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DOBNETINZERCE 

M O N T Á Ž E - S E R V I S - R E V I Z E 

OBERMAN ALARMS
elektronická zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,

telekomunikační technika, radiostanice, automatizace,
GSM ovládání, strukturovaná kabeláž, společné a individuální antény 

včetně LAN po STA, domácí telefony a videotelefony, regulace vytápění 
ETATHERM, ADEX, JABLOTRON, elektroinstalace, UPS, 

centrální vysavače HUSKY, záruční a pozár. servis elektrokotlů Protherm 
a jejich uvádění do provozu, revize EZS a elektro včetně prostředí 

s nebezpečím výbuchu výbušnin

Pavel Oberman, Čs. armády 229/29, Řevnice
tel.: 257 721 457, mobil: 603 410 571

info@oberman.eu, pavel.oberman@seznam.cz
www.oberman.cz, www.oberman.eu

Výběrové řízení na místo

TAJEMNÍKA
Městského úřadu Dobřichovice

Město Dobřichovice přijme do pracovního poměru 
pracovnici nebo pracovníka na volné místo 
tajemníka Městského úřadu Dobřichovice.

Hlavní kvalifikační předpoklady:

• vzdělání VŠ v magisterském studijním programu nebo
 vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

• znalost zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů,
 znalost zákoníku práce, znalost správního řádu je výhodou

• komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi 

• umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost
 formulování rozličných témat

• schopnost rychlé orientace v nové problematice

• uživatelská znalost práce na PC - MS Word, Excel

• časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení

• organizační  a rozhodovací schopnosti

• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování

• odolnost vůči stresu

• řidičské oprávnění skupiny B

• praxe ve státní správě a zkoušky odborné způsobilosti vítány

Lhůta pro podání přihlášky se prodlužuje: do 12. 1. 2015 do 18:00. 

Celý text výzvy, včetně kvalifikačních předpokladů a náležitostí při-
hlášky najdete na internetových stránkách www.dobrichovice.cz

Bližší informace na telefonu číslo 257 712 182
e-mail: starosta@dobrichovice.cz

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

www.kola-sport.cz

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•koloběžky

Kvalitní servis
perfektní předprodejní

příprava kol

SLEVA 30% 
SLEVA 30% 
SLEVA 30% 
SLEVA 30% 
SLEVA 30% 
SLEVA 30% 

NA SERVIS
NA SERVIS
NA SERVIS do 28. února

 do 28. února
 do 28. února

info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice
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Granty Černošic  
pro rok 2015
Město Černošice vyhlá-
silo granty na rok 2015 
ve třech oblastech. První 
se týká kultury a umění 
se zaměřením na pod-
poru živého umění, 
udržování a rozvoj místních kulturních tradic, 
motivaci spolků, sdružení a umělců k pořá-
dání veřejných akcí v Černošicích, podporu 
inovativních kulturních projektů, poskytnutí 
rozmanité nabídky pravidelného uměleckého 
kulturního vyžití pro občany a návštěvníky 
města. Druhý grant se zaměřuje na práci 
s dětmi a mládeží do 26 let s trvalým poby-
tem na území Černošic. Akce a projekty je 
mají vést ke kladnému vztahu k pohybovým, 
tvůrčím a dalším volnočasovým aktivitám, je-
jichž nabídka tu bude velmi různorodá. Grant 
má za úkol motivovat spolky, sdružení a další 
oddíly k činnosti a aktivní účasti na spole-
čenském i sportovním dění města. Přitom 
je možné žádat o podporu na pravidelnou 
činnost, na jednorázový projekt či o obě 
možnosti. Třetí grant byl vyhlášen pro regis-
trované sociální služby poskytované v době, 
kdy není v kapacitních možnostech města je 
zabezpečit (večer, v noci a o víkendech). A to 
pro občany Černošic v zařízeních, která se 
nacházejí na území města i mimo něj. Termín 
odevzdání všech grantů je pátek 13. února 
2015 do 12 hodin.

Změny při přihlašování vozidel

Novela se nově řídí heslem „třikrát jed-
na“ – jedna žádost, jedna návštěva, jeden 
úřad. K převodu vozidla musí dojít do deseti 
pracovních dnů od změny vlastnického práva, 
ale prodávající a kupující se mohou domluvit, 
jak ho provedou. Na úřad v místě prodávajícího 
mohou přijít oba zúčastnění, nebo vše může 
vyřídit jeden z nich s plnou mocí toho druhé-
ho s úředně ověřeným podpisem, nebo oba 
mohou pověřit třetí osobu, která vše dojedná 
na základě plných ověřených mocí obou stran. 
Veškeré další změny týkající se vozidla je nutné 
nahlásit do deseti pracovních dní, jinak hrozí 
finanční sankce.
Pokud někdo vlastní vozidlo, které je nyní pouze 
odhlášeno předchozím majitelem, a chce ho za-
chovat, musí do 30. června 2015 podat žádost 
o zápis vlastníka a provozovatele do registru 
silničních vozidel. Jinak auto administrativně 
zanikne a už nepůjde přihlásit. Stejný postup 
nastane u aut, která byla dočasně vyřazena 
z provozu před 30. červnem 2013 a nyní jsou 
v tzv. depozitu, jestliže jejich majitelé nepřijdou 

na úřad do konce letošního roku a nesdělí, kde 
vozidlo je a k čemu slouží. Když bylo auto vy-
řazeno později, nehrozí jeho zánik, ale finanční 
sankce. Jestliže je vůz předchozím provozo-
vatelem odhlášen a zároveň dočasně vyřazen 
z provozu, musí se žádost na úřadě objevit 

do konce letošního června. Majitelé vozidel si 
nově musí dávat pořádný pozor na platnost po-
vinného ručení. Po jeho zániku ho musí obnovit 
nejpozději do dvou týdnů, jinak registr vozidlo 
vyřadí. Všechny změny včetně formulářů jsou 
k dispozici na webu Mdcr.cz. (lib)

V lednu 2015 vstoupila 
v platnost novela zákona  
č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. S ní nastalo 
hned několik změn, spojených 
mimo jiné s převodem vozidla.

Channel Crossings sbírá  
jedno ocenění za druhým

Radotínská jazyková škola, 
která v únoru oslaví 22 let 
na trhu, měla úspěšný závěr 
roku. V říjnu se na ni usmálo 
štěstí v soutěži Národní cena 

kariérového poradenství, kde uspěla s projektem 
Fit for flexi, a v listopadu se majitelce Lence Do-
ležalové Pavilkové podařilo získat 3. místo v sou-
těži Ocenění českých podnikatelek v kategorii 
středně velkých společností. Škola tak navázala 
na ocenění Vzdělávací instituce roku, které slavila 
v roce 2013. Všechny tyto ceny získala na zá-
kladě kvality poskytovaných služeb, orientace 
na zákazníka, tvorby vlastních produktů, rozvoje 
lektorů, přínosu trhu dalšího vzdělávání, etického 
chování a samozřejmě také referencí.

Ve Všenorech opravují mosty
K omezení tonáže došlo ve Všenorech 
na mostech před vilou Boženka a Na Burze. 
Na prvním je nyní tonáž snížena na 12 tun 
s tím, že souprava vozidel nesmí přesáhnout 
14 tun. Na druhý most budou moci vjet vozidla 
s maximální hmotností 3,5 tuny, v případě 
soupravy nesmí hmotnost přesáhnout 7,5 tuny. 
Autobusy městské hromadné dopravy budou 
na obou mostech jezdit bez omezení. Změna 
potrvá až do ukončení oprav mostů, které jsou 
nyní v havarijním stavu.

Ilustrační foto.  Radek Havlíček

Ilustrační foto.  Radek Havlíček

Hasiči zasahovali od prvních 
minut nového roku
Nový rok 2015 začal profesionálním hasičům 
Středočeského kraje dvě minuty po půlnoci, 
kdy berounští záchranáři vyjeli vysvobodit čtyři 
osoby ze zaseknutého výtahu v centru města. 
Krátce poté přijalo krajské operační středisko 
hned několik hlášení o požárech kontejnerů 
a keřů, která přicházela i v dalších hodinách – 
většinou kvůli nevhodné manipulaci s petarda-
mi a se světlicemi. Další zpráva z našeho kraje 
se objevila pět minut před čtvrtou hodinou 
ranní. V Zadní Třebani hořel rodinný domek. 
Hasiči se během přesunu potýkali se zmrzlým 
povrchem úzkých komunikací v rekreační 
oblasti i špatně zaparkovanými auty. Když 
dojeli na místo, vyvrátili obavy, že by v hořícím 
objektu mohly být osoby. Zásah se tak obešel 
bez zranění.
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Největší zásluhu na vítězství má občanské 
sdružení Region Pošembeří, které dokázalo 
uspořádat 28 úklidů černých skládek, během 
nichž bylo zlikvidováno 35 tun odpadu. Odmě-
nu dostala i základní organizace ČSOP Klenice 
a již třetí rok v řadě přírodní park Chlum u Mla-
dé Boleslavi. A Sokolíci – kroužek mladých my-
slivců a ochránců přírody okolo Jiřího Vajnera 
z Knížkovic u Berouna, kteří v obci zlikvidovali 
dvě velké černé skládky.
Do kampaně se letos zapojily například i Dobři-
chovice, kde dobrovolníci naposledy 18. října 
2014 nasbírali 20 pytlů odpadků, 20 pytlů bio-
odpadu na kompostování a takové zajímavosti 
jako peřiny, pneumatiky, stavební materiál, 
oblečení, molitan či dokonce rozložený vozík. 
Podobné akce mají v Dobřichovicích již několi-
kaletou tradici a konají se dvakrát ročně. Koor-

dinátorem je ČSOP, podzimní akci organizovali 
dobřichovičtí zelení a ČSOP Chrpa.
Kampaň Ukliďme svět! se v Česku těší dlou-
hodobé přízni dobrovolníků. Jejich počet v po-
sledních letech stoupl až k 18 000. „Bohužel 
černých skládek je v naší přírodě velmi mnoho, 
dobrovolníků a hlavně místních organizátorů 
bychom potřebovali mnohem více. Proto rádi 
uvítáme každého, kdo by chtěl místní akci 

organizovat. Jak na to, zveřejňujeme na  www.
uklidmesvet.cz,“ dodala koordinátorka kampa-
ně Ukliďme svět! Iva Peklová. (lib, lh)

Kraj, který prokoukl
Ocenění s tímto názvem získal 
za rok 2014 Středočeský kraj 
od Českého svazu ochránců 
přírody. V rámci celosvětové 
kampaně Ukliďme svět! 
dobrovolníci loni odstranili 
po celé České republice 222 
černých skládek, z toho 61 
na území středních Čech.

Sněmovna podpořila konec 
újezdu Brdy
Poslanecká sněmovna projednala dlouho dis-
kutovanou vládní novelu zákona o vojenských 
újezdech, která zahrnovala i zrušení vojenské-
ho újezdu Brdy. Po náročných diskusích ji na-
konec podpořila, i když konec brdské vojenské 
oblasti o rok oddálila. Ministr obrany Martin 
Stropnický schválení označil za malý historický 
okamžik, který je správný. Připomněl, že česká 
armáda nyní spravuje nejvíce újezdů v Evropě. 
A vzhledem k současné velikosti české armády 
je právě ten brdský zcela nadbytečný, ročně 
spolkne až 70 milionů korun. První turisté by 
do dříve zapovězené oblasti mohli vstoupit 
v roce 2017, po roční očistě od pyrotechniky.

Pacienty s kardiostimulátory 
ošetří i v Berouně
V Rehabilitační nemocnici Beroun působí 
ambulance pro kontrolu pacientů s kardiosti-
mulátory. Zatím se v ní ordinuje jednou týdně, 
v blízké budoucnosti to ale bude častěji. 
Lidí, kteří mají implantovaný kardiostimulátor, 
přibývá. A řadě z nich tak odpadne dojíždění 
do Prahy. „Pracoviště kardiostimulační ordina-
ce v Rehabilitační nemocnici Beroun má nejen 
dobře proškolený personál, ale je také vybave-
no potřebnou technikou pro nastavování funkcí 
kardiostimulátorů, zapůjčenou z kardiocentra 
Na Homolce. Je určeno ke kontrole běžných 
kardiostimulátorů,“ upřesňuje primář Karel 
Sochor a dodává, že výběr pacientů, kteří mo-
hou absolvovat kontrolu v Berouně, určí právě 
pražské kardiocentrum. Výhodou potřebného 
vybavení berounské nemocnice je i to, že při 
akutních příjmech pacientů s implantovaným 
kardiostimulátorem na internu, hlavně na její 
jednotku intenzivní péče, lze prohlídku provést 
ihned a pacient nemusí být nikam převážen.

Z podzimního úklidu Dobřichovic.  Kristýna Brunlíková

Huňáči oslaví 15 let
Berounští medvědí sourozenci Vojta, Matěj 
a Kuba oslaví v úterý 13. ledna 2015 své  
15. narozeniny. Město jim připravuje oslavu, 
která se odehraje u medvědária i v beroun-
ském kině. To od 10 do 11 hodin promítne 
pásmo pohádek pro děti z berounských mateř-
ských škol. Oslava u medvědária začne ve  
13 hodin. Pro nejmenší zde budou ve spo-
lupráci se studenty berounské pedagogické 
školy připraveny hry, soutěže i medvědí kvíz. 
Slávu si nenechá ujít ani velvyslanec Dánského 
království Christian Hoppe, který při poslední 
návštěvě Berouna projevil velký zájem být 
spolu se starostkou města Šárkou Endrlovou 
u narozeninového krmení medvědů. Účast již 
tradičně přislíbil i televizní „otec“ medvědů, 
režisér Václav Chaloupek. Návštěvníci se mo-
hou těšit na jeho milé povídání a autogramiádu 
u medvědária i následnou besedu v kině. Ta 
začne v 16 hodin a doplní ji promítání ukázek 
z cyklu pohádek Méďové na cestách, které 
režisér natáčel právě v královském městě.

Řevnická rekonstrukce  
postoupila
Rekonstrukce ulic Kozinova a Husova v Řev-
nicích pokračuje. V první jmenované ulici 
se do konce roku povedlo provést výměnu 
a úpravu vodovodního řadu a v celé délce 
osadit obrubník a položit první asfaltovou 
plochu, která uzavřela konstrukční vrstvy před 
zimou. V Husově ulici byla provedena výměna 
a úprava na vodovodním řadu mezi ulicemi 
Švabinského a Selecká. Starý vodovodní řad 
z ocelového potrubí, který má řadu úniků včet-
ně nefunkčních uzávěrů přípojek (mezi ulicemi 
Švabinského a Čs. armády), bude vyměněn při 
vhodných klimatických podmínkách v letošním 
roce. Z důvodu pravidelné odstávky obaloven 
budou práce v obou ulicích pokračovat od prv-
ní poloviny března. V Kozinově ulici je v plánu 
finální asfaltový povrch, usazení a srovnání 
kanálů a krytů uzávěrů vody a dokončení chod-
níků. V Husově pak bude dokončena oprava 
vodovodního řadu, srovnána konstrukční vrstva 
štěrkodrti, osazeny obrubníky a položen asfal-
tový povrch. Následně přijdou na řadu chodní-
ky. Aktuální stav sledujte na webu Revnice.cz.

Kluziště stále otevřeno
Zdarma si zabruslit v centru Berouna můžete 
ještě v prvních týdnech nového roku. Město 
totiž prodloužilo otevírací dobu kluziště na Hu-
sově náměstí. Otevřeno pro veřejnost bude 
až do 18. ledna, v pracovní dny od 15 do 19 
hodin, v sobotu a v neděli od 14 do 19 hodin. 
V provozu tu bude i stánek s občerstvením.

Berounský méďa.  Michal Nešpor



www.idobnet.cz  5  

DOBNETZPRÁVY   •   Lety

Aktuality z obce Lety:
Novoroční běh 2015 u

Ve čtvrtek 1. 1. 2015 od 9:00 pořádal 
Sokol Lety stejně jako každý rok novo-
roční běh, kterého se pravidelně účastní ti 
nejskalnější sportovci z Letů a okolí. Trasu 
Lety – Mořina – Karlické údolí – Karlík 
– Dobřichovice – Lety (celkem 17 km) 
v nepříjemném sychravém počasí nej-
rychleji zaběhl Josef Reichel v čase 1:07 
hod., za ním pak Jakub Grygar s časem 
1:15 hod. a na třetím místě Michal Tichý 
s časem 1:17 hod. Čtvrté místo čekalo 
na Bohumila Tesaře. Cestu si na kole 
projel také Petr Krička.
Jediná žena závodu Linda Egemová ho 
uběhla za 1:25 hod. Hlavní pořadatel zá-
vodu Jiří Tesař  po zásluze odměnil závod-
níky medailemi a starostka obce Barbora 
Tesařová běžcům předala víno a krásné 
kalendáře s fotografiemi obce Lety.
 

Veřejné zasedání zastupitelstva
První veřejné zasedání zastupitelstva 
obce v roce 2015 proběhne 26. ledna 
v 19 hod. v sále U Kafků. Na programu 
bude mj. rozprava nad rozpočtovým 
opatřením č. 4/2014, dále schvalování 
smluv o věcných břemenech, darování 
pozemku pod částí komunikace Karlická 
a vyhlášky o odpadech.
 

Z Leťánku
Do nového roku 2015 vám přejeme, aby 
se splnila vaše novoroční přání  a v novém 
roce už od začátku byla pohoda.
 
Na leden jsme pro vás připravili:
• workshop JAK ZHARMONIZOVAT 
SVŮJ VZTAH podle feng shui
Originální večer zaměřený na lásku!
úterý 13. ledna 2015, 18:00–21:00, letov-
ská knihovna

• seminář CO MŮŽEME UDĚLAT PRO 
SVÉ ZDRAVÍ I VE VYŠŠÍM VĚKU
středa 14. ledna 2015, 16:00–17:30, sál 
U Kafků, V Chaloupkách 36, Lety

• ŽENSKÉ PÁNEVNÍ DNO POD LUPOU 
aneb Jak se zbavit inkontinence, neplod-
nosti či nedostatku energie?
středa 14. ledna 2015, 18:00–19:30, sál 
U Kafků, V Chaloupkách 36, Lety

• seminář ZA TAJEMSTVÍM ŽENSKÉ-
HO PÁNEVNÍHO DNA
sobota 24. ledna 2015, 9:30–16:30, sál 
U Kafků, V Chaloupkách 36, Lety

Kapacita těchto akcí je omezena. V pří-
padě zájmu je nutné se předem přihlásit 
na info@letanek.
cz. Při objednávce, 
prosím, zašlete 
jméno, příjmení, 
telefon, e-mail, 
město.

Tato zákonná úprava je cestou k tomu, aby 
ČR splnila cíle stanovené Evropskou unií pro 
třídění odpadů v budoucích letech, a které se 
v současné době nedaří naplňovat, protože 
stále mnoho odpadu končí na skládkách.
Konkrétně obec Lety musí zajistit na svém 
území vyšší třídění BRKO a kovů ze směsného 
odpadu.

Svoz bioodpadu
V Letech je možné využít tři možné způsoby, 
jak vytřídit bioodpad:

1. Pro zájemce zajišťujeme zdarma pro-
nájem nádoby pro svoz bioodpadu hnědé 
barvy, které jsou distribuovány k nemovitostem 
vlastníků hlásící se o tuto službu.

Celková roční cena svozu bioodpadu za sezo-
nu duben – listopad 2015 (8 měsíců) nádoby 
o objemu 120l v četnosti 1 x za 14 dní každý 
lichý čtvrtek je 449 Kč včetně DPH. Službu je 
možné objednat kdykoli během roku na obec-
ním úřadu.

2. Bioodpad lze uložit na sběrném místě 
otevřeném pravidelně od pátku do neděle 
od března do prosince v ulici Polní.

3. Pro obyvatele Let lze zajistit svoz většího 
objemu bioodpadu v modrých kontejnerech 
o objemu 9 m3.

Třídění kovů
Na území obce najdete tři nádoby určené pro 
sběr kovů. Kovy lze také odevzdat ve sběrně 
druhotných surovin v ulici Pražská.

Svoz nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu
Tak jako v letech minulých bude obec v jar-
ním a podzimním termínu organizovat svoz 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 
O konkrétním datu budou obyvatelé informo-
váni na webových stránkách obce. 
 (bt)

Novela zákona o odpadech
CHCEME ZLEPŠIT TŘÍDĚNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO 
ODPADU A KOVŮ Z ODPADU SMĚSNÉHO

Jednou z nových povinností 
obcí podle novely zákona 
o odpadech je od  
1. ledna 2015 zajistit 
vedle stávajících míst pro 
sběr papíru, plastů, skla, 
tetrapacků, nebezpečných 
odpadů i třídění kovů 
a biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů (BRKO). 
Obce se tak připravují 
na zákaz skládkování 
směsných komunálních 
odpadů, recyklovatelných 
a využitelných odpadů od  
r. 2024. Od tohoto roku se 
totiž počítá se zavedením 
nepříjemných ekonomických 
nástrojů – zvýšení poplatku 
za uložení směsných odpadů 
na skládky.
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Zodpovědnost obcí: 
Úpravy komunikací 
a chodníků
Obce přistupují k otázce větší bezpečnosti 
s různou mírou aktivity. Ta se většinou odrážela 
i v tom, co byli místní zastupitelé ochotni k téma-
tu sdělit. Například v Karlštejně vyjádření odmítli, 
což může napovídat i o přístupu. Naštěstí žijeme 
v době, kdy všichni máme šanci něco změnit 
a aktivní občané nemusejí nechat své zastupitele 
jen tak v nečinnosti. Podívejme se na obce, které 
problematiku vstřícně komentovaly. V jednotli-
vých lokalitách Dolní Berounky přistupují k úpra-
vám pro bezpečnější pohyb chodců rozdílně. 
Zeptali jsme se představitelů obcí, co se u nich 
podařilo, třeba se v dalších místech inspirují 
k větší činorodosti a ke změnám.

Starosta Černošic Filip Kořínek
Jste vstřícní k chodcům a jak přistupujete 
k jejich podnětům?
Podněty občanů se zpravidla shodují s návrhy 
města, které jsou posléze realizovány. V našem 
městě jsme měli hned několik takových míst. 
Jedno z nich bylo přímo u vlakové zastáv-
ky v Černošicích. Tam jsme rozšířili chodník 
a provedli bezbariérovou úpravu. Další z nich 
bylo podél hlavní silnice směrem na Vráž. Celý 
chodník jsme nechali zrekonstruovat. Další 
z nebezpečných míst, kde řada dětí chodila 
po komunikaci mezi auty, bylo na trase ze 
zastávky Černošice-Mokropsy. V loňském 

a letošním roce jsme zde vybudovali nové 
osvětlené přechody pro chodce a dva nové 
chodníky.

Jak obec řeší bezpečnost  
kolem školy/školky?
Všechny trasy ke školám a školkám se naše 
město snaží zlepšovat tak, aby byly bezpečné. 
Proto jsme v nedávné době provedli výstav-
bu nových pěších tras k MŠ Barevný ostrov, 
k oběma základním školám, ale i k soukromé 
školce Ottománek.

Starosta Dobřichovic Petr Hampl
Jste vstřícní k chodcům a jak přistupujete 
k jejich podnětům?
V rámci probíhajících rekonstrukcí se vždy 
snažíme o zvýšení bezpečnosti těch cest, jež 
se opravují. Během uplynulého roku tak byly 
vybudovány úseky nových chodníků v ulicích 
U Rokle, Všenorská, 5. května, došlo též 
k opravě chodníku podél Tyršovy ulice. V plánu 
je úprava či výstavba dalších chodníků.
Od občanů přicházejí většinou náměty na dílčí 
zlepšení v konkrétních lokalitách města. Na zá-
kladě jejich podnětů bylo třeba osazeno něko-
lik zrcadel, která zlepšují výhled řidičů i chodců 
v některých nepřehledných místech  (například 
v ulici Generála Pellé, Strmá, na křižovatce ulic 
Tyršova a Svážná nebo v ulici Za Mlýnem). Dal-
ší změny jsou v plánu, chceme opravit chodník 
na mostě a vybudovat nájezdy, je to jedna 
z našich investičních priorit, kterou plánujeme 
provést patrně v jarních měsících.

Bezpečnost chodců je často 
závislá na jednotlivcích

Chodit pěšky je zdravé i ekologické. Je to ale bezpečné? 
V současné době, kdy řešíme velké množství aut v obcích 
a zároveň chceme udržet relativně čisté životní prostředí, 
je na denním pořádku otázka pro všechny, kteří se snaží 
tolik nevyužívat auto, chodit pěšky a také třeba naučit děti 
dojít bezpečně do školy: Kdo je zodpovědný za bezpečnost 
chodců, jak to s ní u nás vypadá a co můžeme sami zlepšit?

Nájezd a chodník v Dobřichovicích budou 
opraveny pravděpodobně na jaře.
  Lucie Hejbalová Kruhový objezd v Letech.  Barbora Tesařová
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Jak obec řeší bezpečnost  
kolem školy/školky?
U školky i školy jsou umístěny zpomalovací 
prahy. Máme připraven projekt přechodu v ulici 
Palackého na úrovni nového vodního prvku 
u školy. Přechod bude řešen formou delšího 
vyvýšeného zpomalovacího prahu. Místo je 
ráno velmi frekventované a toto řešení, kromě 
samotného přechodu, zajistí zpomalení aut 
přijíždějících z mostu a z centra na most, což 
by mělo vést ke zvýšení bezpečnosti. Nedávno 
schválený regulační plán města počítá s roz-
šířením chodníku v ulici Palackého, jde však 
o běh na dlouhou trať, protože k rozšiřování 
by mělo postupně docházet pouze v těch 
místech, kde se vlastníci přilehlých nemovitostí 
rozhodnou stávající zástavbu zbourat a na je-
jím místě postavit nový dům.

Starostka Letů Barbora Tesařová
Jste vstřícní k chodcům a jak přistupujete 
k jejich podnětům?
Dlouhodobě dostáváme podněty na vy-
budování chodníků v celé obci a doplnění 
chybějících přechodů. V současné době jsme 
zadali vypracování projektové dokumentace 
na výstavbu sítě chodníků spojující cesty 
ve směru z Karlštejnské ulice do centra obce 
či ve směru na Řevnice a Dobřichovice, tedy 
kolem frekventované Pražské ulice.
Je to další fáze zlepšování dopravní situace 
v obci v souvislosti s nedávno dokončeným 
kruhovým objezdem. Projekt by měl být 
dokonče do konce května tak, abychom stihli 
zažádat o dotaci. Jakmile vzniknou chod-
níky, přibudou i přechody pro chodce přes 
Pražskou ulici u autobusových zastávek, 

v oblasti kruhového objezdu jsou v plánu dva 
přechody a pak také mezi pivovarem a nákup-
ním centrem. Na závěr zmíním jednu čers-
tvou zkušenost. Když jsme chtěli řešit blátivý 
chodník naproti Lidlu, oslovili jsme majitele 
pozemků pod tímto chodníčkem, protože obec 
tento úsek nevlastní, s dotazem, zda by obci 
odprodali nebo darovali tyto kousky, které byly 
před lety ustoupeny ve prospěch chodníku. 
Zároveň jsme vyjednali příslib společnosti Lidl, 
že přispěje na opravu chodníku na pozemcích, 
které budou v majetku obce. Obec nechala 
vypracovat geometrický plán na vydělení po-
zemků, domluvili jsme schůzky s jednotlivými 
majiteli. Výsledkem byla pozitivní reakce pouze 
jediného vlastníka z osmi, ostatní majitelé 
odmítli o převodu pozemku diskutovat nebo 
na dopisy vůbec nereagovali. Pokud chodníky 
v obci mají vznikat a být kvalitní, je třeba spolu-
práce všech zúčastněných stran.

Místostarosta Řevnic Ondřej Skripnik
Jste vstřícní k chodcům a jak přistupujete 
k jejich podnětům?
Bezpečný pohyb chodců a seniorů je základ-
ním předpokladem kvality života ve městě. Na-
štěstí mají Řevnice díky svému promyšlenému 
založení pozoruhodně pravidelnou osnovu ulič-
ní sítě a v podstatě jen jednu do tří směrů se 
větvící tepnu pro tranzitní dopravu. Dílčí změny 
proto půjdou udělat bez velkých nákladů velmi 
rychle. Vize bezpečného města, kvalitní koexis-
tence všech druhů pouliční dopravy není nere-
álná – bude-li k ní dostatečná vůle. V územním 
plánu si necháváme zpracovat základní kon-
cepci dopravy v Řevnicích. Zároveň chystáme 
zadání dopravních studií na ulice, kde se 
plánuje rekonstrukce, propojení s nádražím, 
oblast kolem škol. Cílem je zklidnění dopravy 

v obytných zónách, celková kultivace prostředí 
a bezpečnost chodců v kontaktu s motorovou 
dopravou. Chodníky a přechody v tranzitním 
koridoru si vyžádají zvláštní pozornost, stejně 
jako průjezd náměstím Jiřího z Poděbrad.

Jak obec řeší bezpečnost  
kolem školy/školky?
Bohužel v minulosti došlo k vyasfaltování 
silnic kolem škol bez předcházející dopravní 
studie. Kolem druhého stupně školy se tak 
dá po rovném asfaltu jet nepřiměřeně rychle, 
cestou na první stupeň děti vstupují kvůli úz-
kým chodníkům nenadále do vozovky, pár dětí 
na kole kličkuje mezi auty, parkování a zastavo-
vání aut je nahodilé. Paradoxem je, že vozíme 
do školy děti autem, protože se bojíme jiných 
aut. K neštěstí nedošlo jen díky ohleduplnosti 
řidičů. Oblast kolem škol by měla být součásti 
celkové koncepce.
 

Starosta Všenor Zdeněk Seidler
Jste vstřícní k chodcům a jak přistupujete 
k jejich podnětům?
V letošním roce jsme vybudovali přibližně 600 
metrů nového chodníku včetně dvou míst pro 
přecházení, doplnili asi 30 nových světelných 
bodů veřejného osvětlení, zejména u železniční 
zastávky. Občané se na nás obracejí zejména 
kvůli opravám povrchu místních komunikací, 
výměně dopravního značení, s návrhy na vybu-
dování přechodů a snížení rychlosti. Efektivnost 
změn konzultujeme s odborníky. U přechodů 
třeba narážíme na platné předpisy, neboť prů-
jezdní komunikace svou polohou či šířkou vy-
budování přechodu neumožní. S rychlostí je to 
také hodně problematické, protože řidiči, kteří 
nerespektují průjezdní padesátku, nebudou 
respektovat ani třicítku. Vše je o lidech a jejich 
vůli dodržovat platné předpisy.

Jak obec řeší bezpečnost  
kolem školy/školky?
V posledních dvou letech došlo za pomoci 
využití dotací k rekonstrukci příjezdových 
komunikací ke všem třem školním budovám 
včetně možných parkovacích ploch. Pro 
zlepšení průjezdu v ranních hodinách bylo do-
plněno i dopravní značení podle zpracovaného 
projektu. To je však opakovaně poškozováno, 
došlo i ke krádeži jedné značky. Navíc na naši 
žádost před budovou ZŠ několikrát organizo-
vali průběh ranní dopravní špičky příslušníci 
policie v Mníšku. u

Učitelka převádí děti přes přechod v Řevnicích.  Lucie Hejbalová

Kruhový objezd v Letech.  Barbora Tesařová Přechod v Řevnicích za zatáčkou. Před ní o něm nevíte.  Lucie Hejbalová
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Zodpovědnost 
občanů: rozváž-
né chování a ak-
tivita
Jak už to bývá, řidiči nadávají 
na chodce, cyklisty a motorkáře, 
chodci zase na řidiče, cyklisty 
a motorkáře, cyklisté zase na mo-
torky, auta a chodce a motorkáři 
na chodce, cyklisty a auta. Vždy 
se nakonec dostáváme k tomu, 
že i když reálně provedené 
změny obci samozřejmě pomo-
hou, otázka bezpečnosti je závislá 
na jednotlivých aktérech a jejich 
bezpečném chování. Každý z nás 
by si měl odpovědět na otázku, jak se 
v jednotlivých rolích silničního provozu 
chová a co by mohl sám u sebe zlepšit. 
Pokud víme, že nám zastupitelé obce, kde 
žijeme, nevycházejí vstříc, máme také mož-
nost leccos změnit.

Co dělat, když naše  
obec nepomůže?
Radí plk. ing. Tomáš Lerch,
ředitel dopravní policie

Mají občané v situaci, kdy provoz 
na přechodu pro chodce neřídí policista, 
možnost regulovat dopravu sami?
Občané se mohou obrátit na úřad obce 
s rozšířenou působností, který vydává povo-
lení podle § 79 zákona o silničním provozu 
č. 361/2000 Sb. osobám, které mohou zasta-
vovat vozidla  a zajistit tak bezpečný přechod 
dětí přes silnici v blízkosti školy. V praxi tuto 
funkci často vykonávají třeba senioři.

Obec dostane impuls od občanů, který se 
týká bezpečnosti, a neřeší jej. Co může 
občan udělat?
Obec by tomu měla věnovat pozornost a obrá-
tit se na správce komunikace, aby danou situ-
aci prověřili a případně řešili. Když občan nemá 
zastání u obce, může se obrátit na policii, kde 
dopravní inženýr posoudí, jestli je požadavek 
oprávněný, a může iniciovat změnu. Je ale dob-
ré vědět, že správce komunikace není povinen 
změnu provést. Dopravní inženýr se většinou 
snaží najít konsenzus a v případě nákladnějších 
úprav nasměrovat obce třeba na možnost čer-
pání prostředků z dotačních programů.

Jak můžeme dosáhnout toho, aby byl 
vybudován chodník v místě, které je ne-
bezpečné?
Potíž s budováním chodníků spočívá v tom, že 
jde o velkou investici a jednání jsou náročná. 
Řeší se například šířka komunikace, vlastnictví 
pozemků a odvodnění. Pokud jde o skutečně 
nebezpečné místo, je nejlepší, aby občan, 
který nepochodí u obce, inicioval setkání 
zástupce policie, obce a majitele komunikace 
přímo v místě. Může se pak diskutovat o tom, 
jestli se třeba dočasně umístí bezpečnostní 
prvky, sníží rychlost a postupem času se na-
příklad díky dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury situace vyřeší.

Zodpovědnost 
do budoucna: 
Vychovejme děti 
(i sebe) k bezpečnosti
Zástupci škol se většinou shodují v tom, že 
těžkosti reálné bezpečnosti kolem školních 
budov, pokud jde o kroky ze strany obcí, jsou 
vesměs řešeny uspokojivě, případně se pracu-
je na tom, aby ke změnám došlo. V současné 
době je z jejich pohledu často problematické 
to, že rodiče vozí děti do škol autem a před 
školami tak vzniká nepřehledná situace, která 
ohrožuje chodce. Opět se tedy dostáváme 
k tomu, jak každý sám za sebe řešíme vlastní 
přístup a chování. Představitelé škol mají také 
stejný názor na jednu zásadní věc: Bezpečnost 
dětí je otázkou výchovy. Například Pavlína Sei-
dlerová, ředitelka Základní školy v Řevnicích, 
to shrnuje slovy: „První a základní povinnost při 
zajištění bezpečnosti je na rodičích. Ti s dětmi 

tráví hodně času a jsou jim příkla-
dem. Měli by nastavit dětem základní 
bezpečnostní návyky a schopnost 

vyhodnotit nebezpečnou situaci. Výcho-
va v rodině pak může dobře fungovat 
v součinnosti s výchovou ve škole.“ 
Obecným problémem je to, že mnoho 
rodičů nemá na své děti tolik času, a tak 
zodpovědnost za výchovu přehazují 
na školu, dodává Seidlerová.  Stejný 
pohled na význam výchovy v rodině 
má také Martin Farář, ředitel BESIP: 
„Vezměte si, kolik času tráví děti ve ško-
le a kolik v rodině. Naučit děti chovat 
se bezpečně je otázkou neustálého 

opakování a tréninku a to škola při výuce 
ve skupině nemůže zajistit. Škola určitě 

dává základ, jak věci řešit, ale rodina učí 
děti, jak se mají chovat v praxi. Stejně jako tře-
ba z autoškoly můžeme odejít se základy, pak 

musíme hodně trénovat a opakovat. Každý 
rodič by se proto dětem měl alespoň chvíli 
denně věnovat,  to se ovšem netýká jen 
bezpečnosti,“ radí Martin Farář. Není divu, 
když se pak stává, že děti bezhlavě přebíhají 

silnici zcela mimo přechod, jako například 
na náměstí v Řevnicích. Je na každém z nás, 
aby si sáhl do svědomí, jestli jdeme dostatečně 
příkladem. „Paradoxem je, když děti získají ze 
školy znalosti, podle nichž se chtějí chovat, ale 
rodič pak třeba přejde na červenou, dítě se 
ohradí a dostane vynadáno. Rodiče se musejí 
chovat podle pravidel. Děti potřebují situace 
zažít a umět je opakovaně vyřešit,“ dodává 
Farář. Pro zodpovědné rodiče jsme získali tipy 
na výchovu k bezpečnosti podle Martina Faráře.
 

Sedm tipů pro výchovu  
dětí k bezpečnosti  
v silničním provozu

1 Definovat nebezpečí a nebezpečné situace 
z hlediska dopravy, postupně je popsat a roze-

brat s ohledem na věk dítěte.

2 Soustavně vysvětlovat při každodenních aktivi-
tách, například při cestě MHD nebo jízdě autem.

3 Rozebrat možné hrozící následky špatného 
zvládnutí dopravních situací (s následkem úrazu, 

smrti); podat návod, jak se v takových případech 
správně zachovat.

4 Nacvičovat trasy v nejbližším okolí – do MŠ, ZŠ, 
na kroužky, k babičce atd. – komentovat kritická 

místa a naučit správné zvládnutí možných úskalí.

5 Nacvičovat ovládání emocí a citových projevů dítě-
te, které mají vliv na následné rozhodnutí a jednání 

dítěte. Jde o situace, kdy se například dítě bezmyšlenko-
vitě rozběhne za kamarádem na druhé straně ulice.

6 Nenásilně a opakovaně trénovat s dětmi při 
výletech nebo hře. Můžeme například nechat 

dítě v roli „lídra“, tedy aby jako první dělalo jednotlivé 
úkony a rozhodnutí.

7 Především za všech okolností jít správným 
příkladem a postupně tak rozvíjet a zvyšovat 

jednotlivé kompetence dítěte (rozhlédnutí na přechodu, 
přecházení, řízení se světlenou signalizací apod.).

! Lucie Hejbalová

Sledujte stránky idobnet.cz, kde se například 
brzy dozvíte, proč se na přejezdu v Řevnicích 

tak dlouho čeká a jestli se to změní.
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Široký výběr štětců, válečků, lepící 
pásky, malířské folie, úklidové 
a čistící prostředky, čističe odpa-
dů, bazénová chemie.
Jednotlivé výrobky jsou od Čes-
kých i zahraničních výrobců.
Pracovní a ochranné rukavice, 
respirátory, autokosmetika, lepidla 
a tmely.
Železářské zboží: spojovací 
materiál, kování, kotvící materiál, 
ruční nářadí, brusné a řezné zboží, 
zakrývací plachty s oky, závito-
vé tyče, závitníky, vrtáky téměř 
do všech materiálů, kouřovody, ře-
tězy, ocelová lana, lana na pletení, 
štafle, těsnění.
Dále zahradnické pomůcky, 
semena travní, zeleniny, okrasné 
rostliny, postřiky na rostliny.

Folik: rukáv, polorukáv, šířka 
od 1m.
Máme ochotný, vyškolený perso-
nál, který velmi rád se vším poradí.

Provozní doba
PO - PÁ 8:00-18:00 hod.
SO 8:00-12:00 hod.

) 774 860 450
8 najemnikovi@seznam.cz

Namícháme tisíce
odstínů barev

Tachovská

M
atějovského

Josefa K
očího

K
rslická

Radotín

Ber
ou

nk
a

Výp
adová

Výpadová

Firma J + J Nájemníkovi,  s.r.o.
Výpadová 1519/12a, Radotín

Nabízíme míchání tisíce odstínů barev laků, 
lazur, autolaků, fasád, marmolit (kamínek, 
mozaika), průmyslových barev na beton 
(zátěžové), na ocel i pozink, dle vzorníků, to 
vše na počkání, případně do druhého dne.

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

Dopřejte si v zimních dnech odpočinek a relaxaci 

MASÁŽE 

masáž lávovými kameny, relaxační masáž, havajskou masáž, 
anticelulitní masáž, rehabilitační masáž...

MANUÁLNÍ
LYMFODRENÁŽE 
detoxikační, redukce celulitidy, hubnutí, odstranění 
otoků a hematomů, urychlení hojení po operacích, 
odstranění otoků pod očima...
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DOBNETROZHOVOR   •   Ondřej Hejma

Pane Hejmo, jak teď v novém 
roce žijete? Víc pracujete, 
nebo odpočíváte?
Ptáte se správně, zrovna nedávno 
jsem si byl vyřídit starobní dů-
chod…, ale vážně: když je člověku 
práce zábavou, tak se mu vlastně 
nikdy nechce úplně „odpočívat“. 
Spíš se snažím si užívat. Jsem rád 
za každé nové ráno, zkouším dělit 
čas mezi rodinu, kapelu a kamará-
dy, vlastně jako vždycky.

To zní moc hezky. Tak začne-
me třeba s muzikou. Vaše jmé-
no je už mnoho let spojováno 
s kapelou Žlutý pes, která po-
řád funguje a koncertuje, vloni 
jste vydali nové album s ná-
zvem Stroj času. Co zajímavé-
ho chystáte na letošní rok?
Hrát nás pořád baví, a doba přeje 
koncertům víc než všelijakým 
cédéčkům, takže jezdíme všude 
tam, kam nás pozvou. Nedávno 
nás oslovili organizátoři koncertu 
americké jižanské legendy Lynyrd 
Skynyrd, jejíž muziku jsme vždyc-
ky milovali a jednu jejich píseň 
jsme dokonce natočili na Stroji 
času. Mají v Česku hrát úplně 
poprvé, u příležitosti 70. výročí 
osvobození Plzně, a pokud se to 
stane skutečností a my se s nimi 
potkáme na jednom pódiu, bude 
to něco jako splněný sen, i když 
by nás to ani ve snu nenapadlo.

Budu držet palce, aby to vyšlo. 
A jak to vypadá s místními 
akcemi? Koncem loňského 
roku jste několikrát vystupoval 
v Řevnicích, třeba při oslavě 
výročí 17. listopadu na náměs-
tí, kde zazněla píseň Sameto-
vá, nebo už tradičně na Štědrý 
den před Modrým domečkem, 
kde zpíváte společně s míst-
ními lidmi Rybovu Českou mši 
vánoční. Mohou se obyvatelé 
okolo Berounky těšit, že vás 

zase uvidí někde tady „doma“?
Kalendář na tento rok se teprve 
začíná rýsovat, takže nic konkrét-
ního nemůžu říct, ale už delší dobu 
se zaobírám myšlenkou udělat 
něco v Lesním divadle, které 
po rekonstrukci zase začíná ožívat. 
Samozřejmě hlavně divadlem, ale 
já dobře vím, že tradice hudebních 
koncertů tam byla už od sedm-
desátých let, ostatně i se Žlutým 
psem jsme tam párkrát hráli. 
Takže stačí najít jen vhodný termín 
a zavolat kamarádům – to si říkám 
každý rok. A třeba to jednou vyjde!

Věřím, že ano. Vrátím se ale 
ještě k Rybově mši, ta je už 
v Řevnicích pěknou tradi-
cí, na niž lidé čekají. Jak 
k této spolupráci vlastně 
došlo?
Řevnice mají silnou hudeb-
ní tradici, a už když jsem 
se sem stěhoval, první, 
koho jsem potkal, byli kluci 
z Orkusu, díky nim jsem pak 
poznával i okolí svého budoucího 
bydliště prostřednictvím častých 
venkovských zábav. Zakladatelem 
tradice „Rybofky“ je podle mě diri-
gent Lukáš Prchal, který díky Ivaně 
Veselé podchytil sborové zpěváky 
z okolí a v osobě Zuzky Dudákové 
našel i spojení s Modrým domeč-
kem. A i když už Lukáš v Řevnicích 
nebydlí, tradice žije.

Kromě zpívání se věnujete 
i dalším oborům, píšete třeba 
knížky. Máte už v hlavě nějaký 
nový nápad?
Psaní knížek je krásná věc, ale 
taky tvrdá práce, profese jako 
každá jiná. To se musí doslova 
„vysedět“ a trvá to dlouhé měsíce, 
ne-li roky. Takže se určitě do ni-
čeho nenutím, ale něco menšího, 
jako třeba povídky nebo pohádky, 
zkusit můžu, bude-li chuť a inspi-
race. Prostě nikdy neříkej nikdy…

Jsem rád za každé nové ráno
ZNÁMÝ ŘEVNIČAN ONDŘEJ 
HEJMA PŘEJE ČTENÁŘŮM 
HEZKÝ NOVÝ ROK

Jeho jméno je velmi známé v celé republice, 
a to hlavně díky kapele Žlutý pes. Kromě hudby 
však zvládá Ondřej Hejma také další profese 
– působí mimo jiné jako skladatel, spisovatel, 
překladatel, moderátor i novinář. A o tom všem 
jsme si s ním v novém roce 2015 povídali.

Jedna historická fotka Žlutého psa z doby, kdy jsem se stěhoval do Řevnic 
(přelom 70. a 80. let).  Jarda Havlík
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VÁŠ DODAVATEL

DŘEVĚNÝCH 
BRIKET

Pavel KISLING

Podbrdy 68

777 264 266
prodejpalivovehodreva.eu

DOBNETROZHOVOR

Vážené čtenářky a čtenáři,
děkujeme vám za přízeň v roce 2014, za všechny náměty, které tvoří obsah tištěného měsíčníku i zpra-
vodajského webu. Loni jsme započali hned několik změn a věříme, že letos mnoho z nich dotáhneme 
do úspěšného konce. Přejeme vám hodně splněných cílů v roce 2015 v pracovní i soukromé oblasti, 
pevné zdraví a trvalé štěstí jako součásti mozaiky spokojeného života.

S úctou redakce vašeho DOBNET zpravodaje
redakce@dobnet.cz

inzerce

Ani v Superstar? Televize 
chystá novou řadu této pěvec-
ké soutěže, v níž už jste dělal 
porotce. Chtěl byste si tuto roli 
ještě někdy zopakovat?
Superstar už mám podle všeho 
za sebou, s rolí „otce zaklada-
tele“ se klidně spokojím, změna 
je život. Ale zrovna nedávno mě 
oslovila Česká televize, jestli bych 
nešel dělat porotce do znovuob-
novené soutěže Zpívá celá rodina. 
Nadšeně jsem souhlasil a už v led-
nu začínáme točit!

Tak to se máme na co těšit! 
Pojďme se teď na chvilku 
věnovat vážnějšímu 
tématu. Jste 
známý tím, že 
se zapojujete 
do veřejné-
ho života, 
nebojíte se 
říkat své 
názory 

na cokoli, ani na politiku. Jaký 
máte pocit 25 let po revoluci? 
Kam naše republika spěje?
To je otázka, na kterou se od-

povídá těžko, protože co 
člověk, to jiný názor. Lidé 
vždycky rádi nadávají, 

ale myslím, že obecně 
spíš vládne spoko-
jenost, a jestli cítím 
nějaké obavy, tak 
spíš z budoucnosti. 
A vládu máme tako-
vou, jakou si zaslou-
žíme, to platilo 
vždycky.

Zajímáte se i o místní politiku? 
Vím, že chodíte volit. Co třeba 
říkáte na změny na řevnické 
radnici?
Mám pocit, že v posledních 
letech se na radnici hodně válčilo, 
místo toho, aby se táhlo za jeden 
provaz jako v okolních obcích. 
Jako by to jméno Řevnice mělo 
opravdu něco společného s řev-
nivostí. Teď je tam hodně nových 
tváří, tak doufám, že nový staros-
ta dokáže správně skloubit tradici 
a schopnosti těch, kteří tam byli 
před ním, a přidat k tomu 

něco ze sebe. To, 
že se dokázal 
prosadit ve své 
profesi a teď se 
rozhodl udělat 
něco pro měs-
to, mi připadá 
jako nadějný 
začátek.

Závěrem bych vám 
samozřejmě chtěla 

popřát hezký nový 
rok. Co byste popřál 

čtenářům?
No přece totéž, to dá rozum! 

Hlavně hodně štěstí a zdraví, 
hezkou práci, dobrou náladu 
a spokojenost v rodině. To ostatní 
se vždycky dá nějak řešit.

! Lucie Paličková

Takto začíná 
Sametová, jedna 
z nejznámějších písní 
Žlutého psa, která 
je nesmazatelně 
spjatá s listopadem 
1989 a při letošních 
oslavách 25. výročí 
sametové revoluce 
jsme ji mohli slyšet ze 
všech stran.

Vzpomínám, když tehdá před léty
začaly lítat rakety,
zdál se to bejt docela dobrej nápad,
Saxofony hrály unyle,
frčely švédský košile,
někdo se moh’ docela dobře flákat.

Když tam stál rohatej u školy,
my neměli podepsaný úkoly,
už tenkrát rozhazoval svoje sítě.
Poučen z předchozích nezdarů,
sestrojil elektrickou kytaru
a rock’n’roll byl zrovna narozený dítě.

Vzpomínáš, takys’ tu žila,
a nedělej, že jsi jiná,
taková malá pilná včela,
taková celá sametová.

Ondřej Hejma
Hudební skladatel a zpěvák, 
člen skupiny Žlutý pes. Kromě 
hudby se věnuje také psaní 
knih, překládání a moderování 
různých televizních pořadů, 
nejznámější je jeho působení 
v roli porotce v Česko  
hledá Superstar. Působil 
rovněž jako novinář.
Je ženatý, s manželkou 
Vladimírou žije v Řevnicích.

Na Štědrý den se před Modrým domečkem každý rok zpívá Rybova mše. 
A Ondřej Hejma nechybí.  Lucie Paličková



12  DOBNET leden 2015

DOBNETKULTURA 

Tříkrálová sbírka již po patnácté

Každý rok od 1. do 14. ledna 
pořádá Charita Česká republika 
celostátní Tříkrálovou sbírku. 
Připojí se k ní i řada obcí v našem 
regionu. Výtěžek jde na celoroční 
pomoc potřebným. Pokud chcete 
přispět, můžete vhodit patřičný 
obnos do jedné z úředně zapeče-
těných pokladnic, kterou s sebou 
nosí charitní koledníci v kostý-
mech tří králů. Do ulic jich letos 
vyrazí na čtyřicet tisíc.
První taková sbírka v novodobé 
historii proběhla v roce 2000 v olo-
moucké arcidiecézi a následující 
rok byla pro velký úspěch zorga-
nizována na celém území České 
republiky. Od té doby se koná 
celostátně každý rok a je největ-
ší dobrovolnickou akcí v České 
republice. V našem regionu se její 
organizace ujala Farní charita Řev-

nice a výtěžek věnuje místním lidem 
v tíživé životní situaci. Část sbírky 
putuje na projekty Charity ČR.

Z historie
V západní liturgické tradici je 
svátek Tří králů ztotožněn se 
slavností Zjevení Páně a církev 
ho na Západě i Východě slaví 
6. ledna. Tento svátek je svou 
podstatou totožný se slavností 
Narození Páně, je dvanáctým 
dnem Vánoc a fakticky jím 
Vánoce vrcholí a končí.

Mudrci z Východu, tradičně 
označovaní jako tři králové, jsou 
postavy z Matoušova evange-
lia, které navštívily Ježíše krátce 
po jeho narození v Betlémě 
a přinesly mu dary, zlato, kadidlo 

a myrhu. V katolických zemích se 
o svátku Zjevení Páně (6. ledna) 
píše posvěcenou křídou na dveře 
domů a chlévů zkratka K † M † 
B † nebo latinský ekvivalent C 
† M † B † (nebo † C † M † B) 
jako formule požehnání. Místo 
českého K se používá latinské C 
(Casparus – Kašpar). Zkratka se 
nejčastěji vykládá jako iniciály tří 

králů (Kašpar, Melichar, Baltazar), 
ale původní text zní Christus 
mansionem benedicat – Kristus ať 
obydlí žehná nebo Kristus ať po-
světí příbytek (po celý rok – proto 
se za třetí křížek píše letopočet). 
Tři křížky symbolizují nejsvětější 
Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha 
svatého, nejsou to tedy znaménka 
„plus“ mezi iniciálami. (lp)

Konec roku bývá pro mnohé z nás časem roz-
jímání a bilancování, jeho začátek si pak spoju-
jeme s novoročními předsevzetími. Máte-li chuť 
udělat hned zkraje nového roku dobrý skutek, 
můžete se připojit k dárcům Tříkrálové sbírky.

Pro návštěvníky, kteří měli mož-
nost vidět Kašparovu předchozí 
prezentaci, bude jistě zajímavé 
sledovat autorův umělecký vývoj 
a stylovou proměnu. Jaroslav 
Kašpar nikdy nepodléhal módním 
vlnám a trendům. Jeho tvorba zrá-
la postupně, tvrdou prací a stálým 
zkoušením nového se sám do-
pracoval k velmi osobitému stylu. 
I přes umělcovo striktní odmítání 
povrchních „líbivých“ témat jsou 
jeho díla divácky velmi atraktivní 
a vyhledávaná.
Autor ukáže aktuální kolekci mě-
děných tepaných plechů. Motivově 
netradičně zavítal do říše zvířat. 
Před návštěvníky tak bude defilo-
vat nejen divoká fauna Afriky, ale 
třeba i záhadami opředené velryby. 

Najdeme zde také kovové figurální 
plastiky, které parafrázují spíše 
duchovní rozměr světa, umělcův 
vhled do lidské duše a emocí.
Díla Jaroslava Kašpara harmonicky 
doplní velkoformátové fotografie 
Václava Šilhy, jenž patří k našim 
nejuznávanějším fotografům 
divokých zvířat a přírodních sce-
nerií. Pro náměty svých fotografií 
procestoval všechny kontinenty 
včetně Antarktidy. Jeho práce jsou 
publikovány v nejprestižnějších 
světových časopisech a médiích, 
která se věnují přírodopisné tema-
tice (např. National Geographic, 
BBC Wildlife), a získal za ně řadu 
ocenění. Svou fotografickou tvorbu 
pravidelně prezentuje na výsta-
vách, pořádá cestopisné před-
nášky a stojí i za několika knižními 
projekty o divoké přírodě. (red)

Dárek nejen řevnickým poslucha-
čům přinese v pátek 9. ledna 2015 
špička žánru crazy classic – vokální 
skupina Two Voices. Ta svůj re-
pertoár staví na humoru a slav-
ných melodiích velikánů klasické 
hudby s texty Jany Rychterové. 
Jediné duo na světě, které má tři 
členy, tvoří dvě zpěvačky s jednou 
kytarou a jeden houslista s hlasem. 
Skvělý soulad hlasů, nejkrásněj-

ší slavné melodie v humorném 
pojetí, v němž nechybí poezie, 
i krásu klasického zpěvu přinášejí 
v alternaci Gábina Pešinová nebo 
Dája Šimíčková, zpěvem a kytarou 
přispěje Jana Rychterová, hous-
lovými variacemi pak Vladimír Iljič 
Pecháček. Koncert začíná v 19 ho-
din v zámeckém sále v Řevnicích, 
rezervace vstupenek je možná 
na e-mailu kultura@revnice.cz.

Kulturní centrum Dobřichovice 
zve na koncert skupiny, která již 
dlouhou dobu patří mezi českou 

špičku. Žalman alias Pavel Lo-
honka je nestorem folkové hudby, 
na českých a přilehlých scénách 
se pohybuje už čtyři desetiletí. Je 
bývalým členem skupiny Minne-
sengři a od roku 1982 vedoucí 
vlastního sdružení Žalman & Spol., 
s nímž vystoupí i v Dobřichovicích 
v sále Dr. Fürsta, a to v sobotu  
7. února 2015 v 19 hodin. Před-
prodej vstupenek probíhá v dobři-
chovické městské knihovně.

Kavárna Modrý domeček a Konto 
Bariéry pořádají prodejní výstavu ori-
ginálních obrazů známých českých 
umělců s názvem Salon výtvarníků 
pro Konto Bariéry. Výtěžek z vy-
dražených děl 12. aukčního salonu 
a prodaných děl, která autoři věnovali 

Kontu Bariéry, poslouží na financo-
vání stipendií pro studenty s handi-
capem. Výstava potrvá od 13. ledna 
do 1. března 2015. Modrý domeček 
v Řevnicích má otevřeno od úterý 
do soboty mezi 9. a 19. hodinou, 
v neděli od 10 do 17 hodin.

Výtvarníci pomáhají handicapovaným

Novoroční koncert s puncem originality

Fanoušci se těší na Žalmana

Umělecký kovář představí díla 
z říše zvířat
Umělecký kovář 
Jaroslav Kašpar se 
po několika letech vrací 
do berounské galerie, 
aby zde představil svá 
díla z poslední doby. 
Jeho výstava zahájí 
novou galerijní sezonu 
ve středu 7. ledna.

Archiv Městské galerie Beroun

 Vojtěch Kolář
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Což takhle zabijačkový guláš?

Na rozehřátém sádle dozla-
tova usmažíme nakrájenou 
cibuli, přidáme na kousky 
nakrájené maso a vnitřnosti.
Opečeme, osolíme, přiklopíme 

a vše za občasného míchání 
podusíme.
Přidáme kmín, pepř a podli-
jeme vývarem. Dusíme pod 
pokličkou doměkka, pak 

zasypeme chlebem a pova-
říme minimálně 10 minut, až 
se nám vše spojí a kousky 
chleba rozvaří.
Dochutíme kořením.

Období zabijaček je tu. 
Kromě jelítek, jitrniček či 
tlačenky si můžeme pochutnat 
i na skvělém vepřovém guláši.

Ingredience

Pro 4 osoby
 500 g vykostěné vepřové krkovice  

nebo plecka
 300 g laloku
 150 g jater
 150 g sádla
 2–3 l vývaru
 1/2 sleziny
 1/2 jazyka
 1/2 srdce
 1 ledvinka
 4 velké cibule
 nastrouhaná 1/3 staršího pečiva
 drcený kmín
 majoránka
 mletý zázvor
 sůl, pepř
 4 bochníky chleba (vydlabané a před  

podáváním rozpečené v troubě)

Tuto a další výtečné dobroty najdete v kuchařce 
Evy Filipové Znovu objevené recepty.

Od novoročního předsevzetí 
ke znalosti jazyka

Vyberte si jazyk
Ze všeho nejdříve se zamyslete, 
jaký jazyk byste si chtěli osvojit. 
Při výběru zvažte, kolik máte času, 
a berte v potaz, že každé studi-
um vyžaduje i domácí přípravu 
na hodiny. Jednodušší angličtina 
nebo ruština není ve srovnání 
třeba s francouzštinou tak časově 
náročná. „Nejvíce času vyžadují 
exotické jazyky typu japonština, 
čínština nebo arabština. Absence 
na hodině může znamenat meze-
ru, kterou sami doma doženete 
jen stěží,“ upozorňuje Vítězslav 
Bican z Channel Crossings.

Vyberte si správnou 
školu a kurz

Zapište se nejlépe do dobře 
dostupné jazykovky, protože 
komplikované dojíždění by se 
v budoucnu mohlo stát překážkou 
v pokračování studia. Výhodou 
jazykového kurzu ve škole je pří-
tomnost dalších studentů, kteří Vás 
budou motivovat a umožní Vám 
konverzovat ve skupině.
Co ale dělat, když jste vytížení, 
nesedí nám časy kurzů či se zatím 
stydíte mluvit před více lidmi? 
Vyberte si individuální výuku, 
která je ušitá studentovi na míru 
a přizpůsobí se jeho časovým 
i finančním možnostem. Pokud si 
k výuce seženete kamaráda nebo 
třeba kolegu z práce, rozdělíte 
si náklady na výuku na polovinu. 
K hledání spolustudenta můžete 
využít i nové fórum, které založila 
na svých webových stránkách 
www.chc.cz/partak jazyková 
škola Channel Crossings.

Zaplaťte předem 
a odměňte se 
Máte strach, že Vám motivace ne-
vydrží ani do jara? Zaplaťte si kurz 
na delší období, třeba i na celý 
rok. Když budete mít hodiny za-
placeny předem, bude Vám líto je 
rušit a vymlouvat se. Dobré je se 
také náležitě odměnit. 

Jazyková škola Channel Crossings
Vrážská 238, Praha 5 – Radotín
tel.: 210 215 350–2
e-mail: radotin@chc.cz

Přehoupli jste se 
do nového roku 
s očekáváním, co 
hezkého přinese, 
a někteří z nás i se 
seznamem předsevzetí. 
Chcete být lepšími, 
přestat kouřit, shodit 
povánoční kila, naučit 
se konečně  
tu angličtinu...  
Co podniknout pro 
to, aby předsevzetí 
nezůstala jen zbožným 
přáním a posunuli 
jste se od věčného 
začátečníka dál, Vám 
poradí jazyková škola 
Channel Crossings.

N
Á

Š
 T

IP
: Nečekejte na zítřek, na odpoledne 

ani na dobu, kdy budete mít více 
času, jinak nový začátek zmizí v ne-
návratnu! Zápis do jarního semestru 
je v plném proudu. Přihlaste se 
na www.chc.cz/rozvrh dřív, než 
Vaše místo obsadí někdo jiný. 

PR
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Mateřská škola HLÁSEK

hledá hospodářku 
Rádi bychom do našeho týmu přijali kolegyni 

na pozici hospodářky. Hospodářka má na starosti 
přípravu svačinek, výdej obědů a správu 

budovy. Společně s druhou kolegyní se střídají 
ve dvousměnném provozu. Dále pracuje jako 
asistentka paní učitelce ve třídě předškoláků. 

Nabízíme příjemné pracovní prostředí a možnost 
vzdělávání a zajímavou práci s dětmi. V případě 

zájmu nám pošlete životopis na  
hlasekvedeni@seznam.cz nebo volejte na 

tel.: 777 568 562 
Nástup možný ihned, nejpozději od 1. března.

www.skolyhlasek.cz

Řekněte NE pigmentovým skvrnám, 
je právě čas se jich zbavit…
PROBLEMATIKA PIGMENTOVÝCH SKVRN

Mnohé z Vás si nechaly odstranit pigmentové skvrny chemickým peelingem, bělícími 
přípravky nebo diamantovou abrazí. Všechny vyjmenované zákroky však řeší pigmento-
vé skvrny jen na povrchu pleti. Pleť je po nich čistá, hladká, sjednocená, ale nahroma-
děný melanin v podkoží stále zůstává a čeká na vhodný okamžik, aby se znovu projevil. 
Přestože jste nyní se vzhledem své pleti spokojené, obáváte se trochu léta a sluníčka 
a odhadujete, jak to letos dopadne a která skvrna se na ní opět objeví.

Co tedy udělat pro to, aby Vaše pleť zůstala stále krásná, čistá a skvrny se neobjevily? 
Řešením je především důsledná ochrana pleti ochrannými opalovacími přípravky s UV 
faktorem 50. Musíme však mít na mysli, že melanin neaktivuje jen opalování a vysta-
vování se přímému sluníčku. Přes okénko auta,  při cestě do práce se sice neopálíte, 
ale i tato chvíle může odstartovat nástup Vašich starých známých pigmentových skvrn. 
Ani solárium není z hlediska vzniku pigmentových skvrn pro Vaši pleť to pravé. A věděly 
jste, že pigmentové skvrny může způsobovat také antikoncepce?

Občas vídáváme ženy, které mají nad horním rtem hnědé zabarvení. Bývá to 
způsobeno tím, že nezkušená kosmetička depiluje chloupky voskem v letním období 
a na závěr ošetření na depilované místo neaplikuje krém s ochranným faktorem. Mikro 
ranky, které během tohoto zákroku zákonitě vznikají, jsou příčinou aktivace melaninu. 
Buďte proto opatrné a jestliže si necháváte depilovat horní ret či jiná místa v obličeji, 
požádejte vždy Vaši kosmetičku, aby tuto ochranu provedla. Při opalování nepouží-
vejte na opalovaná místa parfém - i ten může vyvolat vznik pigmentové skvrny. Často 
optické nerovnosti po akne nejsou jizvičky jak si mnozí myslíte, ale pigmentové skvrny, 
které zůstaly z doby, kdy pleť byla nemocná. Akne se vyzdravilo, ale skvrny zůstaly a ty 
lze odstranit, nebo alespoň pleť sjednotit.

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ Pigmentovou skvrnu je možné zničit 
IPL světlem na specializovaném kosmetickém praco-
višti. Jedná se o opakovaný, nejúčinnější, nejrychlejší 
a bezbolestný zákrok řešící pigmentové skvrny.! Zákroky 
se provádí v kosmetickém salonu Martina Janoušové 
a objednat se můžete na tel.603 172 875, www.
kosmetika.webgarden.cz, www.hildegardbraukmann.cz  
Těším se a raduji se s vámi. Zdraví Martina Janoušová

Chtěl bych vědět něco 
bližšího o Taneční a po-

hybové terapii. Stane se, že 
přijdou i muži?
Taneční a pohybová terapie (TPT) 
pracuje přirozeně s tělem, myslí 
i prožíváním v jednom celku. Je ze 
své podstaty psychosomatická. 
Nezabývá se tím, jak pohyb nebo 
tanec navenek vypadají. Jasně se 
soustředí na to, co se děje uvnitř 
těla a mysli; a na to, co při pohybu 
prožíváme. Je tedy stejně vhodná 
pro muže, ženy i děti. V zemích, 
kde má delší tradici, jsou muži běž-
ně mezi terapeuty, klienty i pacienty.

K čemu mi může být 
Taneční a pohybová 

terapie?
Při prvním setkání s TPT je určitě 
možné zvýšit si uvědomění vlastního 

těla. V cizině jsou již rozšířené kurzy 
tzv. Body Awareness, které jsou 
součástí tréninku sportovců, výuky 
tělocvikářů i např. vzdělání mana-
žerů. Pokud si osvojíme tuto doved-
nost, pak nám TPT může dobře 
posloužit k prevenci bolestí, úrazů 
nebo celkovému vyhoření. Může 
vést k efektivnějšímu zacházení 
s tělem. Tělo má svůj jazyk, kterým 
s námi komunikuje. A skrze TPT se 
mu učíme citlivěji naslouchat. 

Může TPT pomoci i s re-
laxací, která mi stále dělá 

obtíže?
Ano, může. Vyladění se na vnitřní 
prožitky těla, volný, velmi nenápadný 
pohyb. To jsou cesty, které podporují 
relaxaci, přeladění, mentální odpoči-
nek i tělesné vyjádření emocí, které 
nejsou ještě natolik zformulované 

do slov, abychom je uměli bez-
pečně vyjádřit. Tělo je vyjádří svým 
způsobem bez potřeby slov. Ze své 
zkušenosti mohu říct, že pokud výše 
popsané proběhne v pohybu, pak 
se kolikrát uvolní i fyzické napětí, 
které bylo zpočátku pozorovatelné. 
Pohyb těla je následně pestřejší, 
mnohdy ve větším rozsahu a s lepší 
orientací v prostoru a často začne 
pohybujícího se více zajímat a bavit.

Nabízí CKP ještě jiné způsoby, 
jak se naučit relaxovat?
Ano, kromě setkání s Taneční 
a pohybovou terapií nabízíme 
např. Relaxační skupinu (od 24. 2. 
2015) a Bioenergetickou skupinu 
(od 5. 5. 2015). Žít v Dobřichovi-
cích a neumět relaxovat by byl při 
této bohaté nabídce hřích :-).

info@ckp-dobrichovice.cz
www.ckp-dobrichovice.cz

Tvůrčí cesta s Taneční 
a pohybovou terapií

Čtyři setkání s Taneční a pohybovou terapií se uskuteční od 20.1.2015 úterky 18:30 – 20:00. Vhodné pro ženy i muže; osoby 
s psychosomatickými obtížemi, pro klienty s obtížemi v komunikaci; pro zájemce, kteří chtějí prohloubit své vnímání těla.

NA VAŠE OTÁZKY ODPOVÍDÁ TERAPEUTKA 
MGR. MARTA LEBEDOVÁ
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Vaše příspěvky uvítáme i letos. 
Stačí napsat článek či poslat 
informace o sportovních aktivitách 
nebo plánech do blízké bu-
doucnosti, ideálně vybrat i jednu 
fotografii a vše doručit na  
sport@dobnet.cz před vydáním 
dalšího čísla, nejlépe nejpozději 
do 25. dne v měsíci.

Níže je několik snímků týmů, které 
jsou součástí našeho bohatého 
regionálního sportovního života. 
Všechny děkují za dosavadní 
přízeň a těší se na setkání s vámi 
v tělocvičnách, halách či pod 
modrou oblohou.

Sportovní redakce
DOBNET zpravodaje

Sportovkyně a sportovci, vítejte v novém roce!
Přejeme vám mnoho sportovních úspěchů v novém roce 2015. V tom minulém se v našem regionu 
udála spousta zajímavých sportovních zážitků v různých odvětvích. Děkujeme všem, kteří zasílali 
příspěvky a fotografie z klání, informovali nás o novinkách v týmu, přípravách na další sezonu či 
zmínili jinou zajímavost z týmového žití. Díky tomu jsme mohli informace předat dál a radost z vašich 
výkonů či potřebu podpory sdílelo více fanoušků napříč regionem, minimálně od Černošic po Svinaře.

Oddíl futsalu TJ Sokol Dobřichovice: Všem čtenářům i fanouškům děkujeme a přejeme 
mnoho úspěchů na sportovním i soukromém hřišti během celého roku 2015.

Dobřichovické volejbalistky družstev A i B 
přejí čtenářům hodně zdraví, pohody a úspěchů. 
Sportovní úspěchy v roce 2015 snad čekají i na nás 
– zatím se nám daří. Držte pěsti, sezona vrcholí 
koncem března!

HC Všenory přeje úspěšný 
vstup do roku 2015.

Milí čtenáři, do letošního roku skočte s takovou radostí a nadšením jako my! Skokanky 
z týmu REBELS O.K. přejí všem hodně štěstí a zdraví, které je tolik důležité nejen ve sportov-
ním životě.

Sk Alien Nation – florbal Dobřichovice: Děkujeme fanouškům i novému sponzorovi 
za podporu, díky níž můžeme pomoci výrobně Pasta Fidli. Přejeme vám hlavně zdraví, úspěch 
a šťastnou cestu novým rokem i ve všedních dnech.

Aerobic Club Olympia – Wellness Všenory: Přejeme všem sportovcům a jejich příznivcům 
úspěšný rok 2015!

NH Řevnice: Hodně zdraví a sportovních úspěchů v novém roce přejí řevničtí házenkáři.
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Na to není možné tak jednoznač-
ně odpovědět. Provoz vozidla bez 
registrační značky je skutečně 
zapovězen; v okamžiku, kdy 
vjíždíte na silnici (jakoukoliv po-
zemní komunikaci), musí být auto 
po technické stránce schopno 
provozu, technická stránka zahr-
nuje i povinné označení vozidla 
značkou zepředu i zezadu. Pokud 
provozujete nebo řídíte vozidlo 
(nemusí se totiž jednat jen o auto), 
které není ve stavu provozů způ-
sobilém, je to špatně.

Podle silničního zákona se osoba 
dopouští přestupku, jestliže řídí 
vozidlo:

1. na němž v rozporu s jiným 
právním předpisem není umístěna 
tabulka státní poznávací značky 
(dále jen „registrační značka“) 
nebo je umístěna tabulka regist-
rační značky, která nebyla vozidlu 
přidělena,

2. jehož tabulka registrační 
značky je zakryta, nečitelná nebo 
upravena anebo umístěna tak, že 
je znemožněna nebo podstatně 
ztížena její čitelnost, nebo

3. které je technicky nezpůsobilé 
k provozu na pozemních komuni-
kacích tak závažným způsobem, 
že bezprostředně ohrožuje ostatní 
účastníky provozu na pozemních 
komunikacích (ohrožuje život 
a zdraví ostatních účastníků do-
pravy, ohrožuje životní prostředí, 
ničí komunikaci, apod.)

Pokud auto značku nemá a nikdy 
nemělo, tj. není vedeno v registru 
silničních vozidel, je to zřejmý pře-
stupek, za který hrozí velmi vysoká 
sankce. Pak jde o přestupek řízení 
vozidla, které je nejen technicky 
nezpůsobilé, nýbrž neschválené 
k provozu na pozemních komu-
nikacích. Pokud šlo ve vašem 
případě o tuto situaci, vyvázl jste 
z toho levně, zákonným trestem je 
zde pokuta 5.000 - 10.000,- Kč 
a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců. 
Uvedené jednání však lze s ohle-
dem na jeho následky kvalifikovat 
i jako trestný čin obecného ohro-
žení, za který hrozí i nepodmíněný 
trest odnětí svobody. 
Druhou situací je stav, kdy RZ 
na jedné straně z auta z nějakého 
důvodu odpadla a řidič o tom, ví 
nebo by vědět měl. Je povinností 
řidiče, aby si před tím, než vyrazí, 
ověřil, že má svého motorového 
miláčka v pořádku. I zde se jedná 
o přestupek s pokutou v uvede-
ném rozmezí a rovněž i s přísluš-
ným zákazem činnosti. 
Situací poslední je však stav, kdy 
autu značka odpadne během jízdy 
a řidič o tom neví. Není vaší po-
vinností co deset kilometrů stavět 
a obcházet auto, jestli mu něco 
není. Pokud ale zastaví a situaci 
zjistí, je povinen vozidlo z komu-
nikace odstavit do místa, kde mu 
značku znovu přidělají (pokud 
jí najde). Tedy reálně můžete 
s vozem dojet do servisu nebo 
domů, pokud to není z Opavy 
na Rozvadov. 
Pokud to za vás ale zjistí silniční 

hlídka při kontrole a je zjevné, že 
vám značka upadla při jízdě, nevě-
děl jste to, když jste vyrážel, pak 
Vás za to nelze trestat. Přestupek 
je úmyslným jednáním, pokud 
zde chybí úmysl jet s autem bez 
značky (zavinění), o přestupek se 
nejedná. Jste však povinen své 
tvrzení, že jste o značku přišel 
při jízdě, prokázat. To lze učinit 
ve správním řízení účastnickou vý-
povědí, výpovědí vašich sousedů 
nebo spolupracovníků, kteří vás 
viděli odjíždět, apod. 
Pomoci ale i uškodit vám mohou 
kamerové záznamy provozu, po-
kud je již na první kameře zřejmé, 

že značku auto nemá, bude se 
vám obtížně dokazovat, že jste 
o ni přišel na dvou stech metrech 
k nejbližší křižovatce. 
Pokud jste již pokutu dostal, před-
pokládám, že vám přišel příkaz, 
proti tomuto musíte v zákonné 
lhůtě podat odpor a tyto skuteč-
nosti uplatnit ve správním řízení. 

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

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

inzerce

Dobrý den, dostal jsem pokutu a trest 
zákazu řízení vozidla na šest měsíců, 
protože mě chytili bez značky.  
Je to v pořádku?

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
ÚČETNICT VÍ

 • Zpracuji vaše daňové přiznání k dani z příjmu  
 fyzických i právnických osob

 • DPH, silniční daň

 • Účetnictví podvojné i daňová evidence

 • Účetní poradenství

Pravidelně i jednorázově.        K vaší spokojenosti!

Tel.:  605 155 103 www.ucto-mb.webnode.cz
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Brdy jsou krásné, ať v nich jdete kamkoli. 
A za každého počasí. Plešivec je hora ležící 
zhruba uprostřed této vrchoviny blízko města 
Hostomice. Je tam příjemný výlet, mimo jiné 
proto, že je to místo opředené legendami.
Výstup na Plešivec není nijak náročný, jeho 
výška je jen 654 metrů nad mořem. I s cestou 
zpátky vám výprava  zabere půl dne. Doporu-
čujeme, abyste si s sebou vzali dost jídla a pití, 
na trase nejsou žádné stánky s občerstvením. 
I když vodu si doplnit můžete, protože potkáte 
studánku s pitnou vodou – Fabiánův pramen. 
Ovšem až na zpáteční cestě.

Plešivecký viklan
Než dojdete na Plešivec, zastavte se u zvlášt-
ního kamene – Plešiveckého viklanu. Je to 
obrovský křemencový balvan z prvohor, dlouhý 
tři metry a vysoký skoro dva, který se dříve 
opravdu viklal na dvou čepech. Podle pověstí 
ovšem do viklanu uhodil blesk a od té doby už 
se nehýbá. I tak ale vypadá zajímavě.
V dávných dobách byl prý viklan používán jako 
obětní místo. Kdo ví, jak to bylo, o Brdech se 
vypráví spousta pověstí. Třeba ta, že se díky 
viklanu zjišťovalo, zda je žena věrná svému 
muži – pokud nebyla, dokázala s balvanem po-
hnout. Okolí viklanu je také zvláštní, jako kdyby 
někdo shora poslal velkou hromadu kamení.

Na vrcholu
Na vrcholu hory je velká rovná plocha, takže 
není divu, že tu dříve (v době bronzové) bylo 
hradiště, a to na ploše 56 hektarů. Bylo docela 
chytře schované v lesích. Teď je tady posezení 
pro turisty, kterých tu bývá poměrně dost.
Velkému plochému kameni na Plešivci se říká 
Čertova kazatelna. Sem se prý v dávných do-
bách slétaly čarodějnice z Brd. Ďábel prý od-
tud nechal  zkamenět celé město. Vypadá to 
tak, hned pod vámi je strmý sráz plný kamení. 
Ostré skály trčí kolem Plešivce všude. A když 
není mlha, užijete si krásný výhled do okolí.

Jezírko a pramen
Z Plešivce pokračuje cesta dolů ke Smaragdo-
vému jezírku. Ve skutečnosti má modrozelenou 

barvu a je ukryté mezi stromy. A než se vrátíte 
zpátky k viklanu, nepřehlédněte studánku, 
do níž vytéká Fabiánův pramen. Voda je pitná 
a osvěžující. Přejeme příjemný výlet!

!  Lucie Paličková

Odkud se vydat 
na Plešivec?
Pojedete z Hostomic směrem na Jince 
a zastavíte u silnice v místě zvaném 
Klínek-rozcestí. Odtud se vydáte pěšky 
po červené značce, která vás kolem 
viklanu zavede až na Plešivecký hřeben. 
Dál se jde po zelené k jezírku a potom 
po žluté a modré zpátky na začátek 
trasy. Celkem je to asi 7 kilometrů.

DOBNETTIP   •   Plešivec
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Příjemný zimní  
výstup na Plešivec
Nový rok je tady! Pojďme si vychutnat krásy zimní přírody 
a udělat si pěší výlet. Zavedeme vás na Plešivec v Brdech, tak 
trochu tajemnou horu nedaleko Hostomic. Cestou uvidíte kromě 
samotného vrcholu také zajímavý viklan, jezírko i studánku.

Znáte Fabiána,  
ochránce Brd?
Tak jako mají Krkonoše svého Krakonoše, 
Brdům vládne ochránce Fabián. A právě 
hora Plešivec, kterou jsme dnes navštívili, 
je spojená s jeho přítomností…
A kdo vlastně Fabián byl? Snad loupeživý 
rytíř, možná jen rytíř Jan z Babí hory, kaž-
dopádně podle pověsti měl prý na Velké 
Babě hrad a krásnou mladou ženu. Jenže 
štěstí mu dlouho nepřálo, v kraji se objevila 
jeho bývalá milenka – čarodějnice, která se 
mu přišla pomstít, protože ji kdysi opustil. 
Za temné a bouřlivé noci mu zničila celý 
hrad, zabila jeho ženu a samotného rytíře 
proklela.
Fabián od té doby bloudí po horách jako 
lesní duch. Naštěstí měl ale dobré srdce, 
a proto je duchem dobrým a spravedlivým. 
A pomáhá lidem. Občas ho prý v brdských 
lesích můžete potkat jako myslivce, ale 
většinou se lidem vyhýbá. Často pečuje 
o svou bylinkovou zahrádku na Plešivci. 
Těžko říct, v kterých místech se ukrývá.
 Věřte, že když  nad brdskými hvozdy 
spatříte kouř, Fabián právě  potahuje ze 
své dýmky.

Cestou se můžete osvěžit u studánky 
s pitnou vodou. Pramen se jmenuje podle 
ochránce Brd Fabiána.

Z obrovského plochého kamene je vyhlídka 
do okolí. Pod vámi strmý sráz s kameny.

Hromady kamení kolem viklanu vypadají zajímavě, jako by je tam někdo pustil z kopce.

Viklan je opředený pověstmi, 
uměl prý odhalit nevěrné ženy!
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DOBNETVOLNÝ ČAS   •   Soutěž o ceny 

Výherní křížovka s tajenkou
O poukázku na nákup v hodnotě 500 Kč v Barvy laky Nájemníkovi

PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O POUKAZ NA NÁKUP

Vyluštěnou tajenku i výsledek kvízu zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz
nebo na adresu DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to 
nejpozději do 25. 1. 2015. Do slosování o cenu budou zařazeni luštitelé se 
správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Cena pro vylosovaného výherce je poukaz na nákup  
v hodnotě 500 Kč v Barvy laky Nájemníkovi, Radotín.

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

Připravil Pavel Tichna

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník IX, číslo 1/2015, datum vydání 9. ledna 2015 • VYDAVATEL: DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice IČ: 266 30 214, 
e-mail: redakce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111, www.dobnet.cz, e-archiv: www.dobnet-zpravodaj.cz • REDAKCE: e-mail: jmeno.prijmeni@dobnet.cz, šéfredaktorka Liběna Nová,  
libena.nova@dobnet.cz • INZERCE: inzerce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR  
E 17623 • Náklad: 6000 výtisků • Tištěná verze zpravodaje rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení 
podepsaných externími dopisovateli • Redakce si vyhrazuje právo upravit dodané texty • Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce  
• Nevyžádané rukopisy se nevracejí • Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno

Namícháme
tisíce
odstínů
barev
J + J Nájemníkovi, s.r.o.
) 774 860 450     8 najemnikovi@seznam.cz

u SČÍTANCE

Číslo 140 je třeba rozdělit na dva sčítance tak, aby po rozdělení prvního sčí-
tance na 8 stejných částí a druhého sčítance na 12 stejných částí byly úplně 
všechny části (čísla) rovné. Určíte dva sčítance?

Řešení kvízu z minulého čísla: 40 hodin

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA:
Kosmetika Hildegard Braukmann
Vylosovaný luštitel křížovky a kvízu z prosincového čísla:
Josef Křikava, Dobřichovice  Výherce obdrží poukaz na kosmetické ošetření v salonu Contour.
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Váš autorizovaný prodejce ŠKODA.

ŠKODA Finance od ŠkoFINu/skodacz /skodacz /skodacz /skodacz

S NOVÝM MODELEM

ŠKODA FABIA

NA HOKEJ

Přivítejte nového automobilového šampiona! Vyhraje to u vás tvary ostrými jako čerstvě nabroušená brusle, spoustou 
prostoru pro váš rodinný tým, stejně jako nabídkou komfortu a techniky z vyšší ligy. Navíc můžete soutěžit o dvě vstupenky 
na utkání Kanada – Česká republika, které se hraje 4. 5. 2015 na MS IIHF v ledním hokeji 2015 a zapůjčení vozu nová 
ŠKODA Fabia s plnou nádrží na 4 dny! Více na fabianahokej.cz

Těšíme se na vás

Přijďte se seznámit s vozem
nová ŠKODA Fabia a vyhrajte účast
na hokejové události roku 2015!

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

SOUTĚŽ

O VSTUPENKY! 

16. 1.  2015
areál Tesco, Černošice

FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313
153 00  Praha 5-Radotín
Tel.: 242 406 320
www.femat.cz

Untitled-1226   1 2.12.2014   11:44:15



20  DOBNET leden 2015

Informace z regionu
 měsíčník DOBNET Zpravodaj 
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Bližší informace na www.dobnet.cz, na infolince 277 001 111, nebo na info@dobnet.cz
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Lenk

Koupání
na zahradě

Vysokorychlostní internet
bez starosti o přípojku
 kompletní přípojka za 1490 Kč včetně práce technika

 o přípojku se staráme bezplatně,  
včetně oprav a výměn

 základní tarif pro nenáročné  
už za 199 Kč měsíčně

 vysokorychlostní  
internet  
bez omezení  
od 333 Kč  
měsíčně

DOBNET – vysokorychlostní internet, 
bezkonkurenční volání a informace z vašeho okolí
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Pevná linka bez paušálu
 pevný telefon s nulovým měsíčním paušálem

 při přechodu možnost zachování  
dosavadního čísla

 minuta volání do pevné sítě za 0,71 Kč

 minuta volání do mobilních sítí za 1,40 Kč

super
cena
super
cena


