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Numerologové se dohadují o tom, co 
má třináctka v letopočtu nového roku 
znamenat. Je šťastná? Nebo naznačuje 
otevření tajemné komnaty v politice, eko-
nomice, kultuře?

Lidstvo se s proroctvími setkávalo 
vždycky. Jsou dokumentována ve stov-
kách rukopisů i knih, které popisují dějiny 
lidské společnosti. Ortodoxní vědci přitom 
jakékoli studie paranormálních jevů odmí-
tají jako pseudovědu. Zabývají se hmotou, 
materiálnem, vědecky dokázaným měře-
ním. Ale mnohé úkazy kolem nás, stejně 
jako vesmír (o němž nevíme, jak je velký, 
neumíme ho přesně defi novat), se takové-
mu měření vymykají. Máme taková tvrzení 

odmítnout, když nejdou změřit ani jinak 
kvantifi kovat?

Jak potvrdilo nedávné Sčítání lidu, domů 
a bytů, je naše společnost ateistická. Zna-
mená to, že i racionální? Nikoli – a důka-
zem je stále se zvyšující zájem o služby 
vykladačů karet, věštění a alternativní lé-
kařské metody. 

V současné době je pro nás umění před-
povídání velkou záhadou, kterou si ne-
dokážeme vysvětlit. A přes všechny po-
chybnosti se řada předpovědí v minulosti 
vyplnila a nešlo přitom o žádnou pseudo-
vědeckou šťastnou náhodu.

Klidný vstup do nového roku 2013 přeje
 Tomáš Hromádka

Říká se, že nejhorší den, jaký může nastat, je pátek třináctého a ještě 
k tomu v dubnu. Téměř bez povšimnutí připadl na právě uplynulý rok, 
takže už je za námi. Ani indiánským národem Mayů oznamovaný konec 
světa se 21. prosince 2012 nekonal. Přesto číslovka třináct nadcháze-
jícího roku znamená pro mnohé z nás cosi magického, těžko defi no-
vatelného i počitatelného, navíc za 13. komnatu považujeme tajemství, 
které nikomu neřekneme. více str.                 až8 10

Z REGIONU 
Kdy a kde volit 

nového prezidenta? 
Co je aktuálního ve 
sdružení DOBNET? 
A co zajímavého se 
děje v regionu? Kam 
jít do divadla? Jaké 
další lákavé akce se 
konají? Čtěte na stránkách našeho 
zpravodaje a na portálu iDobnet.cz.

OBEC LETY
Poprvé otevře-

te Letovský list na 
stránkách DOBNET 
zpravodaje. Věříme, 
že zahájením spo-
lupráce obecního 
úřadu s tímto mé-
diem pro vás bude 

znamenat vyšší informovanost o tom, 
co se v této obci děje a připravuje 
a jakou problematiku řeší letovské 
zastupitelstvo.

ROZHOVOR
Právě skončil rok 

2012, kdy byl letov-
ský kynologický klub 
oceněn nejvyšší příč-
kou v žebříčku ZKO 
a v soutěži Kynolog 
roku. S otázkami, co 
se lze účastí na ak-
cích kynologů dozvědět a jaké akce 
chystají na rok 2013, jsme oslovili paní 
Alenu Vanžurovou.

VÝLET
Také vás v zimě 

začaly bolet klouby 
a páteř? Necítíte se 
dobře, špatně spíte 
nebo ztrácíte nála-
du? Nabídneme vám 
netradiční řešení – 
možná na vaše po-

tíže zabere, a když ne, tak si alespoň 
uděláte pěkný výlet. Tentokrát se vy-
dáme za kamenem-léčitelem, označo-
vaným jako největší viklan na našem 
území. Najdete jej přímo v malé obci 
Kadov na Blatensku. Žulový kámen 
měl pohnutý osud.

2strana

3strana

CO PŘINESE ROK 2013?
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

DOBNET: NOVÝ CENÍK A PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2013 platí nová sazba DPH ve výši 

21 %, připomínáme, že na portálu sdružení na adrese www.
dobnet.cz je k dispozici upravený ceník služeb sítě DOBNET. 
V případě úhrady služeb trvalým příkazem nezapomeňte částku 
pravidelné platby změnit dle zaslané faktury ve vyúčtování ode-
slaném začátkem ledna do e-mailových schránek uživatelů.

K poslednímu prosinci byla na základě společné dohody ukon-
čena spolupráce s Jaroslavem Marešem ve funkci tajemníka 
sdružení. Pan Mareš byl od ledna 2013 pověřen řízením mediální 
skupiny, do které patří DOBNET zpravodaj, iDobnet.cz a nově 
budované TV studio. Funkci tajemníka sdružení převzal dočasně 
do nástupu nového pracovníka předseda Rady sdružení.

Zároveň opouští funkci šéfredaktora DOBNET zpravodaje 
Lenka Kupková, od únorového čísla ji nahradí pan Mareš. Dě-
kujeme paní Kupkové za spolupráci.

Michal Nešpor, předseda Rady sdružení, DOBNET, o. s.

VOLBA PREZIDENTA ČR
Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 11. ledna 

2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji to-
tožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo 
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Ne-
prokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb vydá na žádost voliče okrsková volební komise 
za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V případě, že do druhého volebního kola postoupí více kandi-
dátů, což je velice pravděpodobné, se druhé kolo volby prezi-
denta bude konat 25. a 26. ledna 2013. (mn)

ZKUSTE TANEČNÍ 
PRO DOSPĚLÉ

Od 25. ledna 2013 začíná 
v Dobřichovicích dalších de-
set lekcí kurzu Taneční pro 
dospělé. Lektorka Růžena 
Hartmanová se vám spolu se 
svým partnerem opět pokusí 
ukázat, proč je tanec chytil 
za srdce a propadli mu na celý 
život. Přihlášky i podrobnosti 
na www.tanecni-praha.cz. (jm)

ŘEVNICE ROZHODLY O ZÁSTAVBĚ 
POZEMKŮ U NÁDRAŽÍ 

Cesta spojující nádraží s náměstím se radikálně změní. Řev-
ničtí zastupitelé na předvánočním zasedání rozhodovali o vítězi 
výběrového řízení na koupi a zástavbu rozsáhlého pásu po-
zemků, vedoucího od náměstí k nádraží. 

Nabídka zahrnovala dům na náměstí č. p. 2, určený k rekon-
strukci. Výběrové řízení vyhrála fi rma 2 Q, která za nemovitosti na-
bídla 11,5 milionu korun. V místě chce vybudovat smíšený kom-
plex s obchody a s bydlením. Území zůstane přirozenou spojnicí 
nádraží a náměstí pro pěší. Hotovo má být v lednu 2017. (jm)

DIVADLO ŘEVNICE
Divadelní soubor Řevnice zve diváky, kteří v létě neviděli hru 

Richarda Beana Novomanželské apartmá, na její lednové re-
prízy v řevnickém kině. Hra tohoto originálního britského dra-
matika je plná osobitého humoru a ironie. Její děj stejně jako 
v detektivce nelze prozradit. Mohu jen naznačit, že se odehrá-
vá v jednom prostoru hotelového apartmá a všichni herci jsou 
po celou dobu na scéně, prolínají se, avšak jejich osudy nikoli. 

Budeme se na vás těšit ve čtvrtek, v pátek a v sobotu 17., 
18. a 19. ledna 2013 vždy ve 20 hodin. Alice Čermáková

BENEFICE PRO ŠKOLU SE VYDAŘILA!
Dobrá věc se podařila. Benefi ční zábavné odpoledne přineslo 

škole Všenory na vybavení pomůckami přes 110 000 Kč. Při této 
unikátní akci spojili síly rodiče, vedení školy i zástupci obce. 

Během celého benefi čního odpoledne probíhala v naší malé 
všenorské škole aukce výrobků a služeb, které škole věnovali 
podnikatelé a umělci z našeho regionu. Odhadem se zúčastni-
lo asi 150 až 200 osob.

Děkuji všem rodičům, učitelům i dětem, kteří se na intenzivní 
přípravě i na samotné realizaci podíleli. Mgr. Renáta Bartoníčková

ZŠ DOBŘICHOVICE – RECYKLOHRANÍ:
VĚNUJ MOBIL

Dobřichovická škola se zapojila do akce Recyklohraní aneb 
Ukliďme si svět! V rámci tohoto projektu sbíráme funkční i ne-
funkční mobilní telefony. 

Firmy spolupracující na tomto projektu funkční telefony zkontrolu-
jí, repasují a předají organizacím, které pracují s handicapovanými 
lidmi či podporují děti v DD. Nefunkční telefony budou recyklovány. 
Navíc se naše děti zapojí do soutěže, v níž mohou vyhrát zajímavé 
ceny, například zážitkový víkendový pobyt pro třídu. 

Proto vás prosíme, máte-li takový mobil doma, přineste ho 
do školy. Akce trvá do konce února. Více informací naleznete 
na www.venujmobil.cz. (jm)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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Studie fi rmy 2 Q Zdroj: www.revnice.cz

Ilustrační foto

Zdroj: www.tanecni-praha.cz



LETOVSKÉ DĚTI DO VŠENORSKÉ 
ŠKOLY

Letošní prvňáčci poprvé zamíří do všenorské 
školy. Jenom „jako“ si mohou výuku vyzkoušet 
už 8. ledna ve Škole nanečisto, kterou ZŠ a MŠ 
J. Kubálka Všenory každoročně pro budoucí 
prvňáčky pořádá. Pravý zápis do této školy 
pak proběhne 12. února 2013 od 14 hodin.

STEP BY STEP VE VŠENORECH
V září 2013 ZŠ ve Všenorech mimořádně 

otevírá dvě první třídy. Jednu klasickou a jed-
nu s programem Začít spolu (Step by step).

Máte-li zájem vědět o programu Začít spolu 
více, jste zváni v úterý 15. 1. 2013 v 18 hodin 
na 1. stupeň všenorské školy na besedu.

STARÉ OBLEČENÍ A OBUV PRO 
DIAKONII BROUMOV

Obec Lety podepsala smlouvu s charitativní 
organizací Diakonie Broumov na umístění jed-
noho stálého kontejneru pro sběr oděvů, obu-
vi, ložního i bytového prádla.

Společnost Diakonie Broumov se zabývá 
sběrem použitého šatstva, je provozovatelem 
několika set podobných kontejnerů na území 
celé ČR. Zaměstnává občany z okraje společ-
nosti, poskytuje  jim sociální služby, provozuje 
azylové domy apod.

Zavedením sběru použitého textilu si obec Lety 
kromě charitativních důvodů slibuje další snížení 
množství směsného komunálního odpadu, pro-
tože textil dle statistik tvoří až jeho desetinu.

Kontejner bude v Letech umístěn nedaleko 
návsi v průběhu měsíce ledna 2013.

VYKLIZENÍ „PRASEČÁKU“ 
A KRUHOVÝ OBJEZD NA KŘÍŽENÍ 
II/115 A II/116

Součástí příprav pro stavební povolení ře-
šení křižovatky Pražská-Karlštejnská formou 
kruhového objezdu je také zkulturnění vjez-
du do centra obce a likvidace černé skládky 
v objektu bývalé porodny prasat v Karlštejn-
ské ulici. Protože majitel pozemku pod stat-
kem ho částečně postoupil pro stavbu kruho-
vého objezdu, obec Lety se zavázala, že zajistí 
vyklizení letité černé skládky po léta budované 
v objektu statku.  Práce začnou, jakmile majitel 
staticky zajistí narušený strop v severní části 
objektu a podloží rozšířený vstup do přízemí.

NOVÉ PROLÉZAČKY NA ŠKOLNÍ 
ZAHRADĚ MŠ LETY

Školní zahrada se dočkala nových prolézaček 
ve tvaru mořských paryb i savců z africké sava-
ny. Pružinové houpačky v podobě žraloka, slů-
něte i květiny doplňují žirafí kladku, sloní klou-
začku nebo houpačky, které drží čtyři delfíni.

Prolézačky na školní zahradu získala obec 
Lety s fi nanční pomocí středočeského Fon-
du rozvoje obcí a měst. Realizace proběhla 
na podzim roku 2012, obec dostala od Stře-
dočeského kraje téměř 90% dotaci.

Ve stejném roce a stejném poměru fi nanco-
vání obdržely Lety od Středočeského kraje fi -
nanční prostředky pro sbor dobrovolných hasi-
čů na pořízení svolávacího systému Kanga+.

KULTURNÍ AKCE LETY 2013
Obec Lety připravuje v těchto dnech kalen-

dář akcí na rok 2013. Tradičně bude uspo-
řádán masopustní průvod masek. Termín 
masopustu je stanoven na sobotu 2. 2. 2013 
od 13:45 na návsi.

Ve spolupráci s obcí organizuje RC Leťánek 
každoročně pohádkový les, který spojuje Lety 
s Mořinkou v první májový den.

Program letošních májů bude provázán s osla-
vou 80. výročí založení fotbalového klubu Lety, 
a pokud se vše vydaří, pak i s příjezdem zástup-
ců partnerské obce Ailertchen z Německa.

V září se můžete těšit na Letovské chmele-
ní v pivovaru MMX a kulturní sezonu ukončí 
9. listopadu svatomartinské posvícení.

Texty připravila bt

obec Lety

ZŮSTÁVEJTE 
INFORMOVANÍ...
Vážení Letovští,

poprvé otevírám Letovský list 

na stránkách DOBNET zpravodaje.
Věřím, že zahájení spolupráce s tímto 

médiem pro vás bude znamenat vyšší 

informovanost o tom, co se v obci děje, 

připravuje a jakou problematiku řeší 

letovské zastupitelstvo. Stále platí, že 

aktuální informace najdete na webo-

vých stránkách obce, kde je možné 

zaregistrovat si svoji e-mailovou adre-

su, abyste automaticky mohli dostávat 

informace o všech aktualitách i změ-

nách, které web obce monitoruje.

Kromě možnosti nechat si zdarma 

zasílat novinky e-mailem lze stále vy-

užít předplacené zasílání sms zpráv. 

Tato služba je zpoplatněna symbolic-

kými 70 Kč za rok a lze ji zřídit v úřa-

dovně OÚ. Poplatek je pak splatný 

k 31. lednu 2013.

A poslední možností, jak získat 

informace o dění v obci, je osobní 

návštěva obecního úřadu. Doufám, 

že budete s přístupem k informacím 

o dění v obci spokojeni.

 Ing. Barbora Tesařová

 KRÁTCE 

ZMĚNA OTEVÍRACÍCH 
HODIN NA SBĚRNÉM 
MÍSTĚ

V průběhu měsíců ledna a února 

2013 bude omezena otevírací doba 

na sběrném místě v ulici Polní. Ote-

vřeno zde bude pouze o sobotách 

od 9 do 12 hodin.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
PRO AKTUALIZACI 
A DIGITALIZACI 
POVODŇOVÉHO PLÁNU

Obec Lety vyhlásila uzavřené výběro-

vé řízení malého rozsahu pro pořízení 

aktualizace povodňového plánu obce 

a jeho digitální podoby. Oslovena byla 

fi rma Koordinace, Výzkumný ústav me-

liorací a ochrany půdy a Ing. Pavel Kyzlík 

z Dobřichovic, který je autorem starého 

povodňového plánu z roku 1999.

ZKOUŠKA LED 
OSVĚTLENÍ

Obec testuje několik typů LED osvět-

lení jako součást veřejného LED osvět-

lení. Nová lampa je umístěna na křižo-

vatce ul. K Libří a K Lesíku a jiná LED 

lampa v ulici Na Hvězdárnách.  Postup-

ně k nim budou přibývat další.

www.obeclety.cz

VÍTEJTE
V LETECH

Záplavové území v Letech

Zveme vás na le-
tovský masopust 

2. února 2013
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Kynologický klub Lety patří 
k největším v okolí, má velmi 
dobrou pověst v oblasti po-
řádání veřejných kurzů vý-
chovy a výcviku dospělých 
psů a štěňat. Jak se vám 
podařilo zapojit tolik nadše-
ných členů, abyste během 
roku mohli organizovat tak 
pestré aktivity?

Je to možná neuvěřitelné, 
ale kurzy socializace a výcho-
vy štěňat a výcvik základní 
ovladatelnosti pořádá naše 
základní kynologická organi-
zace už od roku 1999. Jejich 
popularita nejvíc stoupá v po-
sledních letech, kdy v naší lo-
kalitě a v okolí přibývají noví 
obyvatelé  rodinných domů, 
kteří si pořizují psy. A protože 
počet čtyřnohých přátel roste, 
ale místa pro ně je stále stejně, 
stává se podle našeho názoru 
bezpodmínečnou nutností mít 
je socializované a vychované. 
A k vaší otázce, jak se poda-
řilo zapojit do klubu tolik nad-
šených členů, abychom příval 
štěňat zvládali, musím říci, že 
se to vyvinulo samo. Někteří 

naši členové, aktivně cvičící 

a sportující se svými psy, mají 

instruktorskou činnost jaksi 

navíc, většinu z nás to baví. Je 

prima, když můžete začáteční-

kům vysvětlit a ukázat, jak pej-

skové fungují a jak je výchova 

relativně snadná, když dodržu-

jete určitá pravidla a jste dů-

slední. Často přirovnáváme 

výchovu štěňat k výchově dětí, 

a myslím, že nejsme daleko 

od pravdy. Je ale také fakt, že 

se nám více daří vychovávat 

štěňata než děti…
Pokud jde o další aktivity, 

máme prostě dobrou partu 
lidí, které práce baví. Je to 
o několika tahounech, ostatní 
se pak přidají.

Je sice začátek ledna, ale 
program akcí KK Lety je 
nabitý až po prosinec 2013. 
Na kterou z aktivit během 
roku se nejvíce těšíte?

Na tuhle otázku je těžká od-
pověď. Přes zimu se snažíme 
pravidelně trénovat, protože 
v sezoně je času méně. Je dost 
náročné skloubit tento koníček 

s prací a dalšími soukromými 
povinnostmi. Nejvíc se ale tě-
ším na letní výcvikový tábor, 
který většinou bereme spíše 
jako dovolenou se psy, i když 
máme naplánované zkoušky 
z výkonu, i na dovolenou.

Kromě velkých akcí a sou-
těží nabízíte pro majitele 
psů a jejich mazlíčky pravi-
delné kurzy. Které jsou nej-
více obsazené?

Mění se to v průběhu roku. 
Nemáme pevně stanovenou 
dobu konání jednotlivých kur-
zů, prakticky pořád přibíráme 
nové pejsky, v čemž jsme asi 
trochu jiní než ostatní cvičáky, 
kde také pořádají socializační 
kurzy. Až na výjimky a prázd-
niny nás téměř každou neděli 
najdete na cvičáku od 14 ho-
din, kdy se scházejí páníčko-
vé s malými štěňaty do půl 
roku. V průběhu sezony je té-
měř běžné, že na place běhá 
a hraje si kolem třiceti štěňat 
různého věku, rozličných veli-
kostí a plemen. Jak nám pak 
pejsci v průběhu roku vyros-
tou, přesouvají se do kur-
zu pro větší štěňata, kde 
v současnosti máme kolem 
padesáti frekventantů. Zbý-
vají dospěláci, kterých bývá 
zhruba kolem patnácti. Když 
to sečtete, skoro pravidelně 
se v neděli na cvičáku sejde 

kolem osmdesáti psů se svý-
mi páníčky a paničkami. A to 
malá štěňata nezřídka do-
provází celá rodina, takže je 
na place víc lidí než psů.

Dovedu si představit, jak 
pomáháte s výchovou čtyř-
nohých kamarádů. Někdy 
ovšem potřebují vychovávat 
i jejich páníčkové. Usuzujete 
podle úsloví Jaký pán, takový 
pes i Jaký pes, takový pán?

Skoro vždy je to spíše o „vý-
chově“ páníčka. Výchova psa 
je mnohem jednodušší, když 
páníček přesně ví, co chce, 
nebo alespoň to, co rozhodně 
nechce. Psovi je potřeba sta-
novit mantinely, kam až smí 
a co si může dovolit. Rodina 
musí při výchově psa táh-
nout za jeden provaz a dané 
věci dodržovat. Samozřejmě 
záleží také na povaze každé-
ho zvířete, proto je například 
dobré poradit se předtím, než 
psa pořídíme, abychom po-
mohli zvolit vhodné plemeno. 
V rámci plemene je nutné vy-
brat správného jedince, který 
bude páníčkovi a jeho pova-
ze takzvaně „pasovat“. A to 
není vždy jednoduché, roli 
hraje i móda. Některá módní 
plemena se k nám však třeba 
povahou nemusí vůbec hodit. 
Navíc módnost každému ple-
meni zatím vždy jen uškodila.

Právě skončil rok 2012, v němž byl letovský kynolo-
gický klub oceněn nejvyšší příčkou v žebříčku ZKO 
a v soutěži Kynolog roku. S otázkami, co se lze díky 
účasti na akcích kynologů dozvědět a jaké akce 
chystají na rok 2013, jsme oslovili jednatelku klubu 
paní Alenu Vanžurovou.  
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ROZHOVOR / PODĚKOVÁNÍ

PSŮ ZPŮSOBUJÍ SAMI LIDÉ
Není jednoduché shrnout 

odpověď do několika vět. Nej-
větším současným nešvarem 
je podle našeho názoru po-
lidšťování zvířat, jež vede 
k většině potíží v chování 
psů. Nevím, jestli úsloví, které 
máte v otázce, vždy platí. Pro-
blémy s chováním psů, které 
jsou následně medializová-
ny, rozhodně způsobují sami 
lidé, protože  výchovu svých 
psů nezvládnou, a hlavně si 
většinu komplikací neuvědo-
mují do té doby, než se sta-
ne průšvih. Zkrátka některé 
věci podcení. Naše rada však 
může být dobrá jen tehdy, po-
kud nám majitelé psů nelžou 
a po pravdě řeknou, jak k pro-
blémům dochází, jak se oni 
ke svému psovi chovají a jak 
případné těžkosti řeší. Některé 

rady však považují za zbyteč-
né a neberou je vážně. Naštěs-
tí psi svým chováním většinou 
sami prozradí, kde jejich maji-
telé udělali chyby. Bohužel ne 
vždy je jejich náprava jedno-
duchá. Je nutné si uvědomit, 
že  pracujeme se živými tvory 
a některé naše prohřešky mo-
hou být nevratné. 

Co si přejí kynologové v Le-
tech do nového roku?

Kynologové si přejí to, co asi 
všichni lidé, tedy trochu toho 
štěstíčka, hlavně ale zdraví 
pro sebe a své blízké a ka-
marády i pro svoje pejsky. To 
ostatní pak snad přijde samo 
aneb, jak my říkáme, ostatní si 
koupíme, a pokud na to nebu-
deme mít, zkrátka se bez toho 
obejdeme. Štěstí a zdraví pře-
jeme všem dobrým lidem. (bt)

ZÁBAVNÉ BENEFIČNÍ ODPOLEDNE VE PROSPĚCH 
VŠENORSKÉ ŠKOLY 24. 11. 2012
PODĚKOVÁNÍ:

Vážení rodiče a přátelé školy Všenory,
srdečně děkujeme vám všem, kdo jste podpořili naši školu 

svou prací, svým časem, a všem, kdo jste přišli na naše be-
nefi ční odpoledne! Tím, že jste si zakoupili lístky do tomboly 
a v aukci vydražili výrobky nebo služby našich sponzorů, 
jste podpořili školu. Škola díky vám získala přes 110 tisíc 
korun na pomůcky pro své žáky. Mgr. Renáta Bartoníčková

SPONZOŘI:
Velmi děkujeme sponzorům našeho prvního benefi čního 

odpoledne ve prospěch všenorské školy! Díky jejich velko-
rysosti byly v tombole a aukci hodnotné služby a výrobky, 
které se staly základem úspěšnosti celé benefi ce. Doufá-
me, že nám zachovají přízeň i v příštím roce a že se k nim 
možná přidají i sponzoři další.

Zlatí sponzoři:

S.V.A. spol. s r.o. 

Fichtner s.r.o.

Občanské sdružení 

pro Všenory, o. s.

Tomáš Bican

Stříbrní sponzoři:

AHAVA – paní Šrucová

Bronzoví sponzoři:
ArteRadky, Radka Charapovová
Adina, svatební centrum
Cukrárna U Veselé rakvičky, Dobřichovice
Sherwood Restaurant Cafe & Bar Praha 
Copy Ros, s.r.o., Monika Rosičová
Oděvní atelier Vales Řevnice
Petr Komárek, Antonín Pavel
Pasta Fresca – paní Brabcová, Dobřichovice
pan Havrda
Salon Lucie, Lucie Pittrová
Skautské středisko Dub Všenory, manželé Bacíkovi
Helena Krejčová
Mario Vlček
pan Horáček ze Všenor
pan Götz s rodinou
František Matoušek
Divadlo Minor
Kardiologická ambulance Řevnice
SVČ Všenory
Tenisová škola JEVA
Taneční studio Dobřichovice
TOP Hotel Praha
STOH.eu Řitka
Hotel Karlštejn
JOG IN – oblečení nejen pro módu
Easyspeak Černolice
Zámecký had Dobřichovice
Salón Venuše
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KULTURA

KAM LETOS ZA KULTUROU
Mořinka

• 23. března – 15:00 jarní slav-
nost v Roklince v Mořince
• 27. dubna – 14:00 Mořin-
ka fest – vystoupení amatér-
ských rockových kapel, náves 
– hostinec U Barchánků
• 30. dubna – 18:00 pálení ča-
rodějnic u menhiru v Mořince
• 1. května – 14:30 pohádko-
vý les, Lety–Mořinka
• 1. června – 15:00 dětský 
den před hostincem U Bar-
chánků v Mořince
• 12. října – 15:00 drakiáda 
u menhiru v Mořince
• 2. listopadu – 14:00 dýňová 
slavnost v Roklince v Mořince
• 7. prosince – 16:00 mikuláš-
ská zábava pro děti v hostinci 
U Barchánků
• 7. prosince – 20:00 miku-
lášská zábava pro dospělé 
v hostinci U Barchánků
• 22. prosince – 15:00 zpívání 
u vánočního stromu u Obec-
ního úřadu Mořinka
Mimořádné kulturní akce:
• 16. ledna – 19:00 přednáš-
ka – cestování po Evropě, 

promítá Petr Novák, Obecní 
knihovna Mořinka
• 6. března – 19:00 beseda 
se spisovatelkou Kateřinou 
Tučkovou, Obecní knihovna 
Mořinka
• 11. září – 17:00 beseda 
o knihách s Markou Míkovou, 
Obecní knihovna Mořinka

Svinaře

• 5. 1. 2013 – tříkrálová sbír-
ka v obci, svinařští tři králo-
vé a Česká katolická charita 
z Řevnic 
• 26. 1. 2013 – XIII. svinařský 
masopust – od 11:00 vepřové 
hody a od 13:00 průvod ma-
sopustních  maškar po obci, 
hraje Třehusk, večer maso-
pustní zábava v restauraci 
U Lípy, bohatá tombola
• 2. 2. 2013 – III. halounský 
masopust, průvod od 14:00 
zakončí veselice a od 17:00 
vepřové hody v hospodě 
U Zrzavého paviána
duben 2013 – Garage Sale – 
Halouny, Svinaře a Lhotka
• 4. 5. 2013 – máje – prů-

vod obcí od 14:00, od 20:00 
májová zábava v restauraci 
U Lípy, 
25. 5. 2013 – dětský den, 
areál Sokola Svinaře, začá-
tek ve 14:00
• 1. až 2. 6. 2013 – X. ročník 
fóra uměleckého a tradičního 
kovářství Svinařské řetězení 
na svinařském zámku
• 15. 6. 2013 – VI. ročník 
Lhoteckého předletí, diva-
dlo Krabice, divadlo Matěj-
ka, Dobromil Tuček – hraní 
na didgeridoo, kapela Čistír-
na pokaždé jinak (alternative 
dance music), tvořivý koutek 
pro děti 
• 13. 7. 2013 – IX. ročník Svi-
nařského Čochtana – přejezd 
rybníku Žába na kole a traka-
ři, start ve 14:00
• 27. 7. 2013 – anenská pouť, 
pouťový turnaj v kopané, ve-
čer pouťová zábava v restau-
raci U Lípy
• 7. 9. 2013 – setkání moto-
strojů do 50 ccm – VII. roč-
ník spanilé jízdy svinařských 
mopeďáků podbrdským kra-
jem, délka cca  65 až 70 km

září 2013 –  Garage Sale – 
Halouny, Svinaře a Lhotka
• 21. 9. 2013 – drakiáda Ha-
louny
• 28. 9. 2013 – pouť v kapli 
sv. Václava ve Svinařích
• 28. 9. 2013 – václavské po-
svícení, taneční zábava v re-
stauraci U Lípy, 
• 30. 9. 2013 – pěkná hodinka 
v restauraci U Lípy, od 17:00, 
hudba Třehusk
• 1. 11. 2013 – dýňování 
U Zrzavého paviána (dlabání 
dýní, výzdoba věnců)
• 8. 11. 2013 – svatomartin-
ský lampionový průvod v Ha-
lounech
• 30. 11. 2013 – vázání věnců, 
vánoční dílna pro děti (zdobe-
ní perníčků, přáníčka), hospo-
da U Zrzavého paviána
• 15. 12. 2013 – adventní 
odpoledne v prostorách svi-
nařského zámku, začátek 
v 15:00
• 23. 12. 2013 – nominační 
přehlídka domácího bram-
borového salátu na Salating 
Cup v Mníšku pod Brdy, areál 
Sokola Svinaře

TURISTICKÉ POCHODY
Po úspěšném minulém ročníku s vy-

sokou účastí 244 přátel krátkých tratí 
i dálkových pochodů budou 23. 2. 2013  
Řevnice (vlakové nádraží) znovu místem 
startu 47. ročníku Zimního brdského 
přechodu a 36. ročníku Zimní brdské 
padesátky, organizovaných turistickým 
odborem TJ Čechie Karlín. 

Start tras v délkách 6 km, 26 km, 35 km 
a 50 km proběhne od 6:45 do 10:00 ho-
din (50 km do 8:00 hod.) s cílem v Davli 
od 11:00 do 19:00 hodin. 

Základní informace lze získat 
na http://www.kct.cz/cms/turisticka-
akce?xid=6725 či www.cechie.kecnet.
cz, podrobnosti přímo u hlavního or-
ganizátora, paní Jitky Vyleťálkové, tel.: 
728 218 113, 244 470 577, e-mail: vane-
sa.dobrovic@seznam.cz, Korandova 36, 
147 00 Praha 4.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 
V SOKOLOVNĚ

Klub přátel ZŠ Dobřichovice zve v ne-
děli 20. ledna od 16 do 18 hod. do ma-
lého sálu dobřichovické sokolovny. 

O zábavu se postará DJ OIda Burda. 
Občerstvení je zajištěno, přezůvky si 
vezměte s sebou. 

BLUE EFFECT V CLUB KINĚ
Kapela Blue Effect  zavítá 23. ledna 

do černošického Club Kina. Koncert 
začíná v 19:30.

JESKYNĚ NA JAVORCE
Jiří Dragoun bude 17. 1. 2013 od 

18 hod. hovořit ve společenském sále 
OÚ ve Všenorech o historii speleologic-
kých objevů v nejhlubší jeskyni v Čes-
kém krasu Na Javorce na Karlštejně.

O MAYSKÉM KALENDÁŘI…
… astrologii, geopatogenních zónách 

a karmě budou rozprávět  Saskia Bure-
šová a PhDr. Olga Krumlovská v galerii 
ve Všeradicích 18. ledna od 19 hod.

VÝTVARNÉ DÍLNY 
V MNÍŠKU POD BRDY

Výtvarnou dílnu na téma Pískové ob-
razy pořádá 19. ledna v Mníšku pod 
Brdy občanské sdružení Oáza v MKS 
v Lipkách (přízemí). Začátek všech 
dílen je ve 14:00. Další dílna na téma 
Tkaná podložka se uskuteční 27. led-
na a šperky z fi mo hmoty si budete 
moci vyrobit 3. února. Zváni jsou do-
spělí i starší děti.

KOMICI, S. R. O.
Ve všeradické galerii vystoupí 5. úno-

ra nejlepší komici z pořadu Na stojáka. 
Ruda z Ostravy, Iva Pazderková a Miloš 
Knor. Začátek představení je v 19 hod.

VÝSTAVA V MUZEU ČESKÉHO 
KRASU

Mohu, prosím, požádat o autogram? 
Tak se jmenuje výstava, která probí-
há od 16. 1. do 20. 3. 2013 v Muzeu 
Českého krasu v Jenštejnském domě 
(Husovo nám. 87, Beroun). Je zároveň 
sondou do duší lovců a sběratelů auto-
gramů. Stranu připravil Tomáš Hromádka
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SPORT

SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
AKTUALITY A DĚNÍ KOLEM NÁS

MIKULÁŠSKÁ PRO 
FUTSALISTY

Tradiční mikulášská besídka 
pro děti a jejich rodiče proběhla 
5. prosince v pizzerii La Teresia 
za účasti statného Mikuláše, 
pekelného čerta a krásného 
anděla, kteří za pěknou bás-
ničku, písničku a slib dobrého 
chování obdarovali 25 našich 
futsalistů. Vše plynulo v krás-
né atmosféře. Poděkování pa-
tří sponzorům: p. Vaňkovi, V + 
B Salonu, Plyn Boudě, pizzerii 
La Teresia a Renově.

KONEC ROKU 
S FUTSALEM TJ SOKOL 
DOBŘICHOVICE

Starý rok se nachýlil ke kon-
ci a nový přichází. Sportovci 
oslavili závěr roku vánočními 
turnaji a tréninky s vánočním 
pohoštěním, futsalisté získali 
první bod v půlce soutěže.

VOLEBNÍ SCHŮZE 
FUTSALU

26. 11. 2012 v 18 hodin za-
hájilo vedení futsalu TJ Sokol 
Dobřichovice volební schůzi. 
Účast byla povinná pro všech-
ny hráče A mužstva a rodiče 
žáků přípravky. Bohužel se 
dostavilo málo těch, pro něž 
byly připraveny zajímavé in-
formace a úžasné pohoštění. 
Vedení bylo neúčastí, a tedy 
nezájmem rodičů zklamáno. 
Pro 17 účastníků z pozvaných 
40 přichystalo program týka-
jící se fungování oddílu s roz-
počtem fi nancí letošního roku 
a činnosti na další období pro 
rok 2013 a dál. Schůzi zahá-
jil Jakub Halenka a představil 
chod a průběh futsalu. Petr 

Havránek sdělil informace 
o hře a tréninkový plán A muž-
stva a přípravky, Pavel Větro-
vec shrnul celkové hospoda-
ření s oddílovými fi nancemi.

Před závěrem schůze pro-
běhly volby. Jednohlasně bylo 
zvoleno vedení oddílu pro 
nadcházející období: P. Ha-
vránek, J. Halenka, P. Větro-
vec, p. Suchomel a p. Kořán.

Setkání bylo zakončeno vel-
mi zajímavým pohoštěním, 
kterým chtělo vedení podě-
kovat všem členům a rodičům 
těch nejmenších. 

FUTSALOVÝ PRVNÍ BOD
30. 11. 2012 se A mužstvu 

konečně podařilo získat první 
bod, a to v zápasu proti Be-
tis Kodaň s výsledkem 3:3. 
Po celou dobu utkání vedli 
naši díky lepší hře nad soupe-
řem, ještě 4 minuty před kon-
cem skórovali 3:2. Kvůli jedné 
malé chybičce souboj skončil 
vyrovnaným výsledkem.

V současné době jsou fut-
salisté TJ Sokol Dobřichovice 
v půlce soutěže na poslední 
příčce tabulky. Jejich cílem je 
odlepit se ode dna bodování 
a doplnit mužstvo o další kva-
litní hráče. 

Pokud chcete A mužstvo po-
sílit, kontaktujte Petra Havrán-
ka nebo Jakuba Halenku na te-
lefonním čísle 775 621 496.

MEMORIÁL FRANTIŠKA 
PIVNIČKY

Na plně obsazeném turnaji 
v Radotíně 24. 11. obsadila 
přípravka 5. místo ze 7 zú-
častněných skupin.

Připravil Jaromír Horáček

Všem čtenářům DOBNET 
zpravodaje a mých fi tness 
článků přeji mnoho zdraví 
a radosti z pohybu v ná-
sledujících měsících.

Mnozí z nás si stejně jako 
každý rok dávají různá před-
sevzetí. Po vánočních svát-
cích to bývá především dosa-
žení úbytku váhy a zlepšení 
kondice. Ale jak začít nebo 
co dělat?

Prvním důležitým krokem 
je zjistit, jak na tom oprav-
du jsme. Upřímně si říci, 
jestli nás někde něco bolí, 
jakou máme psychiku, chuť 
ke cvičení, zda jsme vyčer-
paní apod. 

Není totiž nic horšího než 
začít se sportováním nebo 
tréninkem, který je pro nás 
zcela nevhodný. Pohyb nás 
pak brzy přestane bavit, pro-
tože je buď moc náročný, 
nebo pro nás není dostateč-
nou výzvou. Pokud se přece-
ňujeme a neposloucháme své 
tělo, které nám dává varovné 
signály pomocí bolesti, může 
se přihodit i zranění. Náš cíl 
se pak znovu oddaluje.

Svůj stav můžeme zjistit 
např. pomocí diagnostiky po-
hybového aparátu a svalové-
ho testu, které nám poslouží 
k lepšímu porozumění naší 
připravenosti na určitý typ 
fyzické zátěže i k účinnější-

mu plánování tréninkového 
programu a regenerace. Ta 
bývá velice často opomíjena, 
protože, jak slýchám, „ne-
mám na to čas“. Aby mohl 
pohybový aparát optimálně 
fungovat, měla by být rege-
nerace samozřejmou sou-
částí kvalitního tréninkového 
programu. 

Dalším krokem k úspěš-
nému splnění předsevzetí je 
správná strava dle individuál-
ní potřeby jednotlivce. Každý 
z nás potřebuje skladbu po-
travin v závislosti na našem 
metabolismu, konstituci, akti-
vitách atd. Když dáváme své-
mu tělu potřebné živiny, může 
optimálně a efektivně fungo-
vat. Pokud je tomu naopak, 
cítíme se fyzicky i psychicky 
vyčerpaní. V každém případě 
je důležité začít používat kva-
litní potraviny plné živin.

Mým doporučením je, abys-
te si nechali poradit. Zvolte si 
mentora, který vám v dané 
oblasti pomůže, ať můžete 
příští rok touto dobou volit 
nová předsevzetí, která už se 
nebudou týkat hubnutí a kon-
dice, protože ty už budete mít 
vyřešené jednou provždy. 

Úspěšný a šťastný rok 2013 
plný zdraví a skvělé kondice.

Jiří Jelínek

inzerce

JAK SPRÁVNĚ ZAČÍT PLNIT 
SVÁ PŘEDSEVZETÍ

www.jirij.cz/dobnet, heslo: dobnet111

Mikulášská besídka futsalistů TJ Sokol Dobřichovice

Autor: Jakub Halenka
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Zdeněk Seidler
Všenory

Nikdy si žádná konkrétní 

předsevzetí pro nadcházející 

rok nedávám. Ani osobní, ani 

pracovní. Pokud něco zařa-

dím do plánu činnosti, pak 

tato idea vzniká kdykoli bě-

hem období, tedy nezávisle 

na změně roku, a má spíše 

podobu přání.

Libor Kvasnička
Řevnice

 Nikdy jsem si předsevzetí 
nedával. Plány jsou jiná věc. 

 V roce 2013 bychom rádi 
realizovali přístavbu mateř-
ské školy a vybudovali dvě 
třídy základní školy v budově 
městského úřadu. Plánujeme 
dokončení instalace vzdu-
chotechniky ve školní jídelně 
a opravu Selecké ulice. Bude-
me žádat o dotaci na opravu 
další části této ulice. Zadáme 
vypracování dokumentace 
na výstavbu nového povr-
chu Kozinovy a Husovy ulice 
a zahájíme přípravu této in-
vestice. Na počátku roku plá-
nujeme podat žádost o do-
taci na komunikaci, která je 
součástí přednádražního pro-
storu. Pokud budeme úspěš-
ní, předpokládáme realizaci 
na přelomu let 2013 a 2014. 
Pro zlepšení úklidu ve měs-
tě pořídíme víceúčelový za-
metací vůz. Podpoříme také 
kulturu, provedeme rekon-
strukci jeviště lesního diva-
dla. Zanedbatelné nejsou ani 
další plány, například výmě-
na lamp veřejného osvětlení 
za modernější a úspornější. 
Díky tomu bychom měli zna-
telně snížit náklady na elektři-

nu. Připravujeme také žádost 

o dotaci na kompostárnu. 

Vnislav Konvalinka
Hlásná Třebaň

 Dal jsem si několik předse-

vzetí a některá se mi dokonce 

podařilo i splnit. 

 Moje předsevzetí pro rok 

2013? Bez problémů dokon-

čit či zorganizovat všechny 

naplánované akce v naší obci 

ke spokojenosti obyvatel 

i chatařů.

 Rok 2013 bude pro naši 
obec dost náročný. Pokraču-
jeme ve výstavbě vodovodů, 
připravujeme a v jarních mě-
sících zahájíme výstavbu ma-
teřské školy pro 50 dětí, na niž 
jsme získali dotaci. Školku 
bychom rádi počátkem roku 
2014 otevřeli. Máme též po-
danou žádost o fi nancování 
kanalizace a čistírny odpad-
ních vod. Ze strany SFŽP byla 
akceptována, a proto doufá-
me, že dotaci získáme. V tom 
případě bychom v roce 2013 
zahájili i tuto stavbu. Ve spolu-
práci s ostatními organizacemi 
v obci budeme, tak jako v mi-
nulých letech, pořádat tradiční 
kulturní akce (masopust, máje, 
slavnosti trubačů a další).

Stanislav Balíček
Zadní Třebaň

 Ano, pravidelně každý rok.

 Podařilo, nicméně „udrži-
telnost“ předsevzetí má růz-
nou časovou náročnost.

 Jednoznačně ano – zahájit 
výstavbu kanalizace a v ideál-
ním případě i vodovodu v naší 
obci.

 Pokud je otázka směřována 
k obci, ohledně investic jsem 
se zmiňoval v předchozí odpo-
vědi. Ve věci kultury bychom 
rádi pokračovali v trendu lep-
ší spolupráce místních spol-
ků při pořádání jednotlivých 
kulturních akcí, v dalším roz-
šiřování akcí, které jsou nově 
zavedeny, například rozsvě-
cení vánočních světel spojené 
s krátkým programem, místní 
„kulinářské“ slavnosti nazvané 
Třebožraní i pokračování tradi-
ce Benátské noci apod.

Kateřina Smoterová
Mořinka

 Ano, dala. Například, že 
budu jíst zdravější a dietnější 
jídla.

 Vydrželo mi to tak dva až 
tři měsíce.

 Chtěla bych sehnat dota-
ci na rekonstrukci dětského 
hřiště a úpravu veřejného pro-
stranství.

 Plány jsou velké, dokonče-
ní stavby vodovodu, pořízení 
regulačního plánu a projektu 
na kanalizaci. V plánu jsou 
již tradiční kulturní akce: jar-
ní slavnost v Roklince, Mo-
řinka fest, pálení čarodějnic 
u menhiru, pohádkový les, 
dětský den, drakiáda, dýňová 
slavnost, mikulášská zába-
va, zpívání u vánočního stro-
mu a cestovatelské besedy 
a přednášky.

Filip Kořínek
Černošice 

 Myslím, že klasické novo-
roční ne. Ale jsem dost zása-
dový po celý rok a občas si 
na sebe něco vymyslím.

 Ano. 

 Ne.

 Plány a naděje máme 
velké. Pracujeme na něko-
lika projektech současně 
a u všech doufáme, že se je 
v příštích dvou letech podaří 
dokončit nebo alespoň spus-
tit. Možná je to velký optimis-
mus, ale ty věci jsou tak zá-
sadní, že nejde připouštět si 
možnost neúspěchu a polevit 
v tahu na bránu. Jde hlavně 
o rekonstrukci čistírny od-
padních vod, opravy dalších 
ulic, rozeběhnutí přestavby 
tzv. vily Tišnovských na bu-
doucí radnici a získání zdrojů 
na stavbu tělocvičny. Navíc 
u základní školy vznikne nové 
dětské hřiště a na podzim by 
se měl po letech otevřít nový 
kulturně-společenský sál. 
Na konci května město zno-
vu ožije špičkovým jazzovým 
festivalem, v létě si zopaku-
jeme povedený nový formát 
mariánské pouti. Z hlediska 
správy města se chceme udr-
žet na špičce v transparent-
nosti  a třeba znovu vyhrát 
v soutěži Otevřeno x zavřeno. 

Vladimír Roztočil
Svinaře

 Párkrát.

 Jednou, když jsem přestal 
kouřit.

 Nedávám. Starostování 
závisí na více okolnostech 
(zdraví, fi nance pro obec…).

 Pokud získáme dotaci, bu-
deme stavět ČOV, první eta-
pu kanalizace a druhou eta-
pu vodovodu. Myslím, že se 
u nás stále něco děje.

Tomáš Hromádka

HLÁSNÁ TŘEBAŇ I ŘEVNICE SE SHODUJÍ: 
PODPOŘÍME ŠKOLY

Nový rok je pro představitele obcí v regionu Dolní Be-
rounka příležitostí, aby nastínili své záměry a plány pro 
další měsíce. Navíc v době, kdy většinou uplynuly dva 
roky od jejich zvolení, tedy polovina funkčního období. 
Elektronicky jsme oslovili starosty obcí, kde je DOB-
NET zpravodaj také roznášen, s následujícími dotazy: 

Dal/a jste si někdy nějaké osobní 
předsevzetí?

Podařilo se vám ho dodržet?

Máte pro příští rok předsevzetí 
jako starosta obce?

Jaké jsou vaše plány (investice, 
kulturní akce...) pro rok 2013?
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TŘINÁCTKA – POVĚRA, NEBO SKUTEČNOST?

V třinácté knize Jonathana 
Cotta o magii čísla 13 je uve-
deno, že pověru o tomto čísle 
vyvolal pátek 13. října 1307, 
kdy byli na příkaz Filipa Slič-
ného hromadně zatčeni tem-
pláři. Napoleon Bonaparte prý  
odmítal jíst u stolu, k němuž 
bylo pozváno dalších dvanáct 
lidí. Hudební skladatel Arnold 
Schoenberg byl třináctkou 
natolik posedlý, že více než 

dvacet šest let (2x 13) počítal, 
že zemře. Což se mu v pod-
statě podařilo 13. července 
1951 – 13 minut před půlnocí, 
kdy mu manželka gratulova-
la k přežití dalšího osudného 
dne. Přitom jde podle odbor-
níků o autosugesci, kdy si 
člověk představuje, že se mu 
v tento den něco nepodaří, 
což se také často stane.

Odborně se strachu z tři-
náctky říká triskaidekafo-
bie. Počet takto postižených 
lidí lze odhadovat například 
podle údajů o návštěvnosti 
hotelů. Deset procent hostů 
po celém světě odmítá bydlet 
v pokojích s číslem 13. Mno-
ho hotelů proto pokoj s tímto 
označením nemá, ba ani tři-
nácté patro.

Hebrejsky se třináct řekne 
echat, přičemž numerická 
hodnota čísel, která v hebrej-
štině symbolizují každé pís-
meno, je také třináct. Alef = 1, 
chet = 8, dalet = 4. Slovo i jeho 
numerická hodnota mají stejný 
význam. 

Numerologové považují tři-
náctku za pomyslnou hrani-
ci, která je symbolem života 
i smrti, předělem mezi naším 
a paralelními světy. Je spo-
jována i s talentem či genia-
litou.

TŘINÁCTKA V CÍRKEVNÍ 
TRADICI

Třináctka je také zazname-
nána v církevní tradici. Kristus 
povolal 12 apoštolů a sám byl 
třináctý u stolu při poslední 
večeři Páně. Papež Řehoř zval 
denně ke stolu dvanáct chu-

dých, aby s nimi pojedl. Jako 
třináctý se k nim měl tiše při-
dat anděl. V Talmudu se píše: 
Jednou bude izraelská země 
rozdělena na dvanáct dílů, 
třináctý připadne králi Mesi-
áši. Třináctka je tedy jakýmsi 
svatým završením a i v židov-
ské kabale jde o šťastné číslo. 
Kabala totiž rozeznává třináct 
bran nebeské milosti, třináct 
posvátných řek a třináct ne-
beských pramenů ráje. Třináct 
roků podle židovské tradice 
trvala stavba Šalamounova 
paláce, třináct je počet Hos-
podinových vlastností.

TŘINÁCTKA 
V OKULTISMU

Symbolem třináctky je ha-
vran, nositel smrti a ptačí král 
melancholiků. Snad právě zde 
vzniklo rčení o třinácté komna-
tě. V runové magii je třináctá 
runa (eoh) spojována se smrtí 
a všemocnou bohyní, sloučeni-
nou dobra i zla. Záleží na tom, 
jak je výklad postaven, ale vět-
šinou číslovka třináct zname-
ná změnu. Na tarotové kartě 
třináctky je smrtka zobrazena 
v podobě kostlivce, seče nejen 
úrodu, ale i hlavy a životy. Vy-
znavači kabaly navíc připojují 
písmeno mem, které souvisí 
s ženským principem a třinácti 
božskými atributy.

Tomáš Hromádka

Rok končící třináctkou v mnohých z nás vyvolává 
představy o magičnosti tohoto čísla. Ačkoli věda žád-
né pověry nepřipouští, patří neodmyslitelně k našim 
životům. Kde se vůbec vzala ta pověrčivost a proč 
zrovna číslo třináct?

PROSINEC

13
PÁTEK

ZÁŘÍ 2013

13
PÁTEKFOGLAROVSKÁ 

TŘINÁCTKA

Třináctka byla oblíbeným 
číslem známého spiso-
vatele Jaroslava Foglara 
(1907–1999), který vlastnil 
chatu v Černošicích.

13. února (v dalších vydá-
ních března) začínala jeho 
nejslavnější kniha Hoši 
od Bobří řeky, v níž hlavní 
hrdinové „lovili“ 13 bob-
říků – zkoušek zručnosti 
a dovednosti. Třináctku 
najdeme ale i v dalších 
dílech Jaroslava Foglara 
(Rychlé šípy, Tábor smůly 
nebo Záhada hlavolamu).

Známý skaut a spiso-
vatel považoval třináctku 
bezmála za posvátné číslo 
a její kult zavedl i ve svém 
oddílu – Pražské dvojce 
(mimochodem tento nej-
starší fungující skautský 
oddíl oslaví v roce 2013 
sto let od svého vzni-
ku). Tužek na nástěnce 
v klubovně viselo třináct, 
do stejného počtu vteřin 
měl být proveden nástup 
na táboře, kde se veliké-
mu zájmu účastníků tábo-
ra těšila také třináctá noc. 
(thr) Připraveno ve spolupráci 

s www.bohousek.cz

13

XIII

十三
japonsky

arabsky

římsky
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JSEM ARCHEOLOG A POZITIVNÍ 
PRŮVODCE LIDSKÝCH DUŠÍ

Loňský rok znamenal velkou 
změnu. Mnoho partnerských 
vztahů se rozpadlo. Pokud 
lidé nemají společný základ, 
nemohou spolu v této době 
dál fungovat. Celá společnost 
se mění, podobně jako příro-
da. Kdyby nic jiného, tak my 
lidé si už hodně dlouhou dobu 
děláme, co chceme, a na pří-
rodu se neohlížíme. Někde se 
to musí projevit. Vše se vy-
ostřuje, krize je nejen v eko-
nomické oblasti, už se hovoří 
i o krizi společenské důvěry. 
Čemu se divíme? Vždyť eko-
nomie jsou vztahy mezi lidmi.  

Je možné se z krize do-
stat?

Prvním krokem je krizi při-
jmout, pak je nutné si uvědo-
mit svoji zodpovědnost v celé 
situaci a přestat si vyčítat, že 
jsem krizi způsobil. Platí to 
v obecné i konkrétní rovině. 
Krizi vyléčit, ne přecházet.

Má cenu si dávat předse-
vzetí do nového roku?

Určitě, a nejenom do no-
vého roku. Jen si je nesmím 
dávat ve stylu „teď, tohle“. 
V každém případě si musím 
uvědomit a popřemýšlet, co 

vlastně chci. A chci to oprav-
du? Co se stane, když se 
moje předsevzetí splní? Ur-
čitě má význam si svá přání, 
tužby a plány napsat. Začnu 
přitom přemýšlet, zda si přeji 
právě toto. Bezmyšlenkovitá 
předsevzetí nemají cenu. Ko-
neckonců si je nemusíme dá-
vat pouze prvního ledna!

V té souvislosti mě napa-
dá, jak jste prožívala konec 
světa?

Víme, že jednou Země skon-
čí, o tom není diskuse. Já 
mám ráda mýty a pohádky. 
Pak existují i jiné přístupy, na-
příklad Keltů, kteří to vůbec 
neřešili. Hovořili o koloběhu: 
něco vznikne, jiné současně 
zanikne. Pokud zanikne Země, 
vznikne něco nového. Energie 
se ztratit nemůže, bude exis-
tovat dál v jiné formě. Tak jako 
my. Hovoříme-li o energii, je 
nutné si uvědomit, že každý 
člověk ji vyzařuje. Energetic-
ky komunikuje s okolním pro-
středím. Je důležité, abychom 
se naučili ji vědomě vnímat, 
pracovat s ní. Připomenout 
si a uznat, že jsme malinkatí, 
ale současně velicí ve svém 

konání a skutcích. Energii má 
každý z nás v sobě, jde o tu 
známou životní sílu, a i ta se 
v nás neustále mění. Pokud se 
s ní nepracuje, je to stejné jako 
s vodou: zatuchne a smrdí.

Je životní energie nějak 
uchopitelná?

Někdo ji vidí, někdo cítí, sly-
ší nebo jinak vnímá. Lze se to 
naučit, někteří ji vidí odmalič-
ka. V reiki pracujeme s čistou 
energií bez polarity a sleduje-
me, co se děje. Každý člověk 
si sám ověří, jak na něj ener-
gie působí. Často se připo-
dobňuje k bílému světlu, které 
zahrnuje celé světelné spekt-
rum. Reiki je vám k dispozici 
kdykoli. Pokud má člověk do-
statek síly a zasáhne ho stre-
sová situace, pak ji zvládne 
lépe, než když bude unavený 
a energeticky vyčerpaný. 

Kde energii získáme?
U každého člověka je to na-

staveno jinak. Někdo potřebuje 
fyzicky pracovat, pro jiného je 
ideální reiki. U reiki je výhoda, 
že nemusíte přemýšlet o tom, 
zda tato energie uškodí, nebo 
pomůže. Jen si musíte pohlí-
dat, zda opravdu pracujete 
s reiki. Na druhou stranu nelze 
reiki jenom zkoušet – s touto 
energií se naučíte pracovat, 
projdete zasvěcením (což jsou 
určité rituály), dostanete in-
strukce a pak s energií ihned 
pracujete. Zpátky už ale nelze. 
Pozor – je neúprosná. 

Vedle reiki se zabýváte 
dalšími metodami.

Používám metody, které 
mají stejný základ. Dostat se 
k tomu, aby se člověk pročis-
til, zjistil, kdo vlastně je, a začal 
fungovat bez představ, ať již 
cizích či vlastních, typu, co by 
se mělo. Při hledání sebe sama 
se nevyhneme ani vyrovnávání 
s nejrůznějšími traumatickými 
situacemi, v nichž jsme se za-
sekli. Připustíme-li si, že vedle 
našeho života existuje i něco 
jiného, je možné získat infor-
mace a řešení dalšími způso-
by. Jsou to metody hlubinné 
regresní analýzy, systemické 
konstelace nebo práce s vnitř-
ním dítětem. 

V regresi se klienti vrací pod 
vedením do své minulosti a 

v  procesu vzpomínání si prožijí 
a uvědomí, co je příčinou jejich 
zdánlivě bezdůvodného trápe-
ní. Nejen to, poznání, pocho-
pení a vyčištění jim přinese úle-
vu a problém zmizí. Někdy jako 
mávnutím kouzelného proutku. 
Při práci s vnitřním dítětem se 
vracíte do dětství, zbavujete 
se dětských traumat, která si 
mnozí z nás nesou až do do-
spělosti. Najdete tam také tak-
zvané zázračné dítě, samotnou 
esenci vás samotných. To tvo-
řivé ve vás, které se tolik touží 
projevit. Uvědomíte si, co se 
mělo dít a nedělo, že je zbyteč-
né brečet nad rozlitým mlékem, 
a hlavně přeberete odpověd-
nost sami za sebe. Z jednoho 
jediného důvodu, protože už 
jste dospělí. A to je úžasná úle-
va. Můžete být sami sebou.

Jak dlouho terapie trvá?
Většinou si zájemci při prv-

ním sezení myslí, že jim po-
můžu hned. Přitom je to čas-
tokrát dlouhodobá záležitost. 
Pracuji na principu osobního 
rozvoje na úrovni vědomí 
i podvědomí. U každého je to 
ovšem individuální, s někým 
se setkávám půl roku, s jiný-
mi i šest let. Jsem „archeolog 
a průvodce lidských duší“.

Jaký bude rok 2013?
Takový, jaký si ho uděláme. 

Číslo třináct jsem teď podrob-
ně nezkoumala. Je moje oblí-
bené. Je zajímavé, že společ-
nost se rozděluje na ty, kteří 
mají třináctku šťastnou, jiní 
mají smůlu. Důležité je myslet 
pozitivně a zároveň vidět věci 
tak, jak jsou. Myslíme si, že 
pokud se trápíme, nemůžeme 
být šťastní. Ale to není pravda. 
Mohu procházet velmi těžkým 
obdobím a přitom být uvnitř 
šťastná. Mohu být sama se-
bou, dělat to, co mě baví. Není 
však jednoduché hodit za hla-
vu své představy, které jsme 
budovali celý život, o tom, jak 
máme správně žít. Každé malé 
dítě se učí pustit hračku. To 
platí i v životě – musíme něco 
pustit, abychom mohli žít jinak. 
Jak? To vše přijde samo. Vnitř-
ní spokojenost nám nikdo ne-
vezme. V tom je ta úžasná síla,  
můžeme žít spokojený život. 

Tomáš Hromádka

Libuše Rychterová žije v Podbrdech a původní profesí 
je ekonomka. Přesto, nebo právě proto, se již po řadu 
let zabývá alternativními metodami – reiki, regresí, 
konstelacemi nebo problematikou vnitřního dítěte – 
a nabízí pomoc při řešení problémů v mnoha životních 
situacích. Už první slova rozhovoru to naznačují.
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INTERNET ZASE O KUS DÁL 
ANEB HURÁ DO „CLOUDU“

Ve všech oborech jde vývoj 
dopředu, v oblasti elektroniky 
a počítačů to platí dvojná-
sobně. Služby dostupné přes 
internet se výrazně rozšířily 
a kromě e-mailové schránky 

dnes máte možnost využít 
i množství dalších, to vše stá-
le zdarma.

Není jednoduché vysvětlit 
pojem cloud v několika vě-
tách. „Cloudovým“ službám 

nejvíce napomohla virtuali-
zace počítačových systémů, 
která zjednodušeně řečeno 
umožňuje místo „více stro-
jů“ použít „větší a výkonnější 
stroj“ a na něm vytvořit více 
paralelních systémů. Pak je 
možné uživateli poskytnout 
daleko jednodušším způso-
bem větší množství funkcí 
informačních technologií jako 
službu. Taková řešení nazývá-
me „cloudová“.

Asi největším průkopníkem 
v této oblasti se stala společ-
nost Google, která jako první 
přišla s tím, že uživatel může 
mít po své registraci e-mailo-
vé schránky také něco navíc. 
To „něco navíc“ je ale opravdu 
něco! Po registraci, respektive 
po vytvoření e-mailové schrán-
ky na doméně gmail.com, máte 
k dispozici také úložný prostor 
o velikosti 5 GB, dále prostor 
pro fotografi e a aplikace Google 
Apps. V současné době, jako 
reakci na Google Apps, posky-
tují podobné služby i další spo-
lečnosti, například Microsoft se 
svým programem Offi ce 365, 
kde jsou zase velmi zajímavé 
programy pro školy a vzděláva-
cí ústavy.

Google Apps jsou obdo-
bou kancelářských programů 
a pomocí těchto velmi vyspě-
lých aplikací je možné vytvářet 
dokumenty, obchodní dopisy, 
zápisy, nákresy, tabulky a pre-
zentace v takové kvalitě, která 
postačí k běžné práci. Zajíma-
vostí a velmi důležitou funkcí 
jsou pak exporty do různých 
formátů kompatibilních s kan-
celářskými aplikacemi ostat-
ních tvůrců softwaru jako na-
příklad Microsoft Offi ce nebo 
Open Offi ce. Samozřejmostí je 
export do populárního formátu 
PDF. Dále je dostupný velmi 
pěkný kalendář pro organizaci 
času a schůzek. Aplikace jsou 

k dispozici také na nejvíce po-
užívaných mobilních platfor-
mách, např. Android nebo iOS. 
Pro použití těchto aplikací není 
potřeba žádná instalace, stačí 
pouze registrace, respektive 
vytvoření schránky, a všechny 
tyto služby jsou okamžitě po-
užitelné. Všechno je propojené 
se vším. Vytvoříte dokument 
nebo prezentaci a můžete je 
ihned odeslat e-mailem atd. 
V kombinaci s výtečným pro-
hlížečem Chrome, který je do-
stupný pro všechny operační 
systémy, vše funguje k napro-
sté spokojenosti i toho nejná-
ročnějšího uživatele. Pro práci 
s poštou není potřeba žádný 
e-mailový klient, a odpadají 
tak problémy s nastavováním 
e-mailových serverů pro různé 
sítě. Vše  přístupné odkudkoli 
na světě, jediné, co potřebuje-
te, je připojení k  internetu.

Stručně jsem zde představil 
služby společnosti Google, 
s nimiž jsem se mohl seznámit 
jako s prvními tohoto typu. Dal-
ší společnosti poskytují drob-
ně odlišné služby, ale princip 
zůstává stejný, žádné instalace 
a starání se o hardware. 

Jen málo z nás pamatuje, 
jaké to asi bylo, když chodil 
„pošťák s trumpetkou“ a roz-
nášel dopisy, dnes už nám 
díky internetu a „cloudovým“ 
službám „troubí“ úplně jiné 
písně. Některým z nás tyto 
služby už pomáhají a neu-
míme si bez nich dnes před-
stavit život, ale nezapomínej-
me na to, že krásná klasická 
ručně podepsaná pohlednice 
dokáže potěšit daleko více 
než e-mail.

Všem čtenářům přeji, aby je-

jich seznámení s novými služ-

bami bylo příjemné, a hlavně 

mnoho zdraví a pohody v no-

vém roce. Bobo RUML

Když jsem v roce 2008 psal článek o elektronic-
ké poště, ještě jsem netušil, kam se za pár let tato 
a další služby posunou. (Poznámka autora: Článek 
vyšel v čísle 2 ročníku 2008, a tehdy ještě pouze 
elektronicky, ale pokud má někdo zájem, najde jej 
v našem archivu.)

VELK Á V Ý T VARNÁ SOUTĚŽ 
18. ročník mezinárodní soutěže pro děti  

Malujeme po síti 2013

NEBOJME SE STRAŠIDEL!

Bojíš se, že na tebe pod postelí číhá bubák, když  
jsi sám nebo sama doma? Podívej se mu na zoubek  
a nakresli ho!

Bubáci a strašidla nejsou jenom pod postelí, ale  
i v pohádkách a pověstech. Které z nich znáš?   
Vyber si nějaké strašidlo a pošli nám jeho podobu.

Některá strašidla dělají lumpárny a některá naopak 
pomáhají. Můžeš si vymyslet i své vlastní a napsat  
jeho příběh.   

Inspiruj se na webových stránkách  
www.radiojunior.cz a malujeme.rozhlas.cz

inzerce



Tentokrát se vydáme za ka-
menem-léčitelem, označo-
vaným jako největší viklan 
na našem území. Najdete 
jej přímo v malé obci Kadov 
na Blatensku. Žulový kámen 
měl pohnutý osud: ačko-
li po staletí se nechal téměř 
třicetitunový balvan rozhou-
pat pouhou rukou, vzdoro-
val vandalům za posledních 

sto let dvakrát – v roce 1893 
a 1987, kdy byl vyhozen 
z kamenného výčnělku. Ten-
to „čep“ mu totiž umožňoval 
lehké viklání, ale přitom ne-
snadné shození. Díky pomoci 
známého Ing. Pavla Pavla byl 
v květnu 2003 opět přesně 
usazen na své původní mís-
to, a je tak plně „funkční“. Co 
to znamená? 

CO VIKLAN DOVEDE?
Snadné rozhýbání vybalan-

covaného tunového kame-
ne má nejen symbolický, ale 
především praktický význam. 
Údajně léčí pohybové ústro-
jí, ale také duševní problémy!   
Například  nedaleko, za hranič-
ním přechodem v Nové Bystřici 
na Jindřichohradecku, najdete 
u rakouské vesničky Amalien-
dorf kámen vyhledávaný lidmi 
ze širokého okolí. Snadno se 
rozhýbává zády a jejich „srov-
nání“ a zbavení bolesti v páteři 
ocenili mnozí naši známí, které 
jsme tam zavedli. 

Nedaleký dvojviklan u Lit-
chau dokonce „zpívá“, vyža-
duje však větší úsilí. Umění 
rozpohybovat horní a posléze 
dolní plotnu tak, aby se rozto-
čily a při tření vydávaly bzu-
čivé zvuky (zřejmě v mnohem 
širším rozsahu než jen slyši-
telném), chce totiž šikovnost 
a také sílu. Podle Ing. Maye-
ra měl, podobně jako známý  
viklan České Kanady zvaný 
Na Trkalu, bohužel dnes str-
žený, asi více funkcí: jeho 
četné misky mohly sloužit 
k věštění, pohyb k rozhýbání 
pánevních kostí a srovnání 

Také vás v zimě začaly bolet klouby a páteř? Ne-
cítíte se dobře, špatně spíte nebo ztrácíte náladu? 
Nabídneme vám netradiční řešení – možná na vaše 
potíže zabere, a když ne, tak si alespoň uděláte 
pěkný výlet. 
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ZA LÉČIVÝMI KAMENYZA LÉČIVÝMI KAME



páteře. Dosud jej mnozí míst-
ní pokládají za kámen léčivý. 
V některých lidech tato „ča-
rovná síla“ viklanů vzbuzuje 
obavy.

PODOBY ZVÍŘAT
Takových kamenů se ale ne-

musíme bát, jejich vzhled je 
vesměs vlídný, berou na sebe 
podoby zvířat a podivných 
tvorů. Podle znalce viklanů 
Ing. Aloise Mayera byla místa 
jejich působení zvolena na kří-
žení zón, tedy energetických 
linií země, a z toho odvozoval 
i jejich léčivou moc.

Dobrácký, a především mno-
hostranný vzhled má i kadov-
ský viklan (na obrázku nahoře 
jako medvídě, vlevo dráček, 
vpravo pták, zcela vpravo 
spící nemluvně). K čemu asi 
mohl sloužit a co léčil? Mož-
ná jej stačí jen navštívit, po-
být chvíli v přítomnosti té po-
tvůrky mnoha tváří a vypustit 
z hlavy vše, co nás trápí… 
Pěkné lednové putování vám 
přeje Marie Holečková, spo-
luautorka publikace Magický 
prsten Jindřichohradecka.

Foto a text exkluzivně 

pro Dobnet Marie Holečková
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ZA LÉČIVÝMI KAMENYENY

inzerce

PALIVOVÉ DŘEVO
PALIVOVÉ DŘEVO

DŘEVĚNÉ BRIKETY
DŘEVĚNÉ BRIKETY

www.prodejpalivovehodreva.eu
www.prodejpalivovehodreva.eu

Podbrdy 68
mobil: 777 264 266
e-mail: pavel.kisling@centrum.cz
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 OTEC
Otec má čtyři syny, kteří se narodili po roce za sebou. Všichni 
synové jsou dnes dohromady tak staří, jaký je právě věk otce. Až 
bude nejmladšímu tolik let, jako je dnes otci, bude součet jejich 
věků 126 let. Jaký je věk synů a otce? 

 MOTOCYKLISTÉ
Dva motocyklisté vyjeli současně ze stejného místa. Oba proje-
li stejnou vzdálenost a vrátili se také stejně zpět do původního 
místa. Cestou oba odpočívali. První jel dvakrát tak dlouho, co 
druhý odpočíval, a druhý jel třikrát tak dlouho, co první odpočí-
val. Který motocyklista jel rychleji? 

 HODINY
Velké starožitné hodiny odbíjejí celou hodinu příslušným počtem 
úderů a každou půlhodinu jedním úderem. Kolik úderů odbijí 
tyto hodiny za 24 hodin?
Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.
Řešení z minulého čísla:
Salám: 47 šišek salámu. Otec a synové: Za 6 let.
Příklady: 10 správně, 16 nesprávně.

KONTROLA PŘIPOJENÍ DOBNET - VÝHODNÉ PODMÍNKY

PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ  O SERVISNÍ BALÍČEK

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, 
a to nejpozději do 20. ledna 2013.

Vylosovaný výherce obdrží ZDARMA kontrolu v rozsahu 
servisního balíčku v síti DOBNET – viz strana 16.

Za každý správný výsledek uvedených kvízů zaslaných spolu 
s tajenkou se násobí šance při losování výhry v soutěži.

Novinka: Všichni luštitelé, kteří pošlou výsledky všech tří uve-
dených kvízů správně a také tajenku křížovky, obdrží bonus.

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uved-
li také svoji plnou poštovní adresu. Děkujeme.
Cenu do soutěže věnoval DOBNET, o. s.

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Servisní balíček pod stromeček, vaše hezké Vánoce.
Vylosovaní luštitelé: Tomáš Zimák, Dobřichovice, Václav Vitouš, Řevnice
Gratulujeme. Výhru si vyzvedněte do 20. 1. 2013 v naší kanceláři.
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INZERCE

n novostavby, rekonstrukce
 a opravy objektů

n kompletní práce vč. projektů
 a revizí

n domácí PC sítě 

n vnitřní a venkovní práce
 i jednotlivě

Přemysl F I X A
K Vodárnám 1025
252 29 Karlík
mobil: 603 427 491
info@firmafixa.cz    www.firmafixa.cz

STAVEBNÍ PRÁCE

zednické, dlaždičské, pokrývačské, 
zámečnické, truhlářské, ...  a ostatní 
řemesla

VENKOVNÍ PRÁCE

altány, bazény, terasy, přípojky, jímky, 
šachty, ploty, chodníky, solaria, ...

VNITŘNÍ PRÁCE

sádrokartony, obklady a dlažby, 
domácí PC sítě, elektroinstalace, 
topení + voda + plyn, malířské a 
lakýrnické práce

CHCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCEŠ JETEEEEEEEEEEEŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ JJJJJJJJJJEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTT

JJAKO MOTORKA? 

JJJJJJJJAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKOOOOOOOO MMMMMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRRKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAA?????????

KUP SI KKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUPPPPPPPPPP SSSSSSSSSSIIIIIIIIII KKKKKKKKKKKKOLOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLOOOOOOOOOO

OD ŠTORKA!
OOOOOOOODDDDDDDDD ŠŠŠŠŠŠŠŠTTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRRKKKKKKKKKKAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Oprava,
údržba

a výstavba
počítačů

605 212 637

info@itfixa.cz

Jindřich Fixa

www.itfixa.cz
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INZERCE

Pevná linka bez paušálu

 při přechodu možnost zachování 
dosavadního čísla

 minuta volání do pevné sítě za 0,71 Kč

 minuta volání do mobilních sítí za 2,21 Kč

Informace z regionu
měsíčník DOBNET Zpravodaj
zdarma do 5500
schránek

regionální 
informační 
portál
www.idobnet.cz

Vysokorychlostní internet
bez starosti o přípojku

kompletní přípojka za 1490 Kč vččetně 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

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

www.dobnet.cz
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n Uváděné ceny jsou konečné, tj. včetně DPH a jsou platné od 1. 2. 2013.

SUPER
CENA
SUPER
CENA


