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DOBNET: Skřipel po rekonstrukci,  
Svinaře se stěhují
Na přelomu března 
a dubna proběhla rekon-
strukce na přístupovém 
bodu SKP-01 ve Skřipli 
a stěhování SVI-02 
ve Svinařích.
Již v tuto chvíli je možné 
připojovat skřipelské 
uživatele na novou tech-
nologii 5.5G. V praxi to 
znamená větší stabilitu 
a možnost zvolit i další 
tarify s vyšší propustnos-
tí. Zájemci o připojení 
na novou technologii 
si již nemusí pořizovat 
žádné zařízení. Stačí 
zaplatit připojovací po-
platek ve výši 1 500 Kč 
a uživatel se dále nestará 
ani o instalační práce, 
ani o případný následný 
servis zařízení. Vše je 
v ceně měsíčního poplat-
ku, který za standardní 
připojení pro domácnosti 
činí 333 Kč včetně DPH.
V době vydání tohoto 
čísla DOBNET zpravo-
daje už je také přemístěn 
přístupový bod ve Svina-
řích, a to z původního stanoviště na zámku u pana Noska na nové místo 
na bytovém domě č. p. 89. Přestěhování tohoto bodu vyřeší právní 
formality jeho umístění a zároveň zajistí větší pokrytí a lepší dostupnost 
pro servis technologie.
Další informace k síti DOBNET a možnostem připojení můžete získat 
v úředních hodinách v informační kanceláři sdružení v Dobřichovicích, 
na telefonu 277 001 111 nebo e-mailem na adrese info@dobnet.cz.

!/  Michal Nešpor, předseda Rady občanského sdružení DOBNET

Cyklobus do Brd vyjede už o víkendu
Již v sobotu vyrazí na svou dvanáctou sezonu brdský cyklobus.
Stejně jako v uplynulých letech bude vozit cyklisty z Dobřichovic přes 
Mníšek pod Brdy do Kytína.  Fyzicky slabším pomáhá překonat převý-
šení od Berounky po brdský hřeben. V provozu bude každý nepracovní 
den od 5. dubna do 6. října včetně.
Během volných dnů vyrazí od nádraží čtyři spoje a čtyři rovněž v opač-
ném směru. Pátý spoj směrem z Dobřichovic pojede jen do Mníšku pod 
Brdy. Brdský cyklobus je mezi cyklisty čím dál tím oblíbenější. V loňské 
sezoně přepravil 2 250 cestujících a 1 150 kol. Pro cestující v něm platí 
běžný tarif PID a jednotná cena 16 Kč za přepravený bicykl. (jm)

Vlakem přímo na Kačerov ještě letos
Velké změny pravděpodobně přinese prosincová aktualizace jízdního 
řádu.
Železniční zastávka na Kačerově totiž vznikne ještě do konce roku. 
Veřejnou soutěž o zakázku na její vybudování vyhrála společnost Met-
rostav, která začne se stavebními pracemi do léta.
Zřízení zastávky na Kačerově je jedním z kroků, které umožní plánovaný 
rozjezd dalších vlakových linek po hlavním městě. Posílit by se mělo 
spojení z Radotína přes Smíchov a hlavní nádraží do Vysočan, ale vznik-
ne i zcela nová linka z Radotína přes Kačerov do Běchovic. (jm)

2. ročník Dobřichovického půlmaratonu
V neděli 11. května 2014 se uskuteční již 2. ročník Dobřichovického kros 
půlmaratonu.
Přijďte si zaběhnout buď celý půlmaraton, nebo závod na 10 km a vez-
měte s sebou i děti, které se mohou zúčastnit závodu na 1 km. Start i cíl 
jsou, stejně jako v minulém roce, na dobřichovickém zámku.
Prezentace na desítku a půlmaraton je v 10:00, start v 10:45. Dětský 
závod má zápis již od 9:30 a startuje v 10:00. Podrobnosti najdete 
na www.radostvpohybu.cz.

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

Volby do Evropského parlamentu
Rozhodnutím prezidenta republiky č. 24/2014 Sb. byly vyhlášeny volby 
do Evropského parlamentu, které se uskuteční na území České repub-
liky v pátek 23. května 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 
24. května 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. (mn)

Mořinka fest
V sobotu 26. dubna 2014 vás zveme na rockový festival kapel Mořinka 
fest, který se koná na návsi před hostincem U Barchánků. Začíná se 
ve 14 hodin. (mn)

Letem světem Dolní Berounkou
aktuality z regionu

Psycholožka se specializací na problematiku prodeje, reklamy a marketingu a spoluautorka dokumentu Šmejdi PhDr. Romana Mazalová  Eva Hobzová

Přístupový bod ve Skřipli  Miroslav Hofbauer

Mořinka fest 2013 Zdroj: www.morinka.eu
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www.obeclety.cz

 Krátce 

Konkurzní komise vybrala 
novou ředitelku MŠ Lety
V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, na zákla-
dě výsledku konkurzního řízení jmeno-
vala starostka obce na pracovní místo 
ředitelky Mateřské školy Lety paní Janu 
Šalkovou Rozsypalovou.

Stavba kanalizace 
a vodovodu
Předání staveniště pro stavbu kanaliza-
ce a vodovodu v Letech, v části Kanada 
proběhlo dne 1. 4. Informace o postupu 
stavby a uzávěrkách komunikace Kejn-
ská a v Kanadě budou na webu obce 
a na místních vývěsních plochách.
Ke stejnému datu začíná výstavba kana-
lizace v ulici K Rovinám.

Nový Letovák č. 1/2014
Více informací o aktuálním dění v obci 
najdete v novém Letováku, který bude 
od poloviny dubna k dostání v Hobby-
marketu Eso a na obecním úřadu.

Duben 
v Leťánku
9. dubna, beseda DOJMY A OBRÁZKY 
Z ISLANDU – očima cestovatele
• Středa, 18:30–20:30, letovská knihov-
na, Na Návsi 160, Lety 
 
14. dubna, DĚTSKÉ NEMOCI 
A PREVENCE ÚRAZŮ aneb jak 
dopomoci od dětské nemoci a úrazu
• Pondělí, 18:00–21:00, sál U Kafků, Lety

Pokračování úspěšných kurzů 1. pomo-
ci s profesionálními záchranáři 
 

V květnu pro vás 
chystáme:
1. května (čtvrtek), POHÁDKOVÝ LES
• Do pohádkového lesa se nastěhoval 
zlobivý černokněžník, který dělá po lese 
nepořádek a různě škodí jeho obyva-
telům. Pomozte najít části pergamenu 
se zaklínadlem, které ho odčaruje tam, 
odkud přišel.
Start: od 13:00 do 15:00 – Lety 
u Dobřichovic – údolí pod Čabrákem, 
u studánky pod Skalicí. Na silnici č. 116 
z Letů směr Karlštejn odbočte doprava 
do lesa, cca 500 metrů před odbočkou 
na Mořinu, zde již bude start označen.
 
Podrobnější informace o akcích jsou 
na www.letanek.cz nebo na našich 
facebookových stránkách  
www.facebook.com/letanek.

TJ Sokol Lety 

Cvičení pro předškoláky
Už druhým rokem probíhá v Sokole Lety  hojně 
navštěvované Cvičení pro předškoláky, určené 
všem dětem (bez rodičů) od cca 3 do 6 let. 
Protože nejde o žádný kondiční trénink, ale 
o hravé cvičení, může se ho zúčastnit kdokoli, 
kdo se rád hýbe, zvládne to opravdu každé 
dítě. Malí cvičenci se nenásilně seznámí se 
základy různých her a sportů, naučí se spolu-
pracovat s kamarády ve dvojicích i větších sku-
pinách, poznají, jaké to je vyhrát, ale i prohrát.
Díky hojné účasti se nám podařilo pořídit nové 
cvičební prvky – můžete se těšit na hokejky, 
míčky, duhový padák, prolézací most, překáž-
ky a spoustu dalšího. Pokud nám přeje počasí, 
sportujeme venku – vyzkoušíte si například 
orientační běh, šplh po „skále“, běh z vrchu 
a do vrchu nebo skok do dálky. Na konci kaž-
dé lekce čeká děti malá odměna, pro neposlu-
chy máme i trestnou lavici!
Cvičíme každé úterý v letovské sokolovně 
(a okolí) od 16 do 17 hod.

Více informací získáte na telefonu 607 584 011 
nebo na novackova@gmail.com.

Rodiče s dětmi
Cvičení zahrnuje základní pohybovou průpravu 
dětí formou hry či pohádky. Probíhá každé 
úterý od 10 hod. (děti 1–3 roky) a každou 

středu od 16 hod. (děti 3–4 roky) – ve středu 
po telefonické domluvě.
Od dubna se nově koná cvičení pro seniory, a to 
každé úterý od 11 hod. Těšit se můžete na ener-
getická ozdravná cvičení nebo na systém 
zaměřený na léčbu a prevenci bolestí zad. Cviky 
je možné přizpůsobit každému věku i kondici.

Bližší informace na tel.: 733 112 338 a na  
hanahrib@seznam.cz, www.haniel.estranky.cz.

Tenisový oddíl TJ Sokol Lety
Tenis má v Letech bohatou tradici. Prioritou 
klubu není závodní činnost, ale hlavně  rozvoj 
členů v této sportovní oblasti. A proto je v klubu  
vítán každý, kdo si chce zahrát tenis na jakékoli 
úrovni. V letošním roce klub postavil celkem 5 
družstev – 2 družstva dospělých, 1 družstvo 
mladšího žactva (10–12 let), 1 družstvo babyte-
nistů (8–9 let) a 1 družstvo minitenistů (6–7 let). 
Dospělí kromě tréninků mohou soutěžit na te-
nisových turnajích, které klub tradičně pořádá 
během celé tenisové sezony. Letovští členové 
oddílu se rovněž aktivně zúčastňují soutěže pro 
rekreační hráče, tzv. Nereligy.

Tenisové akce v Sokole Lety:

Letní tenisové kurzy
14.–18. 7. 2014 a 25.–29. 8. 2014
Klasické tenisové tréninky, kdykoli po tel. 
dohodě.
Bližší informace na www.tenis-skola.cz, Petr 
a Pavel Václavkovi, vaclavek@tenis-skola.cz.
Tel.: +420 777 579 146, +420 608 539 550
 
V letovském Sokole si můžete zahrát  
i fotbal nebo ping-pong, věnovat se  
sebeobraně nebo zajít do sauny.
Podrobný rozvrh hodin najdete  
v prostorách sokolovny.

Letovský 
Sokol se 
může chlubit 
bezmála 
stoletou 
tradicí. Z aktivit, které 
v současnosti nabízí, si určitě 
vyberou dospělí i děti. Zde je 
několik tipů.

Vítání občánků
Vítání občánků proběhne ve dvou vlnách v so-
botu 12. 4. od 9:30 a 11 hodin v sále U Kafků. 
Přivítáno bude 20 nejmladších  Letováčků.

Nová mapa obce
Novou mapu obce mají obyvatelé Letů k dis-
pozici zdarma na obecním úřadu.

! Lenka Papáčová, Barbora Tesařová

Lety rozkvetly jarními kvítky – z výtěžku Květinko-
vého plesu pořídila letovská radnice jarní výzdobu 
návsi, knihovny a místní MŠ



4  DOBNET zpravodaj duben 2014

rozhovor

Jako příklad uveďme výstavbu vodovodu 
či zavedení plynu, úpravy návsi a výsadby 
nových stromů, novou knihovnu, zřízení 

centra osvěty rodičů, klubu malých dětí Lumek, 
klubu mládeže i klubu seniorů Lípa v nové 
budově obecního úřadu. Ale jsou i jiné oblasti, 
jimiž se místní správa může pochlubit. Pojďme 
se podívat, co zde připravují na jarní měsíce, 
které jsou teprve před námi. První otázka patří 
samozřejmě starostce Mořinky paní Kateřině 
Smoterové:

Každý, kdo nahlédne do plánu vašich kultur-
ních akcí pro nejbližší týdny, se nestačí divit:  
dubnový rockový koncert, dětský Pohádkový 
les, pálení čarodějnic u menhiru… Dá se to 
vše zvládnout?

„Určitě bych to sama dělat nemohla, ale máme 
dobrý tým a v zastupitelstvu si všichni vychází-
me vstříc. Ovšem není to jen starost o zajištění 
hodnotné zábavy. Zpočátku to bylo skutečně 
hodně náročné, žádná z nových zastupitelek 
neměla před volbami celkovou představu o ob-
rovském objemu práce, jež nás čekala. Obec 
má jen minimální příjmy, a když chceme svoje 
představy a plány uskutečnit, obracíme se 
i na obyvatele a mnohé dokážeme pouze s je-
jich dobrovolnou pomocí. Musím je pochválit: 
obec máme uklizenou a památky jako kaplička 
sv. Paulusse, boží muka, téměř dvě stě let 

stará roubenka s číslem popisným 7 i další 
hospodářské budovy, jejichž základy jsou starší 
nežli Karlštejn, jsou vesměs v pořádku. To je 
vedle finanční pomoci ze zdrojů programu 
obnovy venkova, také zásluha našich občanů.“ 

Uvádíte, že nemáte příliš prostředků, ale 
zvládli jste i nový vodovod!

„Víte, tak malá obec jako Mořinka se pro takový 
náročný úkol musí spojit s dalšími,“ připomněla 
místostarostka Martina Barchánková, která se 
složitým jednáním o místním vodovodu osobně 
věnovala. „Celý projekt byl prostřednictvím 
svazku obcí TřeMoLe (Hlásná Třebaň, Mořinka, 
Lety) realizován během dvou let a počátkem 
letošního roku jsme ho slavnostně uvedli 
do provozu. Podobně se obec spojila s další-
mi v programu zavedení plynu svazku VYKO. 
A do třetice – Mořinka patří také do mikroregio-
nu Český kras-Pláně, který dělá mnoho potřeb-
ných a zajímavých aktivit zejména pro zachová-
ní a ochranu životního prostředí a pomáhá také 

při realizacích turistických a cykloturistických 
záměrů. Opět díky spolupráci se zastupiteli 
sousední obce Karlík se nám podařilo vybudo-
vat naučnou stezku nazvanou Cesta císařovny 
Elišky, která vede z Dobřichovic Karlickým 
údolím ke zřícenině hrádku Karlíka a pak přes 
Mořinku do Karlštejna.“

Jsou na této stezce nějaká překvapení, která 
by turisté neměli přehlédnout?

„Návštěvníci naší zhruba osmikilometrové 
romantické stezky by určitě neměli bez po-
všimnutí minout pozoruhodný monument nad 
Mořinkou,“ připojil se Tomáš Kuča, jediný muž 
v pětičlenném zastupitelstvu.
„Ten určitě stojí za to. Jde o vápencový osmi-
tunový monolit, který byl dovlečen a vztyčen 
společným úsilím desítek zdatných mužů 
v památné noci, načínající nové tisíciletí, až 
na vrchol kopce, chránícího obec od severu. 
Je odtud krásný výhled a právě proto se zde 
koná za bohaté účasti dětí i dospělých mnoho 
obecních slavností, od podzimní drakiády, 
dubnového pálení čarodějnic přes společné 
opékání buřtů až například po loňskou soutěž 
horských kol Praha–Karlštejn Tour, která tudy 
vedla. Dokonce se zde, ‚U Menhiru‘, jak se 
místu začalo říkat, odbývají i sňatky,“ dodal 
Tomáš Kuča.

Tento novodobý monument tedy svým způ-
sobem přispívá k pospolitosti i k návštěvnos-
ti vaší obce?

„Je to podivuhodné, ale už jeho vztyčení před 
14 lety spojilo síly řady obyvatel, a protože je 
to pozoruhodný a výrazný bod na návrší, láká 
k sobě nejen místní, ale i mnohé návštěvníky,“ 
připomněla další zastupitelka Michaela Kneiflo-
vá. „K této novodobé tradici obce přispěly ale 
i naše kulturní akce, jichž je tolik, že si každý 
může vybrat. Nezapomíná se ani na děti, 
mládež či důchodce pořádáním dětského dne, 
dne pro seniory nebo mikulášské nadílky.“

Kulturní program máte bohatý, jaké další další 
akce vás, paní starostko, v tomto roce čekají? 

Mořinka je podivuhodná 
vesnička – patří sice mezi 
ty nejmenší v regionu Dolní 
Berounka, ale vše, co pro 
svých sto čtyřicet obyvatel 
za posledních deset let 
vykonala, by přineslo uznání 
i leckterému městu.

Jak se žije v obci pod menhirem

Novodobý menhir nad obcí Mořinkou

Zachovalá náves s kapličkou v obci Mořinka
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Jak se žije v obci pod menhirem

Aby se v obci Mořinka dobře žilo, o to se starají 
zastupitelé – zprava Tomáš Kuča, Martina Bar-
chánková, Michaela Kneiflová, starostka Kateřina 
Smoterová, knihovnice Lucie Chroustová a zastu-
pitelka Markéta Tejklová

Dovoluji si výjimečně přesně 
reprodukovat dotaz:

Dobrý den, paní 
advokátko, mohla 
byste mi prosím 
pomoci, moje 
patnáctiletá dcera 
si chce nechat 
udělat tetování, 
můžete jí v tom 
zabránit?
 

Tazatelka se nepodepsala, i kdyby se však 
podepsala, dostala by totožnou odpověď: 
já opravdu její dceři v ničem bránit nemo-

hu. Ona jako zákonný zástupce své dcery má tu 
možnost omezenou, nicméně má. 
Tetování je trvalým zásahem do fyzické integrity 
člověka, takový zásah je možné učinit pouze 
s jeho vědomým, výslovným a poučeným sou-
hlasem.  Dotyčný musí být předem informován 
o povaze takového zásahu a o jeho možných 
následcích (v medicíně je takové poučení ne 
úplně přesně označováno jako tzv. informova-
ný souhlas). 
Patnáctiletá dívka ještě není plně svéprávná, 
má pouze omezenou svéprávnost v rozsahu, 
který odpovídá rozumové a volní vyspělosti její-
ho věku. Nezletilý totiž může v obvyklých zále-
žitostech udělit souhlas k zákroku na svém těle 
také sám, je-li to přiměřené rozumové a volní 
vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná-li se 

o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné 
následky. Její schopnost a možnost rozhodnout 
se o své osobě ve smyslu fyzickém jistě bude 
dána, pokud půjde o ostříhání vlasů (o těch 
obarvených na modro nebo s dredy bychom 
jistě mohly diskutovat dále) nebo o manikúru, 
neboť to jsou sice zásahy do fyzické integrity, 
ale nemají trvalý charakter a někdy bývají i ku 
prospěchu věci, tetování je však zásahem trva-
lým nebo přinejmenším dlouhodobým. 
K takovému zásahu je již vyžadován souhlas 
zákonného zástupce nezletilého, a to písemný 
a rovněž daný po předchozím poučení. 
Jistým rizikem zde je to, že jsou-li rodiče rozve-
dení nebo rozhádaní, nepozorný tatínek takový 
souhlas dcerce podepsat může a takový 
souhlas bude platný; zákonu postačí udělení 
souhlasu jen jedním z rodičů. Tento by si však 
měl uvědomit, že jako zákonný zástupce má 
nejen práva, ale i povinnosti a odpovědnost 

a že mu zákon ukládá udělit takový souhlas se 
zásahem jen tehdy, pokud půjde o zásah, který 
je zastoupenému k přímému prospěchu. U te-
tování jde o situaci přinejmenším diskutabilní. 
Dovoluji si vyslovit přesvědčení, že seriózní 
tetovací salon bude souhlas zákonného zá-
stupce nezletilého vyžadovat bezpodmínečně 
a že si ověří, že skutečně byl dán, v některých 
případech bude vyžadována i osobní přítom-
nost zákonného zástupce tak, aby bylo jisté, 
že tetování (zejména při větších plochách) 
bude správně ošetřováno. 
Každopádně asi nejjednodušší postup je dceři 
zákrok nezaplatit. To nejsložitější bude vysvětlit 
jí, proč takový zákrok nepodstupovat. 
O mnoho složitější by byla situace, kdy by 
šlo o zákrok zákonným zástupem chtěný, 
například očkování chránící dívky proti virům 
způsobujícím rakovinu děložního čípku. I zde 
je na zákonném zástupci, aby uvážil, zda má 
z takového očkování zastupovaná nezletilá 
přímý prospěch (dle mého jednoznačně ano), 
ovšem je jeho povinností seznámit jí s touto 
potřebou a zjistit její názor; pokud je jí více než 
14 let, což v tomto případě je, je její souhlas 
k takovému zákroku nezbytný. Pokud by 
očkování nebo jinému zákroku vážně odporo-
vala, musí si zákonný zástupce vyžádat svolení 
soudu s provedením zákroku. Asi však v tomto 
konkrétním případě nepůjde o zcela efektivní 
prostředek, chtěla bych vidět, jak by doktor 
injekci očkování v takovém případě při přímém 
fyzickém odporu slečně aplikoval. 
Každopádně, milá zoufalá maminko, míč je 
nyní na vaší straně. Přeji vám v tomto ohledu 
hodně štěstí, což je tak, kromě uvedeného 
vysvětlení, maximum toho, co mohu v dané 
věci udělat.

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

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

„Nejdůležitější jsou ty, které jsou nezbytně 
nutné pro potřeby obce – jde o rozvody kvalitní 
pitné vody, pracujeme i na projektu kanalizace. 
S tím souvisí ještě příprava regulačních opatře-
ní, na jejichž základě bude zpracován projekt 
územního plánu, který by umožnil novou 
výstavbu, aniž by byl narušen tradiční vesnický 
ráz obce,“ nezapomněla na hlavní úkoly zastu-
pitelstva Kateřina Smoterová. 
 „To je úkol nejen pro nás, ale i pro další gene-
race, které, jak doufám, zůstanou naší krásné 
obci věrné.“

!/  Marie Holečková
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Hrnčířské a řemeslné trhy 
letos zpestří „Koláče fest“

Na trzích se představí sklářské dílny z okolí 
Nového Boru, který je výrobou skla v České 
republice proslulý. Těšte se i na sklářskou huť 
z polského Wronówa, jejíž sklo je zajímavé svou 
barevností a nevšedními tvary. Na vlastní oči 
budete moci pozorovat broušení skla a tvorbu 
foukaných i tvarovaných dekoračních předmětů.
V těsném sousedství, na náměstí J. Barranda, 
se ve stejném termínu, tedy 3. a 4. května, 
uskuteční „Koláče fest“. Proběhne v rámci  
15. ročníku Poberounského folklorního festiva-
lu, který v květnu hostí několik obcí na Beroun-
sku. Uslyšíte lidovou muziku folklorních soubo-
rů z celé země a ochutnáte místní kulinářské 
speciality. Na přehlídce by měly být k mání 
vyhlášené chodské či slovácké koláče, valaš-
ské frgály, proslavené ušaté koláče z Doudleb, 
oboustranné berounské koláče, ale i jihočeské 
zelňáky a další. Pro soutěživé je pak připraveno 
několik netradičních koláčových klání. 

Upečte nejlepší koláč 
a vyhrajete kávovar
Zapojit se může každý. Stačí přinést svůj 
domácí výtvor, členové odborné poroty pak 
určí vítěze. Čeká na něj atraktivní odměna – 
kávovar. Drobnou cenu získají všichni účastníci 
soutěže.

!/  Lenka Papáčová

Sklářské řemeslo – to je 
téma letošního 12. ročníku 
berounských Hrnčířských 
a řemeslných trhů. Můžete 
se na ně vypravit na Husovo 
náměstí 3. a 4. května.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Na co se můžete těšit:
Sobota 3. 5.
13:00 Staropražské písničky v podání kapely Třehusk 

na náměstí J. Barranda
13:40 Krojovaný průvod vyjde od kruhového objezdu
14:00 Předání práva k pořádání májů, zahájení festivalu
14:10 Vystoupení dětí z Duhové školky, Beroun-Hlinky
14:30 Děti ze ZŠ Závodí

První koláčový vstup
14:55 Doudleban, Doudleby
15:15 Hájenka, krojovaná chodská dechovka z Domažlic

Druhý koláčový vstup
16:15 Postřekovský národopisný soubor
16:50 Doudleban, Doudleby

Třetí koláčový vstup 
a vyhodnocení autorů 
nejlepších koláčů
17:30 Krušpánek + Valašská cimbálovka

Neděle 4. 5.
10:00 Kolíček, Zbraslav
10:30 Bonbon, Beroun
11:00 MŠ Pod Homolkou
11:20 Krkonošský horal, Vrchlabí
12:00 Kamýček, Kamýk nad Vltavou
12:30 Klíček, Řevnice
12:55 Kvítko, Mníšek pod Brdy
13:15 Mladá dudácká muzika, Strakonice
13:55 Kácení máje, hraje Mladá dudácká muzika



Operační systém Windows XP je tu s námi 
už od roku 2001. Tehdy neexistoval DOB-
NET zpravodaj ani nebylo občanské sdružení 
DOBNET, internet jsme používali jedině vytá-
čený na klasické telefonní lince od Českého 
Telecomu, který se jen o několik měsíců dříve 
přejmenoval z SPT Telecom. Na mobilním 
trhu ve stejné době k operátorům EuroTel 
a Paegas přibyl nováček Oskar. Našemu 
státu vládla rukou společnou a nerozbornou 
opoziční smlouva za skřípění zubů Čtyřkoalice. 

To jenom pro ilustraci, abychom si 
uvědomili, jak dlouhou dobu tu s námi 
Windows XP jsou.
Microsoftu se tehdy podařilo uvést 
na trh velmi úspěšný operační systém. 
Svým úspěchem si ale zadělal na potí-
že o pár let později. Dlouho odkládaný 
systém Windows Vista neuspěl – měl 
mnoho much a uživatelé neměli důvod 
si ho pořizovat, snad jen s výjimkou ná-
kupu nových počítačů, kde byl předinstalován. 
Se systémem Windows 7 o dva roky později 
to bylo jen o něco lepší a po uvedení systému 
Windows 8 se Microsoft rozhodl s XP definitiv-
ně skoncovat. Nic už na nich nevydělá a opravy 
a servis systému ho stojí nemalé finance.
Konec podpory, který přišel 8. dubna, nezna-
mená, že by váš počítač přestal fungovat. 
Microsoft už ale nebude k tomuto systému 
poskytovat podporu. Znamená to, že pokud 
někdo v systému objeví chybu, Microsoft již 
nevydá opravu. Objevené chyby potom budou 
moci zneužít útočníci. Jestliže máte počítač 
s XP, který není ještě na pokraji svých sil, 
doporučujeme zakoupit upgrade na některý 
z novějších systémů. Nejčastější volba je up-
grade na systém Windows 7, který je nejlépe 
odladěný na starší počítače. Licence na up-

grade se dá zakoupit přes internet za méně 
než dva tisíce korun.
Pokud váš počítač novější operační systém 
už nezvládne, nezbude vám než se pokusit 
o nouzové řešení, které nabízejí někteří vývojáři 
antivirů. Například Avast se zavázal aktuali-
zovat bezpečnostní balíčky pro Windows XP 
ještě nejméně tři roky. Není to stoprocentní ře-
šení, nicméně většinu bezpečnostních hrozeb 
z internetu by mělo odvrátit. Ruku na srdce: 
Nezasloužili byste si už novější stroj? (emjé)
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ajťákova PoraDna

AJŤÁKOVA
PORADNA
AJŤÁKOVA
PORADNA

@

Mám počítač se systémem 
Windows XP. Před několika 
dny mu prý vypršela podpora. 
Co mám dělat?

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 

Windows XP

LTC Řevnice

KLUB MARTINY
NAVRÁTILOVÉ
pořádá
Pětidenní letní sportování pro děti
se zaměřením na tenis a fyzickou kondici.

Datum kurzů pro letošní rok:
30. 6. - 4. 7. pro mírně pokročilé hráče

25. 8. – 29. 8. pro zájemce od 6 let 
pro začátečníky i pokročilé hráče

Dotazy zodpoví
a přihlášky přijímá:
Michal Drašnar
tel.: 603 462 603
e-mail: michal.drasnar@seznam.cz

V ceně je zahrnuto – pronájem tenisových 
kurtů, trenéři II. a III. kvalifikační třídy 
tenisu, sportovní a tenisové potřeby, 
stravování, pitný režim.

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....



Za prodejci totiž mnohdy stojí nejen tým 
právníků, ale také psychologů, kteří je 
naučili, jak (mnohdy za každou cenu) 

prodat. A nabídka bude často výhodná pouze 
jednostranně a tím, kdo bude čerpat výhody, 
nebudete vy, nýbrž prodejce. Mimo to dealeři 
neváhají uchýlit se ke lžím, počínaje záminkou, 
pod níž se vloudí k vám domů. Pan Jakub se 
například setkal se situací, kdy se podomní 
obchodníci ohlásili jako „energetika – kontrola“. 

A co se snaží prodat nejčastěji? „Nejvíce se 
v současnosti jedná o smlouvy o dodávkách 
energií a odstoupení od nich, dále různé 
nabídky zdravotnických pomůcek (magnetů, 
masážních přístrojů atd., které vše vyléčí), 
doplňků stravy a dalších výrobků,“ shrnuje 
výčet nabízených služeb a zboží předsedkyně 
Sdružení obrany spotřebitelů Gerta Mazalo-
vá. „Moje osmdesátiletá babička pod tlakem 
podomního prodejce podepsala smlouvu 
na ‚výhodnější‘ elektřinu. Nejdřív ji přemluvil, 
aby ho pustila domů, a pak ji donutil podepsat 
‚výhodnou‘ smlouvu. Babička mi s pláčem 
volala, že asi provedla hloupost. Smlouvu jsme 
naštěstí stihli vypovědět ve 14denní lhůtě, jinak 
by to stálo hodně peněz,“ říká paní Radka. Ne 
vždy mají podobné příběhy dobrý konec. 
Robert Honzík, poradce ze sdružení Spotřebi-
tel.net, konstatuje: „Lidé stále podepisují 
smlouvy, kterým nerozumí, a kupují ne-
smyslně předražené věci. Naštěstí už 
vědí, že je možné od těchto smluv 
do 14 dnů odstoupit. Bohužel to 
ale někdy není uskutečnitelné, 
protože firma jim to neumožní, 
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Pozor! Za vrátky je… podomní prodejce!
Už se vám to také stalo? 
Zazvoní u vás zvonek 
a za dveřmi čeká prodejce, 
který přichází se zaručeně 
super výhodnou nabídkou. 
Stejně tak se vám může 
ohlásit po telefonu. V tu chvíli 
by vám měla zasvítit červená 
kontrolka s heslem „zvýšená 
opatrnost“. 
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Pozor! Za vrátky je… podomní prodejce!
a i když soud uzná, že mají na vrácení nárok, 
svých peněz se dočkají jen stěží.“
Nový občanský zákoník se sice „polepšil“ v tom, 
že máme právo smlouvu vypovědět až do po-
sledního dne 14denní lhůty, ale pro takového 
prodejce, který má už od začátku nekalý záměr, 
to nic neznamená. Často se totiž výpověď vrátí 
zpátky, a přestože soud následně rozhodne, 
že je zákazník v právu, není to nic platné. 
Firmy mění jednatele, vlastníky nebo se stěhují. 
„Kontrola podomních prodejců je ve srovnání 
s jinými formami prodeje problematická, protože 
nelze předem zjistit, u kterých dveří s jakou 
nabídkou zazvoní. Proto je velmi důležité, aby 

se spotřebitelé uměli nežádoucím nabídkám 
zboží nebo služeb ubránit sami, a to tím, že 

o ně neprojeví žádný zájem a dealera 
do bytu nebo domu nepustí,“ 

apeluje Jana Jelínková 
z České obchodní 

inspekce. 

Co hrozí 
od podomních 
prodejců?

Super výhodné nabídky podo-
mních prodejců se při srovnání cen 
na internetu často ukazují jako 
nevýhodné. „Tito prodejci proto 
procházejí nejrůznějšími tréninky, 
kde se učí, jak psychologicky pů-
sobit na osloveného spotřebitele, 
a bohužel často používají různé 
klamavé a agresivní obchodní 
praktiky. V našich poradnách 
se setkávám s případy, kdy 
podomní prodejci spotřebitelům 
lhali o povaze výrobku či služby, 
jen aby je přiměli k podpisu 
smlouvy. A mimo to jsme se 
setkali i s případy agresivního 
jednání, prodejci vysloveně str-
čili nohu do dveří a spotřebitelé 

se cítili jejich chováním ohroženi. 
A bohužel také s trestnými činy, 

neboť došlo k okradení spotřebi-
telů či dokonce k jejich fyzickému 
napadení. V poslední době jsme za-
znamenali také podvodné jednání, 
kdy podomní prodejce dal spotřebi-
telce podepsat listinu, která jej měla 

opravňovat ke zřízení inkasa z jejího účtu SIPO, 
takže ji chtěl vlastně každý měsíc okrádat,“ říká 
Gerta Mazalová. 

Jak se před podomním 
prodejem chránit?
Všichni oslovení odborníci se shodují, že nej-
jistější je nedat se s prodejci vůbec do hovoru, 
odmítnout je a zavřít před nimi dveře či zavěsit 
telefon. Psycholožka Romana Mazalová nabá-
dá, že je vždy jednodušší říci hned na začátku 
jasné „ne, děkuji, nemám zájem“. Když se 
začnete vymlouvat nebo diskutovat, zaplétáte 
se do sítí jejich naučených argumentů. 
Podle občanského zákoníku máte také 

právo znát totožnost a kontaktní 
údaje prodejce. Pokud vám 
je sdělit nechce, je to známka 

nekalého jednání. Když 
například po telefonu 
nesrozumitelně jméno 

zamumlá, vy jej požádáte 
o zopakování a on ho 

sdělit odmítne, nejedná fér.
Další cestou, jak nepodléhat nátlaku, je 
vyžádat si dokumenty a informace k pro-

studování a čas na rozmyšlenou. „Protože 
pracuji s lidmi a zejména se seniory, vím, jak 
těžké někdy může být říci ne. Pokud víte, že 
například vaše babička je přátelské povahy 
a dělá jí problém někoho odmítnout, doporučuji 
využít naučených reakcí. Jinými slovy – osvojit 
si nový vzorec chování a ten si zautomatizovat. 
Například naučte babičku, že před každým 
podpisem smlouvy vám nejprve zavolá. Popří-
padě, že žádnou smlouvu (ani výherní, ani jinou) 
nikdy za žádných okolností nepodepíše ihned 
na místě, ale vezme si ji domů a půjčí vám ji 
k nahlédnutí,“ dodává psycholožka Romana 
Mazalová. Jana Jelínková z ČOI rovněž dopo-
ručuje, aby si kupující vyžádal písemné materiá-
ly nebo si dohodl návštěvu prodejce na jiný den 
a přizval třeba souseda nebo někoho z rodiny. 
„Nemusí smlouvu podepisovat okamžitě, může 
si vzít čas na rozmyšlenou. Jestliže to prodejce 
neumožní, pak je jeho nabídka pro spotřebitele 
nevýhodná,“ dodává Jelínková. 

!/  Lucie Hejbalová

Co je dobré vědět
Podle § 57 odst. 1 občanského zákoníku může spotřebitel odstoupit 

od smlouvy uzavřené mimo provozovnu nebo na dálku (například 

po internetu nebo po telefonu) bez udání důvodu a bez jakékoli 

sankce – od smlouvy je třeba odstoupit písemně a ve lhůtě 14 dní 

od jejího uzavření odstoupení zaslat druhé straně.

Odstoupení je potřeba zaslat formou doporučeného dopisu 

a ponechat si jeho kopii a potvrzení o odeslání (podací lístek z pošty). 

Pokud se vám dopis vrátí zpátky, neotevírejte jej, ale uchovejte  

ho jako důkaz pro soud.
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Jaké psychologické taktiky používají 
podomní prodejci nejčastěji?

Prodejci využívají velice propracovaného me-
chanismu, kdy po malých, zdánlivě bezpeč-
ných krůčcích člověka přesvědčují. Konverzace 
obvykle začíná malou počáteční laskavostí ze 

strany prodejce. Nabídne něco 
zdarma, pochválí úsměv či účes. 
A člověku je trapné tuto „laska-
vost“ neopětovat. Od dětství jsme 
formováni v prostředí, kdy je kladně 
hodnocena reciprocita čili něco za něco. 

Lze poznat, že podomní prodejce  
má nekalé praktiky?

Myslím, že většina z nás cítí nepříjemné „šimrání“ 
a jakési vnitřní napětí při konverzaci s tímto dru-
hem prodejců. Hluboko v sobě cítíme, že jejich 
řeč není úplně přirozená. Je dobré poslouchat 
signály těla, někdy nám dají najevo víc než 
obrannými mechanismy zmítaný mozek. Obecně 
ale můžeme říci, že je třeba zbystřit vždy, když 
to s námi někdo „myslí dobře a upřímně“ a když 
jeho nabídka má pouze samé výhody, a těchto 
výhod lze využít pouze dnes, protože zítra již tato 
nabídka nebude aktuální. 

Jaká taktika prodeje (získání závazku) podle 
vás funguje nejspolehlivěji?

Vlichocení se. Prodejce je na první pohled 
sympatický, usměvavý, dobře oblečený. Tváří 
se, že se znáte a že je vám podobný (zájmy, 
kritizování politiky, místo bydliště atd.). Právě 
podobnost totiž hraje velkou roli v utváření 
sympatií. Protože ale takzvaný „sympaťák“ 
by toho zase tolik neprodal, je třeba, aby se 
tato jeho role v průběhu prodejního rozhovoru 
začala otáčet do roviny „autority“. Původní 
přátelský rozhovor je stále direktivnější, dealer 
vás zahrnuje spoustou faktů, snaží se působit 
vzdělaně. Mluví rychle, dynamicky a nenechává 
tak prostor k otázkám. Všimněte si, že manipu-
látoři vám nikdy nenechávají svobodnou vůli, 
ale dávají na výběr z variant, které sami určí. 
Například: „Koupíte si tu voňavku jen jednu, 
nebo vezmete rovnou dvě i pro přítelkyni?“ 

Dá se rozlišit podle chování prodejce, zda je 
nabídka férová, a pokud ano, existuje na to 
nějaká pomůcka?

Obecně se dá říci, že pokud vám někdo dává 
„férovou“ nabídku, neváhá vám ihned sdělit 
veškeré informace. Nesnaží se „mlžit“ větami 
jako například: „To vám do telefonu nemů-
žu říct, to je složité, nelze to takto zobecnit, 
navrhuji osobní schůzku...“ Dále se „nebojí“ dát 
vám domů smlouvu k prostudování, nezalekne 
se toho, když řeknete, že ji dáte nejprve k na-
hlédnutí vnukovi, právníkovi. Netlačí na vás, 
nechává vám čas, nechce smlouvu podepsat 
teď hned. Nebalamutí vás jedinečnou nabíd-
kou platnou pouze pro tento den. 
V době internetu samozřejmě doporučuji vzít si 
smlouvu domů, porovnat nabídky s ostatními 
firmami, popřípadě se s někým poradit a až 
poté uvažovat o podepsání. 

Máte nějaké typické příklady chování 
podomních/telefonních prodejců?

Mám dojem, že kdysi dávno někdo vyna-
lezl „geniální“ strategii, jak pomocí několika 

kroků přimět osobu k nákupu zboží, které ani 
nepotřebuje, ani nechce, a řada malých firem 
tuto strategii zkrátka někde naposlouchala 
a opakovaně ji „recykluje“, aniž by chápala, 
proč a na základě čeho funguje. Prostě stačí, 
že jim vydělává. 
Typičtí prodejci využívají tzv. zkratek v chování 
člověka. Svět je velice složitý a denně jsme 
bombardováni čím dál větším množstvím infor-
mací. Pokud bychom každou situaci měli znovu 
a znovu vyhodnocovat a dlouze přemýšlet, jak 
se v ní zachovat, brzy bychom se stali organis-
mem neschopným prakticky žádné činnosti. 
Potřebujeme proto tzv. zkratky neboli šablonovi-
té, naučené chování. Je rychlé a efektivní. Zaha-
juje se na základě spouštěcích mechanismů. 
Někdy stačí jedno slovo a člověk se „přepne“ 
na naučený vzorec chování. A teď si představ-
te, že tyto spouštěcí mechanismy nám, aniž 
bychom to tušili, „spíná“ právě ten „sympatický“ 
prodejce. Například slovy ZDARMA, POUZE 
DNES, JEDNEJTE RYCHLE. Může se stát, že 
při vyhodnocování takových situací se staneme 
značně nejistými. Obvykle právě díky fyziolo-
gickým signálům těla, které nám naznačují, že 
situace pro nás není zcela bezpečná (tlukot 
srdce, zesílené dýchání, pocení), a které jsou 
v kontrastu s usmívajícím se prodejcem, jenž 
to s námi „myslí dobře“. A co dělá člověk, když 
je nejistý? Dívá se po okolí, jak reagují ostatní. 
A co má v záloze prodejce? Oblíbenou větičku 
typu: „Tuhle paní před vámi si koupila rovnou tři, 
prý tak parádní nabídku ještě neviděla.“ 

Myslíte si, že mohou fungovat seriózní podomní 
a telefonní prodejci a znáte takový případ?

Často se mne zástupci firem snaží přesvědčo-
vat, že ano. Já ale stále zastávám názor, že ne. 
Myslím, že už nastavením stylu prodeje to není 
možné. 

! Lucie Hejbalová

Zatočme se šmejdy
PhDr. Romana Mazalová, 
psycholožka se specializací 
na problematiku prodeje, 
reklamy a marketingu, je 
spoluautorkou dokumentu 
Šmejdi o nekalých praktikách 
na prodejních zájezdech. Film 
změnil českou legislativu a byl 
oceněn Českým lvem. 

Obce regionu 
podomní prodej 
nezakazují

Obce mohou dle § 18 živnostenské-
ho zákona vydat nařízení, kterými 
mohou regulovat podomní prodej 
na svém území, včetně jeho zákazu. 

Jak k problému přistupují některé 
obce v regionu:

Karlík: Na obecní úřad se 
občas obracejí občané s tím, že 
v obci obchází podomní prodejce. 
Obec jej nechává prověřit měst-
skou policií. 

Karlštejn: Podomní prodej 
není vítán, zakázán nicméně není.

Černošice: Obec o prodejcích 
ví, ale nezaznamenala zásadní 
potíže. Občané mohou problémy 
nahlásit. 

Řevnice: Podomní prodej zaká-
zán není. Velmi negativní zkuše-
nost mají v pečovatelském domě 
pro seniory, kde došlo k okradení. 

Srbsko: Prodej není zakázán. 
Obec nabádá občany k ostražitosti. 

Kde vám mohou pomoci, 
pokud se stanete 
obětí nekalého 
chování prodejců:

Spotřebitel.net
775 476 080, 775 476 090, 222 516 521 

Sdružení obrany spotřebitelů
900 10 10 10 (10 Kč/min.) 

dTest
299 149 009, 222 767 221
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Olympia Wellness Všenory pro Vás
nově připravilo program pro všechny,
kteří chtějí redukovat svoji tělesnou
hmotnost a naučit se zdravě stravovat

OLYMPIA LINIE
Krabičková dieta
Chutná, zdravá, pohodlná cesta pro snížení a udržení váhy!
• nové a pestré receptury pro ženy a muže
• dovoz až k Vám domu či osobní odběr
• rychlé a snadné objednání

Více informací na www.olympialinie.cz, tel.: 257 711 532
nebo osobně na recepci Olympia Wellness

Certifikované poradenství  
v oblasti životního stylu a výživy
Krok za krokem Vám naše poradkyně poradí jak zajistit optimalizaci 
Vaší váhy, naučí zásady zdravého stravování, sestaví jídelníček 
a pomůže Vám vybrat vhodnou pohybovou aktivitu.
Nabízíme speciální čtvrtletní a půlroční programy.

Vstupní konzultace v soukromí Olympia Wellness 250 Kč
• měření, vážení, přístrojové zjištění % podkožního tuku, zhodnocení
   dosavadního životního stylu
• návrh postupu změn, tak abyste se cítili dobře a dosáhli své vysněné váhy
• vysvětlení všeho co se týká zdravé výživy a Vašeho životní stylu

Olympia Wellness, K. Mašity 409, Všenory 252 31 / objednávky výživového poradenství tel.: 776 392 642
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tiP na výlet

Za medvídky Martinem
a Agátou

Režisér, novinář a milovník zvířat Václav 
Chaloupek putuje v desetiminutových 
dílech tuzemskem a vypráví o všem 

zajímavém, co s medvědy zažívá. On je rodič, 
Martin s Agátou suplují děti. Od pořadu si 
autor slibuje zvýšení zájmu o rodinné výlety.
Doufá, že se dětem některé z míst zalíbí a pře-
mluví rodiče, aby se tam společně vypravili.

Začátky nebyly snadné
O medvídky se pan Chaloupek staral od února 
loňského roku, kdy jim bylo pět týdnů. V hájov-
ně na Plzeňsku probíhalo krmení šestkrát den-
ně, na spánek podle jeho vyprávění moc času 
nezbylo. Později stačilo chlupatým sourozen-
cům jíst naposledy po setmění, ale už ve čtyři 
ráno vyžadovali další přísun. Časně ráno chodili 
do lesa na dlouhé vycházky. Dobu, kdy většina 
lidí ještě spí, si pan Chaloupek pochvaloval 
hlavně proto, jak krásně vlahá a tichá je ranní 
příroda. S medvídky putoval po celé republi-
ce. K incidentu nikdy nedošlo, i když namále 
prý párkrát měli. Medvídci si údajně zamilovali 
hlavně cyklisty, ale líbily se jim i ženy, ovšem 
jen ty s oholenýma nohama. Vášnivě se vrhali 
na vyholená lýtka a cumlali je. Martin s Agátou 
nejsou první medvědi, o něž se pan Chaloupek 
staral a s nimiž pracoval. Bylo mu tedy jasné, že 
jakmile povyrostou, bude jim muset najít nový 
domov. Volba padla na Točník, kde byl od roku 
2011 prázdný medvědín. Pan Chaloupek na na-
bídku Národního památkového ústavu kývl, 

ovšem pod podmínkou, že medvědín i ubikace 
projdou rekonstrukcí. To se podařilo. Nové 
útočiště medvídků je skutečně pěkné.

Medvědi na Točníku  
nejsou novinkou
Na Točníku žili medvědi od roku 1994, kdy se 
správa hradu ujala Norberta a Babety, dvou 
ze šestice medvědů, kteří zůstali po tragicky 
zemřelém Rudolfu Berouskovi. Když Norbert 
za rok uhynul, nahradil ho Jarda ze zoo Hlu-
boká nad Vltavou a Babetu po její smrti Mišta 
ze zoo Plzeň. Po jejím úhynu zůstal Jarda 
na Točníku ještě dva roky sám. Od roku 2011 
byl medvědín prázdný.
Pozorovat medvědí puberťáky je zábava i pro 
dospělé, ale děti si to určitě užijí. Jednomu by 
se chtělo vlézt za nimi do výběhu a pohrát si 
s nimi. To by však nebyl dobrý nápad. Podle 
slov pana Chaloupka jsou medvědi cholerici, 
ostatně i jeho párkrát pokousali, ale nebere to 
osobně. Opatrný však člověk být musí. Během 
vteřinové agrese dokážou ublížit. Za chvíli 
o ničem nevědí.

Napravo od mostu
Medvědín objevíte napravo od mostu vedou-
cího na první nádvoří. Medvídky lze pozorovat 
i z mostu, ale lepší je to samozřejmě z bezpro-
střední blízkosti. Přístup je velmi strmý, na což 
ostatně odkazuje i výstražná cedule. Malé 

děti tam určitě nepouštějte samotné a rovněž 
medvědy nekrmte. Za prohlídku medvědína se 
neplatí. Pokladnu najdete až na prvním nádvo-
ří, kde můžete přispět na jejich výživu.
Souhradí Žebrák a Točník, u nás zcela oje-
dinělé, leží šest kilometrů od Hořovic. Mladší 
z hradů Točník získal název podle stejnojmen-
ného kopce, na němž byl po vyhoření Žebráku 
v letech 1398 až 1401 vybudován. Hrad byl 
postaven tak, aby se v něm král Václav IV. cítil 
pohodlně. Stal se spíš rezidencí než pevností.
V roce 1400 nechal Václav IV. na Točník pře-
vézt a uložit část královského pokladu, čímž 
dodal hradu na významu. Po roce 1413 se 
však místa nabažil a upřednostňoval moderněj-
ší hrad Wenzelštejn u Kunratic.
Zájemci památku procházejí individuálně, 
v ceně vstupenky je tištěný průvodce. Cestou 
ke dva kilometry vzdálenému parkovišti se 
s dětmi zastavte u ohrady s dalšími zvířaty.

!/  Iveta Purkarová

Na hrad Točník se 
po třech letech vrátili 
medvědi. Od listopadu se 
zrekonstruovaný medvědín stal 
domovem rok a půl starých 
medvědích sourozenců Martina 
a Agáty, hrdinů osmnáctidílného 
cestopisného seriálu pro děti, 
který každé úterý vysílá stanice 
ČT Déčko. Točník se tak stal 
mimořádně atraktivním cílem 
rodinných výletů.

hrad TOČníK
Otevřeno: denně kromě pondělí 

od 10 do 17 hod.

Vstupné: plné 70 Kč, děti, studenti, 
důchodci, ZTP 50 Kč, do 6 let zdarma

8 www.hrad-tocnik.cz

Mamuti na Točníku – 25. až 28. 4.

Každoroční pravěké dny začínají na hradě  

v pátek 25. dubna a potrvají do neděle 27. dubna, 

vždy od 10 do 17 hod. Pravěký průvodce vás provede 

pravěkým světem. Vstupné 100 Kč, děti polovinu

Hrad Točník  Marie Holečková

25
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Každý čt do 20 hod.
po-pá 8-18
čt 8-20 / so 8-12 / ne 14-17

www.kola-sport.cz

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•koloběžky

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

• Nebaví Vás koukat na starý bazén se zkrabatělou folií a zašedlou dlažbou? 
Nechte to na nás a my Vám ho dáme kompletně do pořádku.

• Bazén Vám teče a vy nevíte kde? Dokážeme lokalizovat a opravit úniky vody. 
• Nechcete se zabývat výměnou písku ve fi ltrační nádobě? Zavolejte nám

a naši technici Vám písek (nebo jakékoliv jiné médium – Zelbrite, fi ltrační 
sklo atd.) rádi vymění.

• Už Vás nebaví ručně měřit a dávkovat chemii do bazénu? Můžeme Vám 
namontovat automatické dávkovače, které si vše samy změří a podle toho 
přesně dávkují potřebnou chemii.

• Přestalo Vám fungovat čerpadlo? Zapůjčíme Vám po dobu opravy naše,
a stávající buď opravíme či vyměníme za nové. Všechny díly máme běžně 
skladem.

• Potřebujete namontovat ohřev bazénu, dodat zastřešení a tím si 
významně prodloužit koupací sezónu? Obraťte se na nás! 

• Pokud vlastníte starý betonový bazén, který každý 
rok natíráte barvou, která se pořád loupe a loupe, 
nabízíme Vám vyvložkování bazénu vinylovou fólií.

• Na výběr máme mnoho vzorů a barev. Přijďte k nám 
a vyberte si z našeho vzorníku. Už nebudete muset 
bazén nikdy natírat a Váš bazén bude jako nový! 

PoolPro s.r.o., Černokostelecká č.p. 83/89, 251 01 ŘÍČANY, e-mail: info@poolpro.cz, mob.: 608 800 226, tel.: 315 555 626, www.poolpro.cz 

Vlastníte bazén, který má nejlepší 
léta za sebou? Máme pro Vás řešení!
Naši pracovníci mají 15-ti leté 
zkušenosti a ochotně Vám pomůžou
s jakýmkoliv problémem.

REKONSTRUKCE
BAZÉNŮ

V našem regionu
působí

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

tel.: 723 778 570, www.energon.cz
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volný čas, lušTění a zábava

Výherní křížovka s tajenkou
Co vyrábí sociální firma Náruč, s. r. o.?

Pro chytré hlavy

taJENKa Z mINUlého ČÍSla

 Koláče

Pekaři připravili z kynutého těsta 680 kulatých koláčů. Z odkrojků od tří koláčů lze 
udělat jeden nový koláč. Kolik koláčů lze udělat z celého kynutého těsta?

 hodiny

Manželka se ptá manžela: „Kolik bilo na kostelních hodinách, když jsi vyšel z hos-
pody domů?“ Manžel odpoví: „Kdyby bývalo bilo ještě jednou tolik hodin a ještě 
polovinu toho k tomu a také ještě 7 úderů, bylo by tehdy přesně 12 hodin. V kolik 
vyšel manžel z hospody?

 otec

Když bylo otci 31 let, mně bylo 8 let. Nyní je otec dvakrát starší než já. Kolik let 
je mi nyní?

Řešení z minulého čísla:
Rychlost: 35 hodin Kapsy: levá 8, pravá 27 Babička: 6 vnuků, 27 koláčů 

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. dubna 2014.

Ze správných znění tajenky a zároveň všech správně vyřešených hádanek 
budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží poukaz na nákup čerstvých těsto-
vin v hodnotě 400 Kč.
Ceny do soutěže věnovala:
Výrobna čerstvých těstovin Pasta fidli, Ke Škole 1388, Mníšek pod Brdy

Jídla jako od babičky
Vylosovaný luštitel křížovky z březnového čísla: Tomáš Zimák, Dobřichovice        
Gratulujeme! Cena: voucher na tatarský biftek pro dvě osoby

Vyzvednutí výhry si dohodněte v kanceláři sdružení DOBNET v Dobřichovicích.
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Karlická 456, LETY
 tel.: 240 201 151
e-mail: lety@hecht.cz

Karlická 456, LETY
 tel.: 240 201 151
e-mail: lety@hecht.cz

Otevřeno denně 8-20Otevřeno denně 8-20

Otevřeli jsme pro vás 
  novou prodejnu zahradního 
nábytku, strojů, nářadí 
    a doplňků do vašich zahrad

Otevřeli jsme pro vás 
  novou prodejnu zahradního 
nábytku, strojů, nářadí 
    a doplňků do vašich zahrad 

2_inzerce_Hecht_A5.indd   1 30.3.14   18:54

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

Neinvazivní liposukce (kavitace)
Tato metoda je neinvazivní, bezbolestná, rychlá a bezpečná. Jedná se o vysoce 
účinnou metodu k redukci tukových polštářů a celulitidy, kterou jde jen těžko 
odstranit dietou a cvičením.

Lymfodrenáže a detoxikace
Tato masáž napomáhá odstranit projevy celulitidy a otoky (ulevuje od pocitu
těžkých nohou). Celkově stimuluje činnost našeho imunitního systému  
a podporuje přirozenou detoxikaci organismu.

Bahenní zábaly
Bahenní zábaly s mořskou řasou napomáhají k odbourávání projevů celulitidy 
a pomerančové kůže.  
Obsažené aktivní látky podporují prokrvení pokožky a obdourávání podkožního  
tuku na problémových partiích.

Chcete mít krásnou 
postavu?
Zkuste to s námi



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!


