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Satelitní městečka se v 90. letech minu-
lého století stala novým a velmi oblíbe-
ným stavebním fenoménem. Nemusíme 
chodit daleko, i v našem blízkém okolí 
je najdeme. Nacházejí se třeba v Rudné 
u Prahy, v Hostivici,  Hovorčovicích nebo 
v Jesenici. Nová výstavba hodně změni-
la také obec Vysoký Újezd nebo Nučice. 
Tady všude jsou na malých pozemcích 
těsně vedle sebe postaveny řadové 
nebo jednotlivé domy, takže si sousedé 
vidí přímo do talíře. Nehledě na to, že 
v době výstavby v těchto městech nikdo 
nepočítal s nárůstem obyvatel, kteří teď 
potřebují dát své děti do školek a škol 
a k tomu zatěžují místní komunikace 
i další infrastrukturu.

V takové míře jako u výše zmíněných 
obcí se u Berounky nikdy nestavělo 
a zdá se, že ani stavět nebude. Domy 

samozřejmě také přibyly a přibývají, ale 
většinou jsou to jednotlivé stavby, které 
tolik nenarušují krajinu a vzhled obce.
Výjimkou snad můžeme nazvat jedině 
výstavbu na Vráži v Černošicích nebo 
nad Řevnicemi směrem na Rovinu, ani 
tady však nedošlo k nijak velké tragédii, 
protože pozemky jsou většinou velké 
a domy nejsou unifi kované. Samozřejmě 
zase na pár výjimek.

Naopak vzhled některých obcí se díky 
developerským projektům podstatně 
zlepšil. Takové Centrum Černošice na-
hoře na Vráži nebo Palackého náměstí 
v Dobřichovicích v posledních letech 
prokouklo. Také centrum Letů vypadá 
mnohem lépe než dřív, ale to není záslu-
ha developerů. O tom všem si můžete 
přečíst uvnitř našeho zpravodaje.

 Lucie Paličková

Kraj kolem Berounky je malebný. Řeka se vine údolím, kolem ní se 
těsně vedle sebe rozprostírají města a obce. Některé z nich si stále 
zachovávají přibližně stejnou podobu, pár se jich změnilo, ale roz-
hodně ne k horšímu. Nevznikla tady žádná satelitní městečka, kde je 
vedle sebe namačkaný dům za domem na miniaturních pozemcích. 
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AKTUALITY
Co nového přinesl uplynulý měsíc 
v našem regionu a co je nového v na-
šem občanském sdružení.

VÍTEJTE V LETECH
Letovská radnice informuje o novin-
kách v obci. Jak se přihlásit do ener-
getické aukce, kterou chystá letov-
ský obecní úřad.

ROZHOVOR
Řevnická Porta se 
blíží. Těší se na ni 
nejen diváci. Wabi 
Daněk na Portu jezdí 
téměř od jejího po-
čátku a nevynechá 
ani letošní ročník.

OUTLOOK.COM
Jak vytěžit maximum z webového 
rozhraní služby od Microsoftu. 

SPORT
Rebelky se přejmenovaly na Rebels 
O. K. Důvod je prozaický.

DEVELOPEŘI A DOLNÍ 
BEROUNKA
Stavební společnosti se v našem 
regionu neprosadily oním brutálním 
způsobem satelitních měst, která 
známe například z míst na východ 
a na jih od Prahy. Jaké jsou jejich 
zdejší nejvýraznější počiny?

TIP NA VÝLET
Zřícenina hradu Okoř je oblíbeným cí-
lem výletníků i cyklistů. V průběhu ce-
lého léta a teplé části podzimu se zde 

konají šermířská 
vystoupení či 
výpravné bitvy 
a prostranství 
před hradem se 
stává dějištěm 
festivalů a kon-
certů.
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KRAJINU U BEROUNKY
DEVELOPEŘI NEZNIČILI
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

DOLNÍ BEROUNKA VYSTOUPALA VZHŮRU ANEB 
JAK SE ŘEKA DOTKLA PROVOZU SÍTĚ DOBNET

Minulý týden se příroda opět rozhodla, že nám ukáže, jak jsme 
malí, a kvůli přívalům srážek se zvedly hladiny řek a potoků. Ani 
Berounka na tom nebyla jinak. V pondělí v noci mezi 22. hodinou 
a půlnocí vystoupala na necelých 1 200 m³ za vteřinu. Obyva-
telům celého regionu v tu dobu už bylo pěkně „horko“ a právě 
setmělými obcemi probleskovaly pouze modré majáky.

V tu dobu jsme již prováděli zálohování 220 V na přístupovém 
bodě DOB-05  v Dobřichovicích, který je přímo u vody a kde 
v odpoledních hodinách odstavili dodávku elektrické energie. 
Bohužel vpodvečer jsme byli nuceni zálohu stáhnout, neboť 
pokud by se voda dostala ještě výš, už bychom se k ní nedo-
stali. Celou noc z pondělí na úterý tedy byla část sítě bez připo-
jení k internetu. Konkrétně se to týkalo právě části Dobřichovic, 
celých Všenor a Vonoklas.

Další problematické místo bylo v Řevnicích na přístupovém 
bodě REV-02 v ulici Pod Drahou. Tam se bohužel vůbec ne-
podařilo zálohovat, a tak jsme tam připojení obnovili až v úterý 
večer. Tato odstávka se tedy týkala i části Řevnic.

V Dobřichovicích jsme provedli přípravná opatření v hlavní 
„serverovně“, kdyby bylo nutné techniku stěhovat pryč, neboť 
v roce 2002 bylo v těchto místech až 80 cm vody.

Berounka naštěstí kolem půlnoci dosáhla maxima, dále ne-
stoupala a začala pozvolna klesat. V úterý v ranních hodinách 
jsme opět mohli nasadit zálohovací centrálu na přístupový bod 
DOB-05 a podařilo se obnovit připojení pro všechny zákazníky 
ze Všenor a Vonoklas. Záloha zde běžela necelé dva dny, do-
kud neobnovili dodávku elektrické energie.

Můžeme tedy říci, že velká voda se sítě DOBNET dotkla jen 
okrajově a až na pár míst, kde byly problémy se zatékající vo-
dou, nešlo o nic vážného. Společně všichni doufáme, že ná-
sledující vývoj počasí bude příznivější a nebude nutné přikročit 
k dalším opatřením nebo nechtěným odstávkám připojení. (br)

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI LIKVIDACI ŠKODNÍ 
UDÁLOSTI – STANOVISKO ČESKÉ ASOCIACE 
POJIŠŤOVEN
Pro usnadnění a rychlé vyřízení pojistné události doporu-
čuje ČAP následující postup:
• Co nejdříve nahlaste škodní událost své pojišťovně – uveďte 

číslo pojistné smlouvy (pokud to není možné, postačí jméno 
a rodné číslo), stručný popis pojistné události, přibližný rozsah 
škody, datum, kdy k události došlo, a kontakty, na nichž vás 
pracovníci pojišťovny zastihnou.
• Udělejte všechna opatření k zabránění zvětšování rozsahu 
škody.
• Dříve než začnete pohromu likvidovat, pořiďte řádnou foto-
dokumentaci škody.
• Vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením jejich ceny, 
stáří a rozsahu poškození.
• Je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, 
záruční listy atd.).
• Zasažené věci, u kterých je to možné, ponechejte v původ-
ním stavu pro prohlídku pracovníkem pojišťovny, elektrické 
spotřebiče zabezpečte pro posouzení odbornou opravnou.

(mn, dle informací na www.mestocernosice.cz)

WWW.POVODNOVAPOMOC.CZ
Povodně 2013 vzedmuly vlnu lidské solidarity, řada lidí nevá-

há zrušit svůj program a vyráží na pomoc. Cílem webu www.

povodnovapomoc.cz je propojení dobrovolníků s potřebnými 

a nasměrování pomoci tam, kde je nejvíce potřeba. Můžete 

zde zadat žádost o pomoc nebo se přihlásit jako dobrovolník 

a vybrat práci podle svých možností. Děkujeme za pomoc. 

Očekáváme, že ta největší práce nás po opadnutí vody tepr-

ve čeká. Pokud aktuálně nenajdete poptávku po vaší pomoci, 

zaregistrujte se prosím jako dobrovolník, ozveme se vám s žá-

dostmi, až budou aktuální. 
Koordinátor projektu: Miloš Říha-Šípek, 721 436 404, kontakt 

do operačního štábu: v akutních případech volejte (8–20 hod.) 
777 663 997. (mn)

LIDEM POSTIŽENÝM POVODNĚMI POMŮŽE STÁT 
Lidem, kteří byli postiženi povodní, umožňuje zákon o pomo-

ci v hmotné nouzi poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, 
a to pro několik situací.

První je poskytnutí peněžité dávky jako rychlé pomoci k za-
bezpečení základních životních potřeb občanů, kteří byli posti-
ženi vážnou mimořádnou událostí, mezi něž patří i povodeň. 
Výše pomoci pro tuto situaci se stanovuje s přihlédnutím k ma-
jetkovým poměrům a příjmům daného občana nebo společně 
posuzovaných lidí. Může být až do výše patnáctinásobku ži-
votního minima jednotlivce, tedy až 51 150 Kč. (iDobnet.cz)
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UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU



V neděli 9. 6. jsme se rozloučili s poslední 
jednotkou dobrovolných hasičů, kteří nám celý 
týden pomáhali uklízet po velké vodě. V dů-
sledku sice povodeň neznamenala pro větši-
nu obce takovou katastrofu jako v roce 2002, 
nicméně nadělala spoustu vrásek na tvářích 
hlavně obyvatel Škabrdle, Průhonu, spodní 
části Kanady a na objížďce. Spodní voda po-
sléze potrápila nejstarší část obce a přetížená 
kanalizace zaměstnala nejen rezidenty oblas-
ti mezi ulicemi Prostřední a Na Víru, ale také 
výkonná čerpadla okamžitě zapůjčená místní 
fi rmou Hidrostal Bohemia, s. r. o. Doufejme, 
že řeka odplaví i současný prudký déšť, který 
klepe do oken, zatímco se pokouším sumari-
zovat minulých osm dní.

Na Den dětí jsme v naší mateřské škole chtě-
li slavnostně otevřít nové prolézačkové hřiště. 
Školku navštívil i Ing. Jiří Peřina, radní Středo-
českého kraje. Děti z mateřské školy i z Well-
ness centra Všenory si připravily moc pěkný 
program plný říkanek na téma zvířat, která 
v zahradě podpírají klouzačku, houpačky i la-
novou dráhu, zatančily tanec včelích medvíd-
ků, ale dešťové mraky jsme společně neroze-
hnali. Poté v sokolovně proběhl i dětský den, 
odkud se vlastně někteří pořadatelé přesunuli 
rovnou na zasedání povodňové komise.

Voda v Berounce vystoupala během noci 
z 1. 6. na 2. 6. na 3. stupeň povodňové akti-
vity. Potoky vody, které stékaly nejen korytem 
Kejné, ale i ulicemi a uličkami Řevnic, se hnaly 
k viaduktu na objížďce. Kejná mohla být vy-
pouštěna do Berounky pouze do okamžiku, 
kdy se hladina řeky dostala nad hladinu poto-
ka. Pak bylo spuštěno stavidlo a potok začali 
hasiči přečerpávat přes hráz. Celou noc ze so-
boty na neděli pracovalo u stavidla osm sbo-

rů dobrovolných hasičů. V půl páté ráno bylo 
nasazeno i velkokapacitní čerpadlo zaslané 
z Kladna, nicméně příval vody byl natolik silný, 
že ani tato akce nepomohla.

Během neděle obec organizovala pomoc 

od dalších jednotek dobrovolných hasičů, 

snažila se objednat protipovodňové pytle, 

jichž v té chvíli měla chronický nedostatek, 

a na web se pravidelně umisťovaly zprávy pro 

obyvatele. Velký dík patří panu Žáčkovi, kte-

rý dodal první pytle, dále řevnickým hasičům 

a ZD Mořina, jež také poskytlo materiál pro 

zvýšení hráze.

Moc děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu 

při stavbě hráze, přivezli si nářadí a dobrou 

náladu a také sledovali společně s obyvateli 

sousedícími s Berounkou, jak hladina rychle 

stoupá. Nakonec se zastavila asi 40 cm pod 

korunou hráze v noci z pondělka na úterý.
V úterý a ve středu se začala rychle vyrovná-

vat spodní voda s hladinou Berounky a udr-
žela se hodně vysoko ještě během čtvrtka. 
Vytvořilo se obrovské jezero na hřišti a voda 
začala vyplavovat i spodní byty bytového 
domu Na Víru.

Společně s Berounkou začala zvolna klesat 
i voda za hrází, takže během pátku a víkendu 
se mohly vysušit laguny, které vznikly upro-
střed obce. 

Během týdne jsme dostali spoustu materiál-
ní i technické pomoci, kterou jsme poté mohli 
poskytnout Černošicím i Řevnicím. V Letech 
společně s našimi hasiči pomáhaly lidem nej-
déle jednotky z Kroměříže, Chodové Plané, Jí-
loviště a Kytína. Všem hasičům a také dobro-
volníkům z fi rmy T-mobile i pracovníkům fi rmy 
Aquaconsult za celou obec moc děkuji! Též si 
velice vážím pomoci, která přišla od obcí Mo-
řina, Adršpach, Chodová Planá a města Kro-
měříž. Děkujeme!

(Podrobný zápis z činnosti povodňové komi-
se a všech spřízněných duší najdete na webu 
obce.)

Ing. Barbora Tesařová

starostka obce Lety

obec Lety

n KRÁTCE }}}
AUKCE ENERGIE PRO 
DOMÁCNOSTI
Zájemci o aukci energií pro mikro-

region Dolní Berounka z řad občanů 

se mohou přihlásit do 24. 6. na kon-

taktních místech – MěÚ Řevnice, MěÚ 

Dobřichovice, MěÚ Černošice.

LETOVÁCI
Byl založen facebookový profi l s ná-

zvem Letováci.

POVODŇOVÝ PLÁN
Byla dokončena aktualizace povodňo-

vého plánu obce, a to k datu 31. 5. 

2013. Přesně den před povodní.

ODSOUHLASENÍ ÚVĚRU
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo 

úvěr obce pro přístavbu ZŠ Dobřicho-

vice až do výše 8 milionů Kč od České 

spořitelny, a. s.

SMLOUVY O ŠKOLSKÉ 
SPÁDOVOSTI
Obec Lety má smluvně ošetřenou 

školní docházku ve dvou školách: 

ZŠ Dobřichovice a ZŠ Všenory. Tří-

da pro naše prvňáčky ve Všenorech 

bude slavnostně otevřena 2. 9. 2013. 

Třídní učitelkou našich dětí se stane 

Mgr. Pavla Svozílková z Letů.

LETY, JAK JE NEZNÁTE
Informativní brožurka s názvem Lety, 

jak je neznáte z pera spisovatelky 

a fotografky Marie Holečkové je pro zá-

jemce k dostání v Hobbymarketu Eso 

a na OÚ Lety. Záměrem obce je postup-

ně seznamovat obyvatele s historický-

mi skutečnostmi spojenými s místními 

názvy lokalit, ulic a stavení. Další po-

kračování propojí historii se součas-

ností v životě spolků a letovských ob-

čanů tak, jak je uchováno v kronikách 

i v pamětích nejstarších obyvatel.

OBNOVA DOPRAVNÍHO 
ZNAČENÍ V OBCI
Poslední dubnový den jsme získali 

stanovení od MěÚ Černošice pro ob-

novu dopravního značení obce podle 

studie, kterou si nechala začátkem 

roku obec Lety zpracovat. Nyní pro-

bíhá výběrové řízení na dodavatele 

průzkumem trhu.

INFRASTRUKTURA
Znovu bylo zahájeno řízení 

o územním rozhodnutí ve věci výs-

tavby kanalizace a vodovodu pro 

oblast Kanady, které bylo přerušeno 

z důvodu majetkoprávního vyrovnání 

pozemků dotčených stavebním 

záměrem. Po dlouhém vyjednávání 

mezi obcí a majiteli pozemků pod 

křižovatkou Kejnská – Lety pod 

Lesem – U Viaduktu uzavřely obě 

strany směnnou smlouvu tak, aby 

pozemky pod křižovatkou, kde je 

nyní zakončen přívod vodovodu 

a kanalizace, patřily obci.

www.obeclety.cz3 strana

BEROUNKA NÁS PO LETECH
ZASE PROVĚŘILA

Velký dík patří aktivním členům letov-
ské povodňové komise, hasičům a dal-
ším, kteří neváhali přiložit ruku k dílu 
a dnem i nocí monitorovali stav vody 
na stavidle, hlídali čerpadla a pomáhali 
s úklidem!



Poslední roky, kdy se Porta koná 
v Řevnicích, sem jezdíte pokaždé, po-
kud se nepletu. Jak to bylo předtím? 

Velmi podobně. Je opravdu málo ročníků 
Porty, na nichž bych se alespoň nemihl.

Význam festivalu se ale trošku změ-
nil. Co pro vás dnes Porta znamená?

Totéž, co před lety. Portě jsem za mnohé 
vděčen, a i když se okolo ní hodně změnilo, 
je to pořád festival mému srdci nejbližší.

A jak se vám líbí zdejší prostředí 
v řevnickém Lesním divadle?

Porta, stejně jako jí podobné festivaly, 
je hlavně o lidech. Ne že by na prostře-
dí vůbec nezáleželo, ale podle mne je 
místo konání až druhé v pořadí. Musím 
ale uznat, že Lesní divadlo v Řevnicích 
je velmi okouzlující a celou atmosféru 
umocňuje.

Vím, že jste první Portu – interpre-
tační – získal v roce 1971. To bylo vaše 
první setkání s tímto festivalem, nebo 
jste se ho účastnil už předtím?

V podstatě ano. Jako divák jsem se zú-
častnil hned druhého ročníku v Ústí nad 
Labem a na tom třetím, v Karviné, jsem 
už soutěžil se sokolovskými Plížáky. Stihl 
bych i ten první ročník, ale armáda, jíž 
jsem tehdy velmi nedobrovolně patřil, 
byla zásadně proti.

Port jste pak získal ještě pět, v roce 
1974 také interpretační, v roce 1979 
Zlatou a v letech 1981 až 1983 autor-
skou. Při těch prvních jste zpíval s ka-
pelami Plížáci a Rosa. Odkdy vystupu-
jete sám?

Vlastně to spískali organizátoři Porty. 
V devětasedmdesátém jsem se jel podí-
vat do Olomouce na Portu, organizáto-
rům pravděpodobně zbyla jedna zlatá, 
a tak mi ji dali, protože jsem se podle 
nich zasloužil o rozvoj trampské písně. 
Součástí předávacího ceremoniálu bylo 
také mé vystoupení. Vzpomněl jsem si 
na soutěže v sólovém zpěvu na potla-
ších, zahrál jsem sám čtyři písničky, po-
sluchači nepískali, a navíc se mi začaly 
scházet nabídky na koncerty.

První deska vám vyšla v roce 1983. 
Od té doby jste jich vydal deset. Mně 
se vaše písničky moc líbí, není škoda, 
že alb nemáte víc?

A co bych na nich asi tak hrál? Píšu po-
malu a bolestně. A navíc, ne každá z mých 
písní má na to, aby byla zaznamenána.

Vaší nejznámější písní je asi Rosa 
na kolejích, jakási trampská hymna. 
Kdy vznikla? A můžete nám popsat, 
jak jste ji psal? Byla první melodie, 
nebo slova?

Termín vzniku Rosy se dá snadno od-
vodit, protože to měla být znělka už zmí-
něné kapely Rosa. Tipl bych to na konec 
dvaasedmdesátého roku. A jedním de-
chem se musím ohradit proti spojování 
mé písně s označením trampská hymna. 
Tou byla, je a bude Vlajka bratří Kordů. 
A co se týče zbytku otázky, většinou 

DOBNET zpravodaj číslo 6 | ročník 7ROZHOVOR

DOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz 4strana

PORTA JE FESTIVAL MÉ
Pro všechny příznivce folku 

a country je poslední červnový 
víkend velkým svátkem. V Les-
ním divadle v Řevnicích se 28. až 
30. června 2013 koná už 47. ročník 
českého národního fi nále festivalu 
Porta. Jedním z tradičních hostů 
bude i písničkář Wabi Daněk. 

TAKÉ LETOS VYSTOUPÍ V LESNÍM DIVADLE PÍSNIČKÁŘ WABI DANĚK 
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INZERCE

ÉMU SRDCI NEJBLIŽŠÍ 

V dnešní době není problémem najít nový byt či rodinný domek. Kdo se však dokáže 
orientovat v nepřeberném množství inzerátů? Jak najít a rozpoznat seriózní nabídku, 
která by vyhovovala všem představám? V takových chvílích je nejlepším řešením 
spolehnout se na důvěryhodného a profesionálního partnera – realitní společnost, 
která dokáže odpovědět nejen na tyto otázky. Níže naleznete deset užitečných rad 
pro každého, kdo chce využít služeb realitní kanceláře:

1) Vyhledávejte služby zavedených realitních kanceláří. Vyhýbejte se jednotlivcům,
 slibujícím fantastické nemovitosti a služby.

2) Ve vámi vybrané realitní kanceláři si všímejte jednání jejích pracovníků,
 vybavení kanceláří, celkové atmosféry. Řekne vám to víc než jakákoli reklama.

3) Vyžadujte komplexní informace o způsobu práce kanceláře, kterou jste si vybrali.
 Většina z nich má své provozní předpisy, které si pečlivě prostudujte.

4) Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než vše pečlivě zvážíte.
 Žádná solidní realitní kancelář vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí.

5) Uzavírejte jen takovou smlouvu, ve které se zavazujete akceptovat pouze kupujícího,
 který splňuje veškeré podmínky prodeje specifikované ve zprostředkovatelské smlouvě.

6) Dbejte na úplnost zprostředkovatelské smlouvy, vyžadujte přesné znění ve všech jejích
 ustanoveních, zvláště pak v termínech a provizi. Pokud máte pochybnosti, vyžádejte
 si před podpisem konzultaci právníka.

7) V případě sepisu kupní smlouvy trvejte na notáři či advokátovi. Jinými osobami psanou
 kupní smlouvu odmítněte.

8) Kupujete-li nemovitost přes realitní kancelář, vyžádejte si doklad o tom, že může tuto
 nemovitost nabízet. Ušetříte si čas, peníze a zklamání.

9) Kupovanou nemovitost si důkladně prohlédněte, máte-li pochybnosti, konzultujte je
 s odborníkem. Vyžádejte si doklady k nemovitosti, jakož i veškeré dostupné další 

informace. Teprve po zvážení všech faktů se rozhodujte.

10 Jednejte seriózně, protože na základě shora uvedených faktů jste si určitě vybrali 
seriózní kancelář. Pouze za vzájemné důvěry se může podařit

 dobrý obchod.

Důležitá rada závěrem zní: před podpisem jakékoliv smlouvy
či dokumentu si vše pečlivě zvažte, pročtěte, nebojte se zeptat 
na cokoliv, co Vám není jasné a nepodepisujte dokument 
v tísni či nátlaku.

Zdroj desatera:  ARK ČR

ODBORNÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI FINANCÍ
Vytváříme prostředí klidu a životní jistoty

� ERTRAG & SICHERHEIT (E&S) a JUNG DMS & Cie
 Zabezpečení rodiny, dětí, svého stáří nebo podnikání
 Zajištěno ve spolupráci s BNP Paribas a Templeton

� PORADENSTVÍ A KONZULTACE
 Provádíme v oblastech:

 Vše díky spolupráci s vybranými firmami:

� Zájemci o spolupráci pro oblasti

 TECTUM Praha, s.r.o.

inzerce

píšu písničky tak, že mi s textem naska-
kuje i melodie.

Vyrůstal jste v hudební a trampské ro-
dině. To vás asi muselo hodně ovlivnit. 
Hrál jste jako dítě na hudební nástroj? 

Oprava! V hudební a skautské rodině. 
Nežít v tak podělané době, byl bych 
asi zasloužilý činovník Junáka. To je 
samozřejmě žert. Na skauta jsem dost 
neukázněný. Ale s tou muzikou máte 
naprostou pravdu. Tatínek byl výtečný 
kytarista. Na jeho „Mařenku“, což byla 
gibsona vyrobená na zakázku, jsme po-
chopitelně nesměli sáhnout. Zato ty další 
dvě španělky nám byly k dispozici a my 
jsme je s bráchou bohatě využívali.

A jaké písničky se vám v dětství lí-
bily?

S výjimkou budovatelských častušek, 
a že jich tehdy bylo, všechny. Vím, mladší 
posluchači předpokládají, že jsme tehdy 
zpívali dobové hity jako Dřěvo sě listem 
odievá nebo Hospodine, pomiluj ny, ale 
to už za našich mladých let byla klasika. 
Ale vážně. Trampské, lidové, některé po-
pulární, v podstatě všechno.

Pocházíte z Moravy, ale teď žijete 
v Praze. Znáte náš kraj u Berounky, 
třeba Řevnice, Dobřichovice a další 
místa?

Znám. Ne sice tak důvěrně jako třeba 
Ota Pavel, ale párkrát jsem sem zabloudil.

Chodíte tady třeba někdy na ryby? 
Nebo rybaříte někde jinde?

Snadná odpověď. Už nerybařím.

Vraťme se ale k Portě. Letos vystou-
píte v neděli. Co pro diváky chystáte? 
Máte předem připraveno, co budete 
hrát, nebo záleží na náladě a poslu-
chačích? Bude nějaká novinka?

Jít na pódium a hrát, co slina na jazyk 
přinese, je sice dobrodružné, ale taky 
poněkud hazardní. Takže písničky budu 
mít zhruba připravené, bude mezi nimi 
i některá málo známá a samozřejmě se 
pokusím vytáhnout z posluchačů, co 
chtějí slyšet. (lp)

SOUTĚŽSOUTĚŽ o lístek o lístek
na letošní Portu!na letošní Portu!
Máme pro vás jeden lístek na Portu. Máme pro vás jeden lístek na Portu. 
A kdo ho může získat? Ten, kdo správ-A kdo ho může získat? Ten, kdo správ-
ně odpoví na naši kvízovou otázku.ně odpoví na naši kvízovou otázku.

Který moravský zpěvák, textař a sklada-Který moravský zpěvák, textař a sklada-

tel vystoupí letos na Portě?tel vystoupí letos na Portě?
Napovím, že napsal třeba píseň Večer křupavých 

srdíček.

a) Jan Nedvěd   b) Vlasta Redl   c) Xindl X

Odpovědi posílejte do 20. června na e-mailovou 

adresu lucie.palickova77@gmail.com. Vyhraje 

ten, kdo odpoví jako sedmý v pořadí! Uvádějte pro-

sím svoje celé jméno, adresu a telefon, ať se poté 

můžeme domluvit na předání lístku. Vše najdete 

na www.porta-festival.cz.
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KULTURA

KAM V CERVNU ZA KULTUROU
PÁTEK 14. 6.
• Dobřichovice divadelní 
představení Klinika dr. Řez-
níčka – ochotnický divadelní 
soubor Tyl z Bakova nad Ji-
zerou vystoupí v rámci Diva-
delních slavností, podrobnosti 
www.divadlodds.cz, nádvoří 
zámku, od 20:00 hod.
• Řevnice divadelní předsta-
vení Dívčí válka – ochotnický 
divadelní soubor Řevnice, 
předprodej vstupenek Řevni-
ce (zámeček), Dobřichovice 
MÚ, Černošice MÚ, Lesní di-
vadlo, od 20:00 hod.

SOBOTA 15. 6.
• Dobřichovice Všechny chutě 
světa: food festival zaměřený 
na tradiční kuchyně a delika-
tesy celého světa. Doprovodný 
hudební program na nádvoří 
zámku, např. brazilská bube-
nická show Tam Tam Batuca-
da, bretaňská muzika Deliou, 
workshopy pro děti i dospě-
lé, pořádá Štěpán Oršoše 
www.mlsnybudha.cz, u řeky 
i na nádvoří zámku celý den

ÚTERÝ 18. 6.
• Mníšek pod Brdy – Skalka 
koncert: RADŮZA s kapelou 
zahájí Mníšecké kulturní léto, 
sál kláštera v barokním areálu 
Skalka, od 20:00 hod.

PÁTEK 21. 6.
• Dobřichovice varhanní kon-
cert: Jana Koucká – soprán, 
Oldřiška Richter Musilová, 

mezzosoprán, Zuzana Němeč-
ková – varhany, kaple sv. Judy 
Tadeáše, od 19:00 hod.
• Všeradice Zámecký večer, ga-
lerie Dobromila, od 19:00 hod.

SOBOTA 22. 6.
• Dobřichovice farmářské trhy, 
www.dobrichovicketrhy.cz, 
u zámku pod lípou, dopoled-
ne od 8:00 hod.
• Vinařice oslava prvního výro-
čí ustanovení Všeradovy země, 
Vinařice, od 14:00 hod.
• Mníšek pod Brdy Slav-
nosti vína, bližší informace 
na www.hostinecukajimarika.
info, prostranství  u Hostince 
Káji Maříka

NEDĚLE 23. 6.
• Mníšek pod Brdy – Skalka 
studentský hudební festival 
Tóny ode dna, sál kláštera 
v barokním areálu Skalka, 
od 20:00 hod.

ČTVRTEK 27. 6.
• Dobřichovice divadelní 
představení v rámci Dobřicho-
vických divadelních slavností: 
Divadlo V.O.S.A., „V levé po-
ledne na nečisto“, podrob-
nosti na www.divadlodds.cz, 
nádvoří zámku, 20:00 hod.
Řevnice festival Porta, Lesní 
divadlo, od 18:00 hod.

SOBOTA 29. 6.
• Karlík varhanní koncert: Ja-
roslav Šaroun a Pavel Šmolík, 
kostel, od 18:00 hod.

• Řevnice festival Porta, Les-
ní divadlo, scéna na hřišti há-
zené, od 10:00 hod.
• Dobřichovice koncert: 
Laco Deczi se svojí skupinou 
ve složení Laco Deczi, trum-
pet, Jan Aleš, keyboards, 
Michael Krásný, bass, Vaico 
Deczi, drums, předkapela Jan 
Kořínek and Groove, předpro-
dej v knihovně v Dobřichovi-
cích a v trafi ce na řevnickém 
nádraží, cena vstupenky 
200 Kč, nádvoří zámku

NEDĚLE 30. 6.
• Řevnice festival Porta, Les-
ní divadlo, scéna na hřišti há-
zené, od 10:00 hod.

PÁTEK 5. 7.
• Mníšek pod Brdy 3. roč-
ník atraktivní podívané Do-
bývání zámku švédskými 
vojsky aneb Jak to dopadlo 
na Mníšku roku 1639 bě-
hem třicetileté války? Dobyli 
Švédové zámek, nebo jejich 
tlaku odolal? volná rekon-
strukce bitvy pod vedením 
generála Johana Banéra, 
zámek

VÝSTAVY A VÝLETY:
• Výstavy na zámku v Dob-
řichovicích
Celý červen probíhá výsta-
va fotografi í Petra Vápeníka 
s poetickým názvem Obrazy 
ze zásvětlí. 
V červenci se vernisáží 4. 7. 
od 19:00 hod. otevře další 

výstava fotografi í, a to Stopy 

světla fotografky Ivy Mašíno-

vé. Výstavu si budete moci 

prohlédnout denně od 10:00 

do 22:00 hod. do 9. srpna.

• Všeradice malířské Art 

symposium – tradiční setká-

ní umělců, galerie Dobromila 

od 13. do 23. 6. 2013

• Všeradice vernisáž: Irena 

Trefi lová – oleje, obrazy, ga-

lerie Dobromila, 17:00 hod., 

od 27. 6. do 28. 7. 2013

• Prohlídka kaple sv. Kříže 
na Karlštejně
Státní hrad Karlštejn pořádá 

mimořádnou samostatnou 

prohlídku kaple svatého Kříže 

určenou pro skupiny studentů 

základních a středních škol.

Datum konání: 1. 6. až 30. 6., 

od 9:30 hod.

Místo konání: hrad Karlštejn, 

267 18 Karlštejn

Snížené vstupné: 100 Kč (jed-

notná cena)

Speciální prohlídka je určena 

pouze skupinám žáků základ-

ních a studentům středních 

škol. Nutná je předchozí re-

zervace na tel.: 311 681 617, 

nebo e-mailem: rezervace-

karlstejn@stc.npu.cz.

Prohlídka probíhá pouze dva-

krát denně, a to vždy od 9:00 

a od 9:30 hod., a trvá přibliž-

ně 45 minut.

PROGRAM Porta Řevnice 2013, Lesní divadlo:

❚ Pátek 28. 6.

Stráníci, 18:00 / Seiftiú, Švédova trojka, Alternativa, 19:00

Bodlo, 19:50 / Šeginy, X tet, Vítr ve vlasech, 20:25 / Pacifi k, 21:20

V. Redl s kapelou, 22:15

❚ Sobota 29. 6.

Open mic, 13:00 / Lážo plážo, 13:30 / Š. Rezková, 14:00

 Nebeztebe, A. M. Úlet nahlas, Dubnička-Lahoda, BPT, Netřísk, Nevermo-

re & Kosmonaut, 14:45 / Žamboši, 16:20 / Naopak, Wind, 2xSF, 17:05

Marien, 18:25 / Přestávka / New Rangers, 19:25 / Yellow sisters, 20:15

R. Křesťan a DT, 21:10 / Spirituál kvintet, 22:10

❚ Neděle 30. 6.

Kieslowski, 11:00 / Giant mountains band, 11:35 / R. Tomášek 12:15

I. Hlas Trio, 13:10 / Marsyas, 14:10 / COP, 15:10

vyhlášení výsledků, 16:00 / Wabi Daněk, 16:50

V. Martinová, 17:45 / závěr, 18:30

Porta Řevnice 2013, scéna na hřišti házené:

❚ Sobota 29. 6.

BPT, 10:00 / Z horní dolní a dál na jih, Humbuk, Kupodivu, Anna D., 10:35

Nebeztebe, 11:40 / Sešup, D. N. A., Popojedem, Totok, 12:15

Nevermore & Kosmonaut, 13:20

Kelt grass band, K. a P. P. R., Aulen Orfeus, Quaoar, 14:00

Alternativa, 15:05 / vyhlášení výsledků, 15:40 / Vítr ve vlasech, 15:50

Dubnička-Lahoda, 16:25

❚ Neděle 30. 6.

Naopak, 10:00 / Seiftiú, 10:35 / X-tet, 11:10 / Šeginy, 11:45

A. M. Úlet nahlas, 12:20 / Švédova trojka, 13:00

Netřísk, 13:30 / Wind, 14:05

s, 12:20 / Švédova trojka, 13:00

Wind, 14:05
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Většina lidí používá pro přístup 
k e-mailu internetový prohlížeč, 
který je součástí všech moder-
ních operačních systémů. Toto 
webové rozhraní má služba 
Outlook.com velmi vyspělé. 
Kromě klasických ikon pro práci 
se zprávami pomocí myši mů-
žete použít i klávesové zkratky 
(například n – nová zpráva, 
r – odpovědět, Shift + r – odpo-
vědět všem). Práce s e-mailem 
je pak o něco svižnější. Seznam 
klávesových zkratek naleznete 
na stánkách nápovědy.

Zprávy je možné třídit 
do složek a podsložek a lze 
jim přiřadit štítky. Třídění se dá 
provést ručně nebo s předna-
stavenými fi ltry. Můžete si tře-
ba nastavit fi ltr pro obchodní 
nabídky, který zprávy přesune 
do určité složky a po něja-

ké době smaže. Je možné si 
zadat i prioritní zprávy, jež se 
vždy ukážou na začátku se-
znamu.

Kontakty se zobrazují 
v centru „lidé“, stačí kliknout 
na šipku vedle nadpisu Out-
look v horní liště a z nabídky 
vybrat. Kontakty lze přidávat 
jednotlivě pod tlačítkem „nový 
kontakt“, případně je syn-
chronizovat s dalšími služba-
mi, jako je Facebook, Twitter, 
nebo dokonce konkurenční 
Gmail. Podle těchto služeb se 
dají i třídit, pokud máte příliš 
mnoho přátel na Facebooku, 
můžete si klepnutím na ikonu 
„ozubeného kolečka“ zobrazit 
pouze ručně přidané kontakty.

Dnes již téměř nepostrada-
telnou službou je Kalendář. 
Samozřejmostí je organizace 

schůzek a ostatních denních 
činností. Je možné si přidat 
další kalendáře, třeba zvlášť 
pro rodinné a pracovní zále-
žitosti. Oblíbený je naroze-
ninový kalendář, který vám 
připomene narozeniny přátel 
uložených v kontaktech (po-
kud tam samozřejmě toto da-
tum uvedete). Jsou vydávány 
také přehledy státních svátků 
pro různé země.

Svůj kalendář můžete sdílet 
se členy rodiny nebo přáte-
li, kteří tak mají přehled, kdy 
zorganizovat akci, na níž ne-
smíte chybět.

Zprávy, kontakty i kalen-
dář samozřejmě nemusíte 

zobrazovat pouze přes web, 
pokud je chcete mít „offl ine“ 
ve svém počítači, můžete vy-
užít jakýkoli program, který 
umí synchronizaci přes Ex-
change. Pro operační systém 
Windows je zde Windows 
Live Mail, případně desktopo-
vý Outlook, který je součástí 
balíčku Microsoft Offi ce.

Pokud vlastníte chytrý telefon, 
můžete si vše synchronizovat 
i do něj. Aplikace jsou k dispo-
zici pro iPhone, Android a sa-
mozřejmě i Windows Phone.

V příštím dílu si představíme 
Skydrive a Offi ce Web Apps, 
což je cloudové úložiště a kan-
celář na webu. iMHO

Dále se v tomto školním roce mění mís-
to tréninků. Scházíme se v řevnickém 
Sokole, kde máme výborné podmínky.

V prosinci jsme již tradičně vyrazili 

na pražské Petřiny na republikovou sou-
těž, které se účastnilo 6 oddílů. Naše děti 
tentokrát přivezly ze soutěže týmů 8 zla-
tých, 4 stříbrné, 2 bronzové a 2 brambo-
rové medaile. Divácky nejúspěšnější se 
rovněž staly freestylové disciplíny Rebels 
O. K. ve všech věkových kategoriích.

V lednu jsme se vydali na zkušenou do Ně-
mecka. Troufáme si říci, že v Čechách jsme 
jedni z nejlepších, a tak jsme se rozhlédli 
i po soutěžích v blízkém Německu. Začali 
jsme trénovat a připravovat se na závody 
do německého městečka Brand-Erbis-

dorf, které pořádala saská gymnastická 
federace. Na rozdíl od české soutěže, kde 
se vše posuzuje v týmech, hodnotí v ně-
meckých soutěžích každého jednotlivého 
skokana individuálně. V polovině ledna tak 
naše děti ukázaly sousedům, jak jsou dob-
ré v rychlosti. Mezi tři nejrychlejší skokany 
celé soutěže patřily Češky, a to Dáša Van-
žurová, Nela Krotilová a Karolína Pecánko-
vá. Vendula Plazzerová měla ve své věkové 
kategorii také rekord. Celkovým pořadím 
však zamíchal freestyle, v němž se musíme 
oproti německé konkurenci ještě vylepšit. 
Ale i tak přivezli Rebels O. K. z Němec-
ka 1 zlatou medaili (Vendula Plazzerová) 
a 3 stříbrné (Dáša Vanžurová, Nela Krotilo-
vá a Adéla Velebilová). 

V únoru a koncem ledna měli Rebels 
O. K. příležitost vystupovat ve všech pře-
stávkách basketbalových zápasů USK 
Praha na Folimance (Evropská liga bas-
ketbalistek). Tyto zápasy vysílala Česká 
televize v přímých přenosech. USK Praha 
sehrála ligové zápasy s týmy Galatasaray, 
s Polkowicemi a Mondeville. Naše děti 
v timeoutech a o přestávkách bavily divá-
ky a sklidily neuvěřitelný ohlas a potlesk. 
Po zhlédnutí naší show začal reprezentač-
ní tým USK Praha na svých trénincích do-
konce skákat přes švihadlo. Věříme, že se 
ženskému basketbalu povede a že Rebels 
O. K. opět uvidíte na svých obrazovkách 
na kanálu ČT4. (šp)

OUTLOOK.COM

POKRAČUJEME VE SBÍRÁNÍ MEDAILÍ

Minule jsme si představili komplexní služby, které 
nabízí Microsoft pod hlavičkou Outlook.com. Dnes 
se podíváme na zoubek konkrétně e-mailu, kontak-
tům a kalendáři.

Delší dobu jsme vás neinformo-
vali, co je nového u Rebelek O. K. 
Zásadní změnou je přejmenování 
klubu na Rebels O. K. Hlavním dů-
vodem nového názvu je skutečnost, 
že mezi nás začali chodit chlapci, 
a také účast na třech mezinárod-
ních akcích v posledním roce.

E-MAIL, KONTAKTY A KALENDÁŘ

REBELS O. K. na Folimance Autor: Šárka Plazzerová
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Obce kolem Berounky 
a v blízkém okolí můžeme 
rozdělit na klasické vesnice 
(Hlásná a Zadní Třebaň, Karl-
štejn, Lety, Svinaře, Všenory) 
a městečka (Černošice, Dob-
řichovice a Řevnice). Dalo by 
se říci, že developery lákají 
spíš města než vesnice, a je to 
vidět i na zdejší výstavbě.

V předešlých letech se toho 
na našich vesnicích nemění 
tolik jako ve městech. Kon-
krétně Dobřichovice a Čer-
nošice v části Vráž jsou pří-
kladem toho, jak může město 
vypadat moderně, a přitom 
se nezničí jeho duch. A že se 
to podařilo, je zásluha právě 
developerských společností. 
I když samozřejmě ne všech-
no je úplně perfektní.

CENTRUM 
DOBŘICHOVIC

Lidé, kteří navštívili Dobři-
chovice před rokem 2000, by 
se dnes asi divili. Když pro-
cházíte centrem Dobřichovic, 
je hodně znát, že se tady v po-
sledních letech pilně pracova-
lo. Na malém prostoru vznik-
lo během uplynulých roků 
několik bytových komplexů, 
které slouží nejen pro bydlení, 
nacházejí se tady také lékaři, 
banka, pošta, kavárna nebo 
nejrůznější obchody.

Palackého náměstí je spo-
jeno ulicí 5. května, kde byla 
vysázena zeleň, s nově zre-
konstruovaným parkem i míst-
ním zámkem, na druhou stranu 
vede cesta k lávce přes Be-
rounku, opět kolem nově vy-

budovaných bytových domů. 
Jakýmsi centrem celého pro-
storu je bytový dům Berounka, 
rohová dřevěná stavba, která 
nahradila staré domy v ulici 
5. května. Tento i některé další 
domy jsou dílem společnosti 
DOB-Invest. Jediné, co mi tro-
chu vadí, je velké množství aut, 
která parkují přímo na náměstí. 
Jinak to ale asi vyřešit nešlo.

CENTRUM ČERNOŠICE
Dalším výrazným a zvláštním 

prostorem v našem regionu je 
část Černošic – Vráž. Na kop-
ci tady vyrostlo celé malé 
městečko, nazvané Centrum 
Černošice, developerský pro-
jekt společnosti IBS–Rokal. 
Přiznávám, že mně se to líbí. 
I tady najdete byty (s výhle-
dem na Prahu, brdské lesy 
a do údolí řeky Berounky), 
restauraci, kavárnu, banku, 
lékaře nebo obchody. Domy 
na Vráži ladí s úpravou ná-
městí i okolí. Jediná nevýhoda 
je v tom, že lidé se tady neu-
stále pohybují na silnici, která 
je poměrně frekventovaná.

Na toto centrum letos nava-

zuje další projekt stejné fi rmy:  

Terasy Černošice. Jedná se 

o třípodlažní bytový dům se 

společnou zahradou v bez-

prostřední blízkosti obchodu 

Tesco.

MENŠÍ OBCE BEZ 
PROJEKTŮ

Menší obce, jako je Zadní 
nebo Hlásná Třebaň, mají tro-
chu odlišný ráz, i proto tady 
nejsou žádné výrazné stavby. 
Což ovšem neznamená, že je 

Není to tak dávno, co jsem projížděla městy a ves-
nicemi kolem Berounky a viděla jsem jen pár nových 
domů. Rozsáhlejší výstavba na jednom místě v našem 
regionu je více vidět až v posledních deseti letech. 
A není to vždycky špatné.

Nad Svinařemi v části Halouny jsou pozemky určené k zástavbě. Zatím tu mnoho staveb nestojí

Jeden z projektů bytových domů v Dobřichovicích je dílem společnosti 

DOB-Invest Autor: Lucie Paličková

KRAJINA KOLEM BEROU

Co si 
myslíte 
o výstavbě 
v našem 
regionu?
Mnoho nových staveb 
se často nemusí na první 
pohled líbit, ale časem si 
na ně člověk zvykne. Nová 
výstavba na Vráži je velmi 
blízko komunikace, která 
je dost frekventovaná 
a vzniká tam velký pohyb 
chodců na vozovce. Je 
mně velmi líto, že inves-
toři myslí pouze na vlastní 
zisk a bezpečnost lidí, 
které přivádí jejich dílo, je 
vedlejší. Určitě zde mohl 
vzniknout podchod nebo 
by pomohlo i rozšíření 
komunikace a rozdělení 
do dvou pruhů s ochran-
ným ostrůvkem. V Dob-
řichovicích je naprosto 
nesmyslné, že uprostřed 
obce máme soukromé 
parkoviště pro obytné 
domy v centru. Byla to 
velká úspora při stavbě, 
ale naprosto nepraktické 
řešení. Pokrok a výstavbu 
nezastavíme, ale mohla by 
být promyšlená a neměla 
by hyzdit naše obce.

Jan Kubát, Dobřichovice
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Centrum dostalo například Zvláštní cenu 
poroty v soutěži Best of Realty 2010 a ti-
tul Nejlepší investice roku 2010 v soutěži 
Top Invest, dále také nominaci na pres-
tižní titul Stavba roku 2010 a nominaci 
na cenu Státního fondu rozvoje bydlení 
za nejlepší stavbu určenou k bydlení. 

Ostatně bydlení tu asi musí být docela 
pěkné, všude jsou krásné výhledy, v do-
sahu plno obchodů, lékaři i restaurace, 
navíc byty jsou nadstandardní. A v sou-
časné době jsou téměř všechny prodané.

Naopak projekt Terasy Černošice se roz-
jel teprve letos. Ve vilovém domě se spo-
lečnou zahradou bude k dostání celkem 
šest bytů, zatím je prodaný jen jeden. Byty 

budou mít společnou zahradu a sklípky 
v suterénu. Dokončení a kolaudace jsou 
plánovány na květen 2014. Na projektu se 

podíleli Ing. arch. Tomáš Pavlík a Ing. arch. 
Peter Sticzay-Gromski ze studia Grido, 
architektura a design, s. r. o.

OCENĚNÍ PRO CENTRUM ČERNOŠICE

UNKY JE POŘÁD HEZKÁ
to špatně. Sem by se takové 
domy ani nehodily. Centrum 
tu není velké, jen náves a ko-
lem starší (i opravené) domy, 
na okrajích jsou pak chatové 
a rekreační oblasti. Tyto obce 
nemají moc vlastních pozemků, 
které by mohly developerům 
prodat, takže se tu výstavba 
neplánuje. „V naší obci žádné 
velké developerské projekty 
nemáme. Pouze jeden malý 
s pěti rodinnými domy, ale ne 
příliš úspěšný. Náš územní plán 
stanovil rozvojové plochy, kde 

je možné stavět rodinné domy. 
Určil také plochy rekreačních 
objektů, které lze přestavět 
na domy. Obec nevlastní žád-
né pozemky v rozvojových 
plochách. Veškerá současná 
výstavba je individuální,“ uvedl 
starosta Hlásné Třebaně Vni-
slav Konvalinka. Většina území 
této obce leží v CHKO Český 
kras, čímž je ovlivněna také 
architektura domů. „Možná, že 
i z tohoto důvodu se u nás dal-
ší developeři neobjevují. Když 
vidím satelitní městečka kolem 

Prahy, je to dobře,“ dodal Kon-
valinka.

Zadní Třebaň také mnoho po-
zemků nemá, vlastní jen jednu 
louku, která se nachází pod le-
sem směrem na Halouny. Tady 
je plánována výstavba domů, 
obec však bude pozemky pro-
dávat sama bez developerů, 
aby získala peníze na fi nanco-
vání kanalizace a vodovodu.

Také ve Svinařích se deve-
loperské projekty nedělají, 
pouze ve třech případech 
připravila pozemky k výstav-

bě realitní kancelář. Obec má 
v platném územním plánu sta-
noveny plochy, kde lze stavět, 
a 95 % ploch jsou soukromé 
pozemky, samotná obec má 
v současné době k prodeji 
pět plně zasíťovaných parcel. 
„Zkušenosti s developery ne-
máme žádné a domnívám se, 
že to nikomu nevadí. Myslím, 
že to tady ještě není tak hroz-
né jako jinde v okolí Prahy. 
Což je plus,“ řekl svinařský 
starosta Vladimír Roztočil.

Lucie Paličková

Architektonické řešení centra 
na černošické Vráži zaujalo i od-
borníky. Projekt Centrum Černoši-
ce, který vyšel z dílny dvojice archi-
tektů Šafer–Hájek, získal několik 
významných ocenění i nominací.

Dobřichovice v posledních le-
tech vzkvétají. Přispěla k tomu 
i společnost DOB-Invest, která 
realizovala celé centrum, tedy 
stavby na Palackého náměstí 
a v přilehlých ulicích.

Palackého náměstí a okolní 
ulice jsou nové. První etapa 
dostavby náměstí skončila 
v roce 2000, poté následo-
vala etapa druhá, dokonče-
ná o rok později. Nejdříve 
byly postaveny domy na pěší 
zóně, kde nyní funguje lékár-
na, oční optika, banka a re-
staurace, nahoře jsou pak 
lékaři a byty. Druhá etapa na-
vazovala na první, vznikl další 
bytový dům.

Polyfunkční domy V Zahra-
dách byly dostavěny v le-
tech 2006 a 2008. Nacházejí 
se za nynějším nákupním 
střediskem. Výhodou je, že 
domy stojí hned v centru, ale 
ne u hlavní silnice, takže po-
skytují docela klidné bydlení. 
Kromě bytů tu mají obyvatelé 
k dispozici cukrárnu, banku 
a několik obchodů.

Jako poslední byl v roce 2011 
dostavěn polyfunkční dům Be-
rounka. Je to ten výrazný ro-
hový dům ze dřeva, poněkud 
křivý, ale celkově ladí s  pro-
storem náměstí a jeho okolím. 
Líbí se mi, že všude kolem je 
hodně zeleně.

Centrum Černošice na Vráži Autor: Lucie Paličková

MODERNÍ MĚSTO DOBŘICHOVICE

Zeleň doplňuje centrum Dobřichovic, za ta léta už pěkně vyrostla
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Investor a majitel projektu 
Magnolia chce v obci postavit 
na velmi malém prostoru mezi 
hřištěm a mateřskou školou 
42 bytů. „Problematiku tohoto 
projektu nyní řešíme. Nesou-
hlasíme s tak rozsáhlou výstav-
bou na relativně malém po-
zemku, navíc v těsné blízkosti 
protipovodňové hráze,“ sdělila 
starostka Letů Barbora Tesa-
řová. Boj stále není u konce, 
investor musí do 30. 6. doplnit 
dokumentaci. A dál se uvidí.

Na místní obecní úřad se 
nedávno obrátili lidé z okolí 
budoucí výstavby, aby vyjá-
dřili svůj nesouhlas s projek-
tem Magnolia. „Za všechny 
obyvatele Společenství vlast-
níků jednotek bytového domu 
Na Víru 447 Lety bych vás 
chtěl informovat, že zásadně 
nesouhlasíme s uskutečněním 
záměru realizovat projekt by-
tového domu Magnolia, který 
by bezprostředně sousedil 
s našimi pozemky a domem. 
Jako bezprostřední sousedi 
budoucí stavby budeme pří-
mo dotčeni, a to nejen po ce-
lou dobu realizace samotné 
stavby (hluk, prach, ruch ze 

stavebních činností, zátěž při 
průjezdu těžkých stavebních 
vozidel), ale bohužel i poté, 
a to natrvalo, jejím soused-
stvím (ve formě trvalé likvidace 
výhledu na řeku a do krajiny, 
zničení konceptu naší zahrady 
jako místa pro klidné trávení 
volného času v zeleni, trvalou 
zátěží hlukem a emisemi z  au-
tomobilů pendlujících a parku-
jících v bezprostřední blízkosti 
naší zahrady)… Chceme slyšet 
odpovědi obce, stavebního 
úřadu, investora, zda považují 
za rozumné budovat v bezpro-
středním okolí a ve výhledu 
školky a zahrady bytového 
domu rozlehlé parkoviště pro 
80 automobilů,“ píše se mimo 
jiné v prohlášení.

OBEC NEMÁ STAVEBNÍ 
POZEMKY

Obec Lety nemá ve vlast-
nictví žádné stavební pozem-
ky, takže projekty pro byto-
vou výstavbu nebo výstavbu 
rodinných domů jsou prak-
ticky vždy řešeny developery 
či vlastníky větších pozemků 
nebo celého území. 

Zkušenosti s developery 

jsou v Letech různé. „Některé 

fi rmy vyřešily celou oblast tak, 

že vznikly zasíťované pozem-

ky i s komunikacemi, takže 

obec nyní nemusí do těchto 

oblastí investovat. V celé obci 

však chybí chodníky, které 

zatím žádná z těchto fi rem 

neřešila. Nejproblematičtější 

je oblast s výstavbou 72 byto-

vých domů v Karlštejnské uli-

ci,“ řekla starostka Tesařová.

Podle ní developer vůbec 

neuvažoval, že lidé budou po-

třebovat dostat se do centra 

obce, takže zde nebyly řešeny 

chodníky a schodiště spojující 

obec s touto výstavbou bylo 

developerem realizováno velmi 

nevhodně, až na hranici bez-

pečnosti, navíc na kanalizač-

ním řadu a plynové přípojce, 

což porušuje veškeré technic-

ké normy pro veřejnou stavbu. 

„S tímto developerem se ohled-

ně realizace nového schodiště 

dohadujeme už bezmála dva 

roky. Současné projekty v Praž-

ské ulici už vznikají na základě 

daleko optimálnějších vztahů 

a součástí projektů je i síť chod-

níků,“ doplnila Tesařová.

Vítá, že v našem regionu 

se zatím žádná mohutná vý-

stavba nekoná. „Určitě bych 

se nechtěla dostat na úroveň 

problémů hlavně s dopravním 

kolapsem, jako třeba na Pra-

ze-východ, kde musí obyvate-

lé půlku života trávit v doprav-

ních zácpách,“ řekla Tesařová.

V ŘEVNICÍCH VÝSTAVBA 
NEPOKRAČUJE

Zvláštní situace nastala 

v Řevnicích. Město skoro 

žádné pozemky nemá, větši-

na je tak v rukou soukromých 

majitelů. Podle současného 

územního plánu jsou určeny 

k zástavbě pozemky Na Vráž-

ce a Pod Lesem. Územní plán 

je ale projektován tak, že vý-

stavba je na nich prakticky 

nemožná.

„Například v lokalitě Na Vráž-

ce směrem na Zadní Třebaň 

by mezi pozemky měla být 

postavena silnice, která je 

podle územního plánu širší 

než plzeňská dálnice! V tom-

to územním plánu jsou tak 

nesmyslné věci, že tyto po-

zemky nikdy nikdo nekoupí. 

Musely by stát pět tisíc korun 

za metr čtvereční, kdo vám to 

dá?“ ptá se majitel D&D reali-

ty Petr Dvořák. „Kvůli krokům 

minulého vedení města je zlik-

vidován jakýkoli rozvoj obce. 

Dokud se nezmění územní 

plán, Řevnice žádná výstavba 

nečeká,“ myslí si Dvořák.

Téma připravila Lucie Paličková

V LETECH NECHTĚJÍ PROJEKT MAGNOLIA
Poslední dobou se v Letech objevilo několik nových 

domů či projektů. Jedním z nich je také projekt Mag-
nolia, který se má teprve realizovat. Lidé v obci s ním 
ale nesouhlasí.

Bytové domy v Karlštejnské ulici v Letech Autor: Lucie PaličkováHned vedle návsi u hřiště vyrostl komplex nových domů

Louka nad Řevnicemi na kopci Vrážka patří řádu dominikánů. Kdoví, jestli tu někdy budou stát domy Autor: Lucie Paličková
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Další informace naleznete:
 K Třešňovce 64, Karlík 252 29 či na tel.: +420 777 009 945

www.montessoriskolka.cz

ČESKO – ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK 

LETNÍ PROGRAM – ŽIVOT V LESE
od 5. 8. do 23. 8.

plný her, tvoření, učení a zábavy pro všechny děti od 3 do 6 let 

Cena dopoledního programu od 8:30 do 13:00 je 400 Kč

Cena celodenního programu od 8:30 do 15:30 je 500 Kč

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
právě probíhá

Restaurace U KARLA IV.
na Karlštejně

přijme
 kuchařku, nebo pomocnou 

kuchařku i nevyučenou
Pracovní doba 9.00 - 17.00

Nástup ihned. Tel: 773 600 181

Nedostalo se Vaše dítě do školky?

Dětské centrum HoBíK
otevírá ve Všenorech od 1. září 2013

třídu pro předškolní dě
Zápis: 14. a 21. 6. od 15 do 18 hod.

Nabízíme: 
n program pro děti od 2,5 do 6 let postavený na řízených a spontánních hrách
n výtvarný, taneční, hudební kroužek, výuku anglického jazyka a další aktivity 

zajištěné zkušenými pedagogy
n provoz každý pracovní den od 7 hod. do 17 hod. 
Bližší informace na tel. čísle 
724 626 216 (Kateřina Janíčková) 603 265 196  (Petr Koubek)
e-mail: hobiksvc@seznam.cz, www.svchobik.cz

inzerce

Co vás vedlo k otevření 
nové školky?

Všude vzniká plno školek 
a mateřských center, u nás 
v Letech je pouze školka stát-
ní, která svojí kapacitou není 
schopna pojmout všechny 
děti. Tak jsme se rozhodly za-
ložit školinku Nonu. Naším cí-
lem je vytvořit místo pro děti, 
kde by se mohly setkávat se 
svými kamarády a rozvíjely 
své dovednosti.

Kdy a kde bude školinka 
otevřena?

Nona bude na návsi v Letech 
v nově zrekonstruovaném ob-
jektu pana Bolarta. Je to velmi 
klidná lokalita ideální pro děti. 
Máme k dispozici letovský So-
kol, možnost procházek je neo-
mezená. Těšíme se, že s dětmi 
vyrazíme za každého počasí. 
Otevíráme 2. září 2013, ale po-
slední srpnový týden umožní-
me rodičům a dětem návštěvu 
školky, aby se seznámili s no-
vými kamarády, paními učitel-
kami a prostředím.

Jak bude probíhat stravo-
vání?

Obědy budeme dovážet ze 
všenorské školní jídelny, kde 
vaří podle programu Pestrá 
strava. Dopolední a odpoled-
ní svačinky budou připravo-
vány přímo ve školce.

Jaké kroužky a jiné aktivi-
ty plánujete?

V odpoledních hodinách při-
pravujeme jógu pro děti, an-

gličtinu, keramiku a hudební 
kroužek Yamaha. Máme také 
v plánu otevřít kroužky pro děti 
školního věku. Anglický jazyk, 
kroužek módní tvorby atd.

Co plánujete do budoucna?
Nyní je ve školkách problém 

umístit děti s vývojovými poru-
chami. Jsme nakloněny tomu, 

aby tyto děti také navštěvova-
ly naši školku a byly zapojeny 
do školního programu společ-
ně s ostatními dětmi.

Kontakty:
tel.: 723 450 510
e-mail: skolinkanona@gmail.cz
www.skolinkanona.cz

KAROLÍNA BENEŠOVÁ A MICHAELA KOTĚROVÁ 
SE ROZHODLY OTEVŘÍT ŠKOLINKU NONU
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ZA HISTORIÍ I KULTUROU NA OKOŘ

STŘEDOBOD 
PRO VÝLETNÍKY

Cesta ze vsi Okoř podél 
Zákolanského potoka dala 
vzniknout známé písničce 
Na Okoř je cesta jako žádná 
ze sta... Ale nikterak výjimeč-
ná není. Zato samotný hrad 
a jeho okolí ano. Okoř má ně-
kolik předností, které z ní činí 
skutečnou jedničku mezi vý-
letními cíli v okolí Prahy. Je to 
především blízkost hlavnímu 
městu, široká nabídka služeb 
turistům a ideální lehce zvlně-
ná krajina pro cyklisty. Okolí 
hradu je vhodné zejména pro 
milovníky koní, cyklistiky i pěší 
turistiky. 

HISTORICKÉ 
SOUVISLOSTI

Okoř leží uprostřed historic-
ky cenné oblasti. Blízké Úněti-
ce daly například pojmenování 
kultuře, která vládla střední 
Evropě před třemi a půl tisíci 
lety, jméno Lidic se dostalo 
do školních učebnic v souvis-

losti s druhou světovou vál-
kou, Roztoky se staly za první 
republiky symbolem luxusní 
dovolené a Levý Hradec vy-
povídá o slavné minulosti rodu 
Přemyslovců.

Počátky Okoře spadají 

do 13. století. Hrad byl mno-

hokrát přestavován s důrazem 

na jeho lepší obranyschopnost. 

Důležitou součástí obrany byl 

rybník, který obklopoval hrad 

ze tří stran. Přesto byla stavba 

během třicetileté války znač-

ně pobořena. Z dolního hra-

du z konce 15. století dodnes 

zůstala část opevnění, bašta 

a zbytky první brány. Lépe za-

chovány jsou části starší stav-

by, takzvaného horního hradu.

PROHLÍDKA HRADU
Prohlídkový okruh si můžete 

projít buď s průvodcem, nebo 
bez něj. V hradu si zblízka pro-
hlédnete torzo věže a ruiny 
raně gotické kaple. Na západ-
ní, severní a jižní straně opev-
nění si můžete všimnout zbytků 

pozdně gotického opevnění, 
jež tvořila polokruhová bašta 
s klíčovými střílnami z 15. sto-
letí. Svah východně od hradu, 
který skrýval potenciální ne-
bezpečí ze strany útočníků, 
přiměl majitele vybudovat sa-
mostatnou předsunutou baš-
tu, z níž zůstaly už jen valy 
a příkopy. Trosky hradu nyní 
spravuje Středočeské muze-
um v Roztokách u Prahy.

JAK SE NA OKOŘ 
DOSTAT

Autem: Okoř leží severo-
západně od Prahy směrem 
na Kladno. Většina řidičů z naší 
oblasti k ní nejspíš zamíří tak, 
že v Letech odbočí ze silnice 

II/115 na II/116 a přes Mořinu 
se vydá na Rudnou směrem 
na Kladno. Dále pak po dálnici 
R7 (Praha–Slaný). Sjet musíte 
na 6. kilometru a pokračovat 
asi 3 km přes vesnici Číčovi-
ce přímo do obce Okoř. Par-
koviště je přibližně 250 metrů 
od hradu. 

Autobusem: Autobus jede 
z Prahy přímo do obce Okoř 
okolo 40 minut. 

Vlakem: Cesta z Poberouní 
na Masarykovo nádraží trvá 
zhruba 40 minut. Tam je nut-
né zvolit přímý spoj do stani-
ce Noutonice. Cesta osobním 
vlakem zabere asi hodinu 
z Prahy. K hradu jsou to pak 
přibližně 2 km pěšky. 

Pěšky: Na Okoř se lze vydat 
samozřejmě také pěšky, a to 
až z Prahy. 

Můžete si vybrat mezi pří-
stupem od Suchdola po mod-
ré, nebo z Dejvic po zelené 
do Horoměřic, kde se napo-
jíte na červenou turistickou 
značku. Trasa z Roztok měří 
kolem 13 km, z Dejvic při-
bližně 14,5 km – obě vedou 
nenáročným terénem téměř 
po rovině.

HRAD PO CELÉ LÉTO NABÍZÍ SPOUSTU KULTURNÍCH ZÁŽITKŮ

Zřícenina hradu Okoř je oblíbeným cílem výletníků 
i cyklistů. V průběhu celého léta a teplé části podzi-
mu se zde konají šermířská vystoupení či výpravné 
bitvy a prostranství před hradem se stává dějištěm 
festivalů a koncertů.
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CHCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCEŠ JETEEEEEEEEEEŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ JJJJJJJJJJJEEEEEEEEEETTTTTTTTTTT

JJJJJJJJJJJAKO MOTORKA? 

JJJJJJJJAAAAAAAAAKKKKKKKKKOOOOOOOO MMMMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRRKKKKKKKKKAAAAAAAAA?????????

KUP SI KKKKKKKKKKKUUUUUUUUUPPPPPPPPPP SSSSSSSSSSIIIIIIIII KKKKKKKKKKKK OOOOOOOOOLOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLOOOOOOOOO

OD ŠTORKA!
OOOOOOOOODDDDDDDDD ŠŠŠŠŠŠŠŠTTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRKKKKKKKKKAAAAAAAAA!!!!!!!!

AIF CS services spol. s r.o.
Na vinici 162/8
100 00 Praha 10
IČ: 24168017
Registrační číslo: 148421PA

Tel.: +420 776 888 788
e-mail: info@aifcs.cz
http://aifcs.cz

AIF
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inzerce

Kdy: 15. 6., 10:00–17:00 hod.
Slavnosti na hradě Okoř slibují 

divadlo, šerm, dobové tance, 

katovské řemeslo, zbrojnice, 

atrakce pro vyžití rodin s dět-

mi, střelbu z kuše či luku, tr-

žiště, občerstvení.

Skupina historického šermu 

Okořská garda připravila jubi-

lejní desátý výlet do minulosti. 

Za halasu šermířských klání, 

kejklířského umění a her z dob 

dávno minulých můžete navští-

vit historickou zbrojnici, zaba-

vit se lukostřelbou na vrcholku 

věže nebo se projít středově-

kým tržištěm s ukázkami ře-

mesel a dobovou lazebnou. 

Zajímavé bude i vystoupení 

kata, jenž ukáže, jak tvrdě se 

trestaly zločiny ve středově-

ku. O další příjemné rozptýlení 

se postará romantický výhled 

z hradu na malebnou krajinu 

či dobová taverna, kde pro 

vás bude připravena spousta 

dobrot k  snědku i pití.

OKOŘ SE ŠŤÁVOU!
Kdy: 22. 6.,  od 13 hod.
Open air festival, na kterém 

vystoupí David Koller, Radů-

za, Zrní, Sto zvířat, Mandra-

ge, Jiří Schmitzer, Wohnout, 

Charlie Straight, České srdce, 

Koblížci a další. 

Od 11 hodin bude během celé 

akce jezdit kyvadlová dopra-

va, linka X Okoř, z Dejvic 

a Kladna, a to i po ukončení 

festivalu. V areálu bude zajiš-

těno hlídané parkoviště kol!

Místa předprodeje:
sítě Ticketstream, Ticketpor-

tal, Ticketpro a Eventim, po-

kladna na hradě Okoř 

Velké Přílepy – Špejchar

rádio Relax – náměstí Sítná 

3113, Kladno

NOČNÍ BATERKOVÁ 
PROHLÍDKA HRADU
Kdy: 13. 7., od 22 hod.

HISTORICKÝ ŠERM 
NA HRADĚ OKOŘ
Kdy: 21. 7. 2013
Nenechte si ujít skupinu his-

torického šermu Okořská gar-

da na hradě Okoř. 

FESTIVAL OKOŘ 2013
Kdy: 17. 8., od 14 hod.
Open air prázdninový festival 

s kapacitou pouze 5 000 di-

váků se těší mimořádnému 

zájmu. Pro letošní ročník po-

tvrdili účast Nightwork, Kryš-

tof, Tomáš Klus, Miro Žbirka, 

Eddie Stoilow a Vypsaná fi xa.

K příjemné atmosféře přispí-

vá i hojnost občerstvovacích 

zařízení. Vzhledem k omeze-

nému počtu distribuovaných 

vstupenek apelujeme na zá-

jemce, aby si je rezervovali 

včas, což mohou uskutečnit 

pomocí jednoho z prodejních 

portálů. Předprodej vstupenek 

bude zahájen v průběhu mě-

síce června v síti Ticketportal 

a na pokladně hradu Okoř.

DOBYTÍ HRADU OKOŘ
Kdy: 28. 9.
Svatováclavské slavnosti aneb 

Dobytí hradu Okoř. Čekají 

na vás rytířské souboje, sou-

těže pro děti, dobové tržiště, 

divadlo, hudba, zpěv, tanec aj.

PODZIMNÍ ŘEMESLNÉ 
TRHY OKOŘ
Kdy: 12. 10., od 9:00 hod.
Dobové tržiště na louce pod 

hradem – asi 50 stánků, pro děti 

jízdy na ponících, občerstvení

DUO STŘEDOVĚKÉ 
INSPIRACE NA HRADĚ 
OKOŘ
Kdy: 29. 6.–26. 10.
Středověká hudba na Okoři 

STRAŠIDLA NA HRADĚ 
OKOŘ
Kdy: 7. 7.– 27. 10.
Vystoupení pohádkových 

bytostí, které žily na hradě, 

v podhradí a u vody, v podá-

ní divadla Řešeto. (bt)

KALENDÁŘ AKCÍ NA HRADĚ OKOŘ
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

u LOĎ
Motorová loď vyplula na cestu. Když byla 540 km od pobřeží, 
vyletělo za ní ze stejného místa letadlo. Rychlost letadla byla 
desetkrát větší než rychlost lodě. V jaké vzdálenosti od po-
břeží dohoní letadlo motorovou loď?

u ODLITKY
V dílně se vyrábějí součástky z odlitků. Z jednoho odlitku se 
vyrobí jedna součástka. Třísky, které vzniknou při výrobě šesti 
součástek, je možno znova roztavit a vyrobit další nový odlitek. 
Kolik součástek je možno vyrobit z 36 odlitků?

u ČTVEREC
Máte čtverec rozdělený na 16 shodných menších čtverců. 
Určete počet všech možných čtverců, které se vyskytují 
ve čtverci.

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Ovce: 1 hodina. Dvě města: 26 km. Sto: Řešení je více, např. 
3 x 33 + (3/3).

NEHLEDEJTE POMOC  OD STÁTU, SPOLEHNĚTE SE NA SEBE

PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ o fi nanční konzultace ZDARMA

Vyluštěnou tajenku a případně i výsledky kvízů zasílejte na ad-
resu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, o. s., Palac-
kého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 20. června.

Ze správných znění tajenky bude vylosováno pět luštitelů a kaž-
dý obdrží voucher na hodinu konzultace ZDARMA – tentokrát 
přímo v místě vybraném klientem.

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

Cenu do soutěže věnovala společnost 
TECTUM Praha, s.r.o., ve spolupráci s E&S a Jung DMS Cie.

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Zřiďte si inkaso, ušetříte čas i peníze
Vylosovaní luštitelé křížovky z květnového čísla:
Cena: Připojení k internetu na 3 měsíce zdarma (netýká se připojovacího poplatku)
Martin Palme, Dobřichovice / Irena Juklová, Dobřichovice / Vít Veselý, Dobřichovice
Cena bonusová – mobilní telefon: Miroslava Neubertová, Dobřichovice
Gratulujeme. Vyzvednutí výhry si dohodněte v kanceláři Dobnet v Dobřichovicích.
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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 ŘEMESLA,

ZEDNICKÉ PRÁCE

dlaždičské, pokrývačské, zámečnické, 

truhlářské, elektropráce, ... a ostatní 

řemesla 

VODA, TOPENÍ, 

KANALIZACE, PLYN

domácí PC sítě 

SÁDROKARTONY,

BAZÉNY A JEJICH 

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA,

SOLÁRNÍ OHŘEV

Do našeho týmu

dalšího zkušeného
kadeřníka/kadeřnici a masérku.
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Bližší informace na www.dobnet.cz, na infolince 277 001 111, nebo na info@dobnet.cz

Pro všechny tarify 

do konce června 

2013.

DOBNET – vysokorychlostní internet, 
bezkonkurenční volání a informace z vašeho okolí

1 M
ĚSÍC ZDARMA

PŘI ZŘÍZENÍ PLATEB 
INKASEM.

WWW.DOBNET.CZ

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 2,21 Kč

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

Vysokorychlostní internet
bez starosti o přípojku
 klienti, kteří se nově připojí do 30. června 2013, 

získají na 3 měsíce tarif Optimal zdarma

 za nové připojení se považuje nová adresa připojení

 kompletní přípojka za 1490 Kč včetně práce technika

 o přípojku se staráme bezplatně, včetně oprav a výměn

 smlouva bez závazku, výpovědní lhůta 1 měsíc

Akce prodloužena.


