zahrady 
přezdívané Stivínka, kterou ve třicátých letech 
minulého století založila světoznámá pěstitelka 
alpinek paní Marie Stivínová.
Podobných krásných zahrad či parků bychom 
v regionu nalezli více, ale podstatné je, že  
podle slov Václava Větvičky „nás parky a za-
hrady vychovávají k estetice“. Jenom tak  je 
budeme potřebovat a zároveň požadovat, aby 
se zahradní a parková pohoda a krása vrátily 
do našich obcí a měst v mnohem větší  míře.

!/   Marie Holečková

Potřebujeme 
stromy?
Ano, ale…

Vedle sadu najdeme i arboretum keřů českého 
venkova

Paní Jitka Stivínová se stará o rozsáhlou zahradu 
s množstvím vzácných druhů stromů a keřů, která 
je skrytá v hlubokém údolí Všenorského potoka

Zahrada sloužila více než dvě desítky let jako vý-
zkumné pracoviště Botanického ústavu ČSAV



Určitě jako každý z nás řešíte denně otázku 
času, v tomto případě vám čerstvé 
těstoviny pomohou, během 2,5 minuty 

je máte uvařené 
a s trochou čerstvé-
ho pesta je hotovo.
Pro hladovějící krky doma 
budete maminkou číslo jedna, 
jelikož máte během chvilky hotové 
výborné jídlo, bez zbytečného nádobí, 
a o to více času budete mít na odpolední 
rodinné pexeso, které dětem slibujete celý 
týden.
A vy můžete být spokojená, jelikož vaše rodina 
jí potravinu, která je bez konzervantů, chemi-
kálií a barviv a přesto má stále krásnou žlutou 
barvu díky vysokému obsahu vajec.
U nás slovo čerstvé znamená, že naši zaměst-
nanci vám s láskou vyrobí těstoviny na stroji, 
které poté ručně zabalí do fresh fólie a krásné-

ho obalu, který zhotovili naši 
zaměstnanci v občanském 

sdružení Náruč, poté jdou těsto-
viny rovnou k vám, ať už je koupíte v obchodu, 
nebo si je objednáte v restauraci.
Odpočiňte si od dlouhého vyvařování v kuchyni 
a dopřejte si vzácné chvíle s rodinou.

www.pastafidli.cz

www.dobnet.cz   11    

pr / inzerce

inzerce

Pozdě, ale přece…
čERSTVÉ TĚSTOVINY 
PASTA FIDLI JIŽ SPATŘILY
SVĚTLO SVĚTA

Pokud jste čerstvé těstoviny ještě 
neochutnali, dovolte, abychom 
vám je krátce představili.
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tip na výlet

Muzeum gastronomie,
světový unikát v centru Prahy

Podobný typ muzea jinde ve světě nenajde-
te. Nejde jen o to, že žádná světová vý-
stavní síň nenabízí v tak komplexní podobě 

historii vývoje gastronomie od doby kamenné až 
po současnost, ale i o způsob, jakým nám provo-
zovatelé, kurátoři i autoři expozice, manželé Nina 
a Ladislav Provaanovi informace nabízejí.

Expozice jako příběh
Neprocházíte se kolem artefaktů s kustodem 
za zády, který vás na každém kroku hlídá, jestli 
se náhodou nedotýkáte exponátů, nebavíte 
se nebo nedýcháte příliš hlasitě. Tady jste 
uprostřed příběhu, obklopeni obrázky, popisky 
a názornými kulisami. Ladislav Provaan připra-
vil scénář, do něhož přidal mimo jiné všeobec-
nou historii vaření, nápojů a další gastrono-
mické zajímavosti. Interiér je především jeho 
práce, paní Nina sháněla exponáty, vyhledávala 
ilustrační obrázky a kompletovala texty. Osm-
desát procent vystavených předmětů vlastní 
majitelé muzea, jelikož jsou podle svých slov 
sběratelé a nic nevyhodí, zbytek jim buď půjčili 
známí, nebo přinesli lidé, kteří už věci nepotře-
bovali, ale bylo jim líto jen tak se jich zbavit. 

Ještě se nevařilo
Putování historií začíná logicky v době kamen-
né. Nejstarší předchůdce člověka ještě neuměl 
oheň rozdělat, netvořil zásoby, jídlo konzumo-

val hned a nepohrdl ani mršinami. „Děti se mě 
během prohlídky občas ptají, jak mohli vařit, 
když neuměli rozdělat oheň,“ vypráví paní Nina 
a vysvětluje, že  oheň sice rozdělat neuměli, 
ale dovedli uchovat ten, který nalezli. Vymysleli 
úžasnou věc, a to vaření ve varných jámách. 
Do jámy se hodily horké kameny, které se 
ohřály na vedlejším ohništi, takže jídlo se vařilo 
jejich setrvačností a ještě nad ním se topilo. 
Šlo vlastně o pečení pod ohništěm. Pokrm se 
chystal vždy pro víc lidí. 
V další části, která je věnovaná semenům, 
se dozvíte, proč byli Češi hrachožrouti a jak 
vznikl první kvašený chleba. Řekové a Římané 
už pekli chleba o sto šest a zajímavé je, že již 
tehdy je lékaři nabádali, aby dávali přednost 
celozrnnému.

Kuchyně bez komína
Předchůdce kuchyní byla ve středověku 
místnost bez komína. Měla jen otvory, kterými 
odcházel dým, jelikož se stále vařilo na ote-
vřeném ohni. Proto se jí přezdívalo dýmná 
jizba. Dýmnou jizbu  později nahradila černá 
kuchyně, z níž kouř odváděl krbový komín, ale 
způsob vaření zůstal stejný.
Až do 19. století se v podstatě nic význam-

ného v oblasti vaření nedělo. Změna přišla až 
s nástupem průmyslové revoluce. Nastoupila 
měšťanská společnost, změnil se styl života 
a světlo světa spatřily první sporáky. Prohléd-
nout si můžeme všechny, například s ohříva-
čem talířů, vody, kombinovaný, který byl napůl 
na uhlí a napůl na elektřinu. Kurátorka ukazuje, 
kde si hospodyně svítily svítiplynem, a vysvět-
luje, co příchod svítiplynu a elektřiny pro rozvoj 
gastronomie znamenal.
Procházíme předchůdkyní restaurací, prohléd-
neme si, jak v minulosti vypadal bar, přečteme 
si o historii pivovarnictví, vinařství a vzniku 
destilátů a také třeba o tom, odkud pochází 
koktejl a jak  ho správně připravit. Naprosto 
úžasný je obchod s dobovým nábytkem a ná-
zornou ukázkou, jak se prodávalo a nakupova-
lo v době, kdy se ještě vše pořizovalo na váhu. 
Cestou do patra míjíme starou kredenc. 
Podle průvodkyně dnešní děti  vůbec nevědí, 
co to je. Neznají valchu, i s tou se tu mohou 
seznámit. „Měla jsem tu sedmáky z Kladna, ti 
netušili, co je valcha, ale víte, co je zajímavé? 
Oni často ani nevědí,  co je sporák. Doma mají 
varné desky a trouby zvlášť,“ dodává.
Víte například, kdy člověk začal jíst vidličkou, 
z jakého důvodu se časem prodloužila její rukojeť 
a proč se v Asii jí hůlkami? „Máme tady pár moc 
hezkých kousků, jsou buď zapůjčené od kama-
rádů, nebo nám je sem lidé přinesli,“ dodává.
„Jídlo lidi sbližuje. Je příjemné pozorovat, jak 
návštěvníci vzpomínají, protože mnohé, co tu 
vidí, znají třeba od prarodičů. Jsou to vzpo-
mínky na dětství, na babičku. Návštěvníci se tu 
objímají, líbají, to je opravdu nádhera,“ shodují 
se manželé Provaanovi.
 
Muzeum gastronomie
Jakubská 12, Praha 1
Otevřeno: denně od 10 do 19 hod.
Vstupné: základní 180 Kč, studenti a důchodci 
140 Kč, invalidé a skupina důchodců 90 Kč, 
děti od 6 do 14 let 65 Kč, rodinné vstupné  
(2 dospělí a 2 až 3 děti do 14 let) 390 Kč
8 www.muzeumgastronomie.cz

Už druhým rokem vítá 
návštěvníky Muzeum 
gastronomie v Jakubské ulici 
nedaleko Kotvy. Růžovou 
fasádu s maskotem před 
vchodem přehlédnout 
nelze. Cestovatelský portál 
TripAdvisor ho v loňském roce 
vyhlásil počinem roku. 
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PODBRDYDBRDYY
PODBRDY
PODBRDYPALIVOVÉ DŘEVO

www.prodejpalivovehodreva.eu
777 264 266

1150,-
Kč/PRM2metrová

polena
DUB

Každý čt do 20 hod.
po-pá 8-18
čt 8-20 / so 8-12

www.kola-sport.cz

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská

Kvalitní servis
perfektní předprodejní

příprava kol

ChCeš jet

jako motorka? 

Kup si Kolo

od Štorka!

info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice
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volný čas, luštění a zábava

Švédská křížovka s tajenkou
TRADIčNÍ DOMÁCÍ čESKÁ KUCHYNĚ

Pro chytré hlavy

taJENKa Z mINUlého ČÍSla

 Rychlost

Cyklista ujel vzdálenost mezi dvěma městy za 20 hodin. Za kolik ujede motorista 
autem sedmkrát větší vzdálenost, pojede-li čtyřikrát rychleji?

 kapsy

V pravé a levé kapse mám dohromady 35 Kč. Pokud přemístím z pravé kapsy 
do levé přesně tolik korun, kolik jich právě mám v levé, budu mít pak v pravé 
kapse o 3 Kč více než v levé. Kolik korun jsem měl původně v každé kapse?

 BaBička

Babička očekává návštěvu vnuků a napekla jim koláče. Pokud dá každému 
vnukovi 5 koláčů, budou jí 3 koláče chybět. Pokud dá každému vnukovi 4 koláče, 
3 koláče jí zbudou. Kolik vnuků má babička a kolik napekla koláčů?

Řešení z minulého čísla:
Vlak: 66 cestujících (14, 33, 19). Pytel: 92. číslo: 44/4356 

SoUtěž o bIftEK

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. března 2014.

Ze správných znění tajenky a zároveň všech správně vyřešených hádanek 
bude vylosován jeden výherce, který obdrží voucher na hovězí tatarský 
biftek pro 2 osoby. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli 
také svoji plnou poštovní adresu. Děkujeme.
Cenu do soutěže věnovala: Restaurace Chalupa, Lety, www.restauracechalupa.cz

Elektroniku jedině od Mirelina.
Vylosovaný luštitel křížovky z únorového čísla: Cena: flash disk 32 GB
Jan Sládek, Za Parkem 870, Dobřichovice Gratulujeme!

Vyzvednutí výhry si dohodněte v kanceláři sdružení DOBNET v Dobřichovicích.
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inzerce

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Obraťte ve svém motoristickém kalendáři list na novou sezonu. U autorizovaných servisních partnerů 
ŠKODA na Vás čekají dny výhodné jarní péče. Naši specialisté zařídí vše tak, abyste si jaro za volantem 
Vašeho vozu užili co nejlépe. Zkontrolujeme funkčnost jeho řízení, podvozkových částí nebo osvětlení. 
U zjištěných závad Vám nabídneme opravu za příznivou cenu. Potřebujete vyčistit klimatizaci, přezout 
na léto nebo opravit poškozené čelní sklo? Vše pro Vás rádi zajistíme. 

Nenechte si ujít ani možnost dále zvýšit atraktivitu a funkčnost Vašeho vozu díky výhodné nabídce 
ŠKODA Originálních dílů a příslušenství.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

Dny výhodné jarní péče u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA 

VAŠE JARNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

www.femat.cz

FEMAT Radotín s.r.o.
Vrážská 1562/24a
153 00 Praha 5 - Radotín
Tel.: 242 406 320
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Inzerujte v DOBNET zpravodaji 

a získejte připojení k Internetu 

DOBNET zdarma!

*) Internet DOBNET Office 8Mbps/4Mbps, měsíční cena 
412 Kč bez DPH, 499 Kč s DPH, Internet zdarma je 
poskytován na výše uvedený počet měsíců po měsíci 
otištění inzerce

**) Sleva je uplatněna ve faktuře za připojení k Internetu, 
inzerce je účtována za standardní cenu

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

PrOč INzErOvaT jinde, když 
lze umístit plošnou barevnou reklamu 
v DOBNET zpravodaji za aktuálně 
výhodnou cenu?

akce platí do 31. 8. 2014, objednat lze až do konce roku 2014!

DOBNET zpravodaj
Formát a4
Barva inzerátu uvnitř plnobarevná
Grafické zpracování zdarma
výše slevy při opakování 10%
výše slevy od 3. otištění 20%

1/2 A4 standardní cena inzerce (bez opakování) 4 000 Kč
4 měsíce připojení k Internetu *) - 1 650 Kč
Cena inzerce s odečtením Internetu (bez opakování) **) 2 350 Kč
1/4 A4 standardní cena inzerce (bez opakování) 2 500 Kč
3 měsíce připojení k Internetu *) - 1 237 Kč
Cena inzerce s odečtením Internetu (bez opakování) **) 1 263 Kč

DOBNET zpravodaj 
obdrží

zDArmA 
do své poštovní 
schránky každý měsíc 

5 500
obyvatel regionu  
Dolní Berounka!


