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Všeradice	jsou	stará	obec,	vloni	slavily	
750	 let	od	svého	vzniku	 (nebo	od	první	
zmínky	v	listinách)	a	dnes	mají	460	oby-
vatel,	nejsou	tedy	příliš	velké.	Ale	co	se	
týká	kulturního	vyžití,	 zdejší	 lidé	si	urči-
tě	 nemohou	 stěžovat.	 Během	 roku	 se	
tu	koná	několik	významných	akcí,	v	létě	
pak	divadla	a	koncerty,	přes	rok	zase	vý-
stavy	a	zámecké	večery.	Kromě	toho	si	
tu	můžete	také	zasportovat	nebo	zahrát	
minigolf.

Ovšem	zábava	není	všechno,	to	dobře	
ví	 i	 všeradické	 zastupitelstvo	 v	 čele	 se	
starostou	Bohumilem	Stibalem.	Letos	se	
ve	 Všeradicích	 začal	 budovat	 vodovod	
i	kanalizace,	na	které	obec	získala	dota-
ci,	pokračuje	obnova	zámeckého	areálu,	
v	uplynulých	letech	tu	přibyla	hřiště	i	mi-
nigolf.	„Práce	je	zde	pořád	dost	a	určitě	

bude	i	za	deset	let,“	říká	starosta	Stibal,	
když	 vyjmenovává	 plány	 na	 další	 roky	
(více	v	rozhovoru	na	straně	9).

Za	delší	zmínku	stojí	hlavně	rekonstruk-
ce	 zámeckého	 areálu,	 kde	 se	 narodila	
známá	 česká	 spisovatelka	 a	 kuchařka	
Magdalena	 Dobromila	 Rettigová.	 Ještě	
před	pár	 lety,	 než	 se	 začalo	 s	 jeho	ob-
novou,	 byl	 tento	 prostor	 téměř	 zdevas-
tovaný.	 Dnes	 je	 tu	 Galerie	 a	 muzeum	
M.	 D.	 Rettigové,	 kde	 se	 konají	 výstavy,	
restaurace	U	Paní	Magdaleny	s	ubytová-
ním,	hřiště	na	minigolf	a	dvě	víceúčelová	
hřiště,	ve	dvoře	se	dělají	 terénní	úpravy	
a	připravují	další	vylepšení.	Rozhodně	je	
tu	vidět	hodně	práce.

Přijeďte	se	někdy	do	Všeradic	podívat,	
třeba	na	nějakou	kulturní	akci!	Vítaní	jsou	
všichni.	 Lucie Paličková

V podhůří brd se nachází obec Všeradice. není velká, zato docela 
známá. Ve zdejším zámečku se totiž narodila Magdalena dobromila 
rettigová. dnes tu stojí její galerie a muzeum. ovšem ve Všeradicích 
je toho k vidění mnohem víc. téma na str.   až8 10

aktuality
Co	je	nového	v	našem	regionu.

Vítejte V letech
Nová	 školka	 v	 Letech	 se	 otevírá.	
Obec	 získá	 nové	 kompostéry	 pro	
obyvatele.

roZhoVor
Sochař	 Petr	 Váňa	
má	 hlavní	 zásluhu	
na	 konání	 sochař-
ského	 sympozia	
v	 Dobřichovicích	
a	 jeho	 díla	 najdete	
po	celém	regionu.

o PutoVní Pohár  
M. d. rettigoVé
Kuchařská	soutěž	proběhne	21.	září	
ve	Všeradicích.

Máte dostatečně 
silná hesla?

Jsou	 věci,	 které	
jsme	 se	 tak	 trochu	
naučili	opomíjet.	Jak	
jste	na	tom	v	oblasti	
počítačové	bezpeč-
nosti?

Všeradice 
a VšeradoVa ZeMě
Vypravili	 jsme	se	do	Všeradic,	malé,	
ale	známé	obce	v	podhůří	Brd.

tiP na Výlet
Vypravte	 se	 do	 zoologické	 zahrady	
a	staňte	se	ošetřovatelem	zvířat.
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dobnet: hledáMe doručoVatele našeho 
ZPraVodaje

Začátkem	každého	měsíce	tiskneme	5	500	ks	měsíčníku	DOB-
NET	 zpravodaj	 a	 zdarma	 je	 doručujeme	 do	 všech	 poštovních	
schránek	 obyvatel	 našeho	 regionu.	 Zpravodaj	 vychází	 vždy	
v	 pátek	 a	 hlavní	 povinností	 každého	 doručovatele	 je	 roznést	
všechny	výtisky	nejpozději	do	neděle.	

V	současné	době	nám	chybí	doručovatelé	pro	oblast	Drahlo-
vice,	Skuhrov	a	Měňany.	Tyto	tři	vesnice	může	zabezpečovat	
jeden	pracovník	nebo	lze	podle	potřeby	obce	rozdělit	více	do-
ručovatelům.

V	 případě	 zájmu	 o	 nabízenou	 pozici	 volejte	 telefonní	 číslo	
603	763	043.	 Michal Nešpor, předseda rady sdružení DOBNET, o. s.

uZaVření silnice Ze Všenor na řitku
Od	2.	9.	do	15.	9.	2013	 je	pro	veškerou	dopravu	uzavřena	

komunikace	spojující	Všenory	a	Řitku.	Uzavírka	se	týká	úseku	
silnice	 pod	 zastávkou	 Nové	 Dvory	 směrem	 na	 Všenory,	 a	 to	
z	důvodu	opravy	komunikace.

Objízdná	trasa	je	stanovena	z	Řitky	po	silnici	III/1024	a	III/0042	
na	 Líšnici,	 Klínec,	 a	 dále	 po	 silnici	 III/1025	 a	 III/11512,	 směr	
Všenory,	na	silnici	III/11510.	Pro	autobusovou	dopravu	se	ruší	
zastávka	 Černolice,	 Nový	 Dvůr,	 a	 to	 obousměrně.	 Autobusy	
číslo	448	a	690	budou	dočasně	jezdit	přes	Jíloviště.	 (mn)

řeVnická škola V Září jen oMeZeně PřístuPná 
Město	 Řevnice	 opravuje	 povrch	 ulic	 Tyršova	 a	 Revoluční.	

V	Revoluční	ulici	je	přitom	první	stupeň	základní	školy.	
Do	 areálu	 školy	 je	 tak	 omezený	 přístup.	 Až	 do	 konce	 září	

bude	provoz	v	Sádecké	ulici	jednosměrný,	ve	směru	od	Mírové	
ulice	k	Pražské.	 (mj)

Všenorské děti ZaMířily do oPraVené školy 
2.	září	2013	se	pro	děti	ze	Všenor	a	z	Letů	otevřela	opravená	

budova	školy.	Prvňáci	se	začali	učit	v	nově	vybudované	třídě,	
kde	se	budou	vzdělávat	podle	programu	s	prvky	Začít	spolu.	
Celá	škola	dostala	i	nový	kabát	–	je	zateplená	a	má	novou	stře-
chu	i	okna.	 (rb)

Pokuty ZaPlatíte kartou 
Hlavní	město	chce	efektivněji	vy-

bírat	pokuty	za	dopravní	přestupky	
nebo	za	jízdu	na	černo	v	hromadné	
dopravě.	

Běžnou	 složenku	 by	 tak	 mohly	
nahradit	mobilní	platební	terminály	
v	rukou	strážníků	a	revizorů.	Mnoho	
pokut	totiž	stále	zůstává	nezaplaceno	a	po	roce	se	stávají	pro-
mlčenými,	a	tudíž	nevymahatelnými.	 (mj)

středočeši jsou třetí V třídění odPadu 
Obyvatel	Středočeského	kraje	ročně	vytřídí	42	kilogramů	do-

movního	odpadu.	
42	kg	na	hlavu	je	o	dva	kilogramy	více,	než	činí	celorepubliko-

vý	průměr.	První	jsou	v	třídění	v	Pardubickém	kraji,	následuje	
kraj	Plzeňský.

Obyvatel	Středočeského	kraje	 ročně	separuje	18	kilogramů	
papíru,	12	kilogramů	plastů	a	11	kilogramů	skla.

Sklo,	papír	a	plast	se	třídí	takřka	na	všech	sběrných	místech.	
Daleko	méně	časté	je	třídění	elektroodpadů	a	oblečení.	Přede-
vším	ve	větších	městech	se	třídí	ještě	biologický	odpad.

Třídění	odpadů	se	snaží	podporovat	 i	Středočeský	kraj	 for-
mou	soutěže	My	třídíme	nejlépe.	V	soutěži	jsou	v	našem	regi-
onu	úspěšné	zvláště	Řevnice,	které	v	loňském	ročníku	zvítězily	
ve	své	kategorii,	tedy	mezi	městy	o	2	000	až	10	000	obyvatel.
	 (mj)

V litni se roZloučí s léteM 
14.	září	se	v	Litni	na	bývalém	statku	rozloučí	s	létem.	
Vše	začne	v	11:00	soutěží	v	netradičním	požárním	útoku.	Ky-

nologové	Policie	ČR	předvedou	výcvik	služebních	psů	a	hasiči	
ukážou	historickou	i	současnou	techniku.	Zlatým	hřebem	po-
tom	bude	klání	v	hodu	pivním	sudem	a	soutěže	v	pití	a	pojí-
dání.	 Celá	 akce	 vyvrcholí	 večer	 koncertem	 hudební	 skupiny	
„Broucy	na	zádech“.	 (jm)

ProViZorní Most hlučí 
Jeden	z	pěti	provizorních	mostů,	které	po	povodních	postavili	

v	kraji	vojáci,	má	problém	s	uváděním	do	provozu.	
Provoz	 na	 mostě	 je	 totiž	 příliš	 hlučný	 a	 berounský	 odbor	

dopravy	tak	nedal	souhlas	s	jeho	zprovozněním.	Silnice	mezi	
Zadní	Třebaní	a	Litní	je	tak	stále	uzavřená.	Dosud	není	znám	ani	
termín,	kdy	by	se	přes	Bělečský	potok	měl	klenout	definitivní	
most.	 (mj)
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události V našeM regionu

Ilustrační foto Autor: Michal Nešpor



s leťánkeM do noVého  
školního roku

Začínáme	v	týdnu	od	9.	září.	Připraveny	jsou	
pro	vás	pravidelné	akce	 jako	Batolata	v	akci	
(1–4	 roky),	 Hrátky	 s	 robátky	 (4–18	 měsíců),	
Montessori	pracovny	(0–3	roky)	a	další.

Chystáme	kurzy	pro	maminky	po	rodičovské	
dovolené.	 Od	 října	 bude	 probíhat	 rychlokurz	
hraní	na	klavír	a	kurz	vaření.	Dále	také	pokra-
čuje	Zeměhraní,	kde	jste	si	mohli	„pohrát“	již	
během	prázdnin.

Ale	 to	 rozhodně	není	vše.	Pokud	nechcete,	
aby	vám	něco	uniklo,	sledujte	náš	web	www.
letanek.cz	 nebo	 facebookové	 stránky	 www.
facebook.com/letanek,	 kde	 se	 dozvíte	 po-
drobnější	 informace	 o	 všech	 připravovaných	
akcích	a	věcech,	jež	pro	vás	chystáme.

sbírka Víček Pro kristýnku – 
PoděkoVání

Od	dubna	do	června	2013	se	v	Leťánku	usku-
tečnila		sbírka	víček	pro	Kristýnku	Kačabovou	
z	Radotína.	Kristýnka	má	dětskou	mozkovou	
obrnu	a	touto	cestou	jsme	jí	společně	s	vámi	
chtěli	 pomoci,	 aby	 mohla	 odjet	 na	 speciální	
léčbu	do	lázní.

Celkem	 jste	 nám	 donesli	 úctyhodných	
225,5	kg	 svršků	 od	 nápojových	 lahví,	 kte-
ré	 jsme	 koncem	 června	 předali	 Kristýnčiným	
rodičům.	Chtěla	bych	velmi	poděkovat	všem	
sběračům	a	hlavně	personálu	a	dětem	z	MŠ	
a	ZŠ	Josefa	Kubálka	Všenory,	kteří	se	na	tom-
to	množství	významně	podíleli.

Kristýnka	 díky	 víčkům	 a	 především	 finanč-
ním	darům	absolvovala	letos	v	červenci	první	
úspěšný	pobyt	v	lázních	Klimkovice.	Její	zdra-
votní	stav	se	zlepšil,	ale	aby	byla	léčba	oprav-
du	 úspěšná,	 je	 nezbytné	 tuto	 terapii	 opako-
vat.	 Pojišťovna	 hradí	 jen	 jedny	 lázně	 za	 rok	
a	Kristýnka	potřebuje	do	půl	roku	další	terapii.	
Na	příští	rehabilitaci	by	tedy	měla	odjet	v	prů-
běhu	listopadu	2013	až	ledna	2014.	

Léčbu	 je	 nutné	 podstoupit	 minimálně	
na	 15	 dní	 a	 cena	 pobytu	 se	 pohybuje	 okolo	
45	000	Kč.	Jelikož	v	předešlé	sbírce	byli	dárci	
štědří,	 rodina	 už	 nějakou	 částku	 má	 a	 	 zbý-
vá	nasbírat	asi	10	tun	víček,	což	je	v	přepočtu	
zhruba	36	000	Kč.

Budeme	rádi,	když	s	námi	budete	ve	sbírce	
pokračovat	 a	 třeba	 i	 jen	 několika	 víčky	 dáte	
jedné	malé	slečně	šanci	zlepšit	zdravotní	stav.	
Podrobnější	 informace	 najedete	 na	 www.	
letanek.cz	nebo	na	facebookových	stránkách	
www.facebook.com/VickaPomocProKristyn-
ku.	Ještě	jednou	velké	DÍKY	všem	sběračům!	

Renata Dudová, RC Leťánek

školinka nona a kroužky 
netradičně

Občanské	 sdružení	 Školinka	 Nona	 rozjelo	
svoji	činnost	v	úžasných	prostorách	v	centru	
obce	hned	začátkem	září.	Kromě	školky,	která	
doplňuje	možnosti	obce	Lety	na	umístění	dětí	
k	předškolnímu	vzdělávání,	otevírá	také	kurzy	
a	kroužky	jak	pro	školkové,	tak	starší	děti	–	co	
takhle	zkusit	módní	tvorbu	nebo	paličkování?

V	nabídce	najdete	 kroužky	 s	hudebním	za-
měřením	 i	 jazykové	 vzdělávání	 orientované	
na	 užití	 angličtiny	 např.	 ve	 vyprávění	 pohád-
kových	 příběhů.	 K	 další	 nabídce	 patří	 oblí-

bená	 jóga	 pro	 děti	 a	 keramika	 s	 paní	 Janou	
Demjanenkovou.	Pro	větší	 slečny	pak	módní	
tvorba	a	paličkování.	Informace	získáte	na	te-
lefonu	723	450	510	nebo	na	e-mailové	adrese		
skolinkanona@gmail.com.

koMPostéry Pro obyVatele 
obce lety a autoMobil  
na sVoZ bioodPadu

Z	 operačního	 programu	 Životní	 prostředí	
a	Fondu	soudržnosti	 obdržela	obec	Lety	 roz-
hodnutí	 o	 poskytnutí	 dotace	 na	 pořízení	 300	
kompostérů	 pro	 obyvatele	 Letů	 a	 zakoupení	
automobilu	na	svoz	bioodpadu.	Současně	s	tím	
bude	pořízen	štěpkovač	pro	likvidaci	větví.

Zastupitelstvo	 obce	 chce	 pořízením	 kom-
postérů	 dosáhnout	 výrazného	 snížení	 množ-
ství	směsného	odpadu	díky	separaci	kuchyň-
ského	 a	 zahradního	 odpadu,	 kterou	 budou	
letovští	obyvatelé	i	rekreanti	provádět	na	vlast-
ních	pozemcích	formou	kompostování.

Kompostéry	 získají	 zájemci	 na	 základě	
smlouvy	 o	 výpůjčce,	 jež	 bude	 jmenovitě	 po-
depisována	mezi	obcí	a	příjemci	kompostérů.	
Smlouva	zavazuje	 jejich	uživatele	k	 řádnému	
kompostování	 a	 mimo	 jiné	 také	 umožňu-
je	 kontrolním	 orgánům	 přístup	 na	 pozemek	
s	kompostérem.

V	 současné	 době	 probíhá	 výběrové	 řízení	
na	 pořízení	 kompostérů.	 Po	 uzavření	 smlou-
vy	s	vítězným	dodavatelem	budou	obyvatelé	
vyzváni	 k	 podepisování	 smluv	 a	 vyzvednutí	
kompostérů.	 Více	 informací	 najdete	 v	 sekci	
výběrové	řízení	na	www.obeclety.cz.

Obec	se	na	těchto	projektech	finančně	podílí	
10	%.	85	%	nákladů	uhradí	Fond	soudržnosti	
a	zbylých	5	%	se	hradí	z	operačního	programu	
SFŽP.	 (bt)

obec Lety

 Krátce 
Veřejné Zasedání
Veřejné zasedání obecního zastupitel-
stva se bude konat dne 10. 9. 2013 
od 19 hodin v sále U Kafků. Na pro-
gramu je mj. schválení změny č. 3 ÚP 
obce Lety, informace o řešení vlast-
nictví pozemků pod komunikacemi, 
obecně závazné vyhlášky – omezení 
rušení nočního klidu a klidu o svátcích 
a požární řád obce, informace o získa-
ných dotacích ze SFŽP a snaha o zís-
kání dotací z ROP a MMR na opravu 
komunikací.

dodržoVání klidu
Zastupitelstvo obce Lety se rozhod-
lo projednat na svém zasedání dne  
10. 9. novou obecně závaznou vyhláš-
ku o ochraně klidu a regulaci hlučných 
činností. Cílem této vyhlášky je ome-
zení činností, které v noci a o svátcích 
narušují veřejný pořádek v obci a noč-
ní klid obyvatel používáním hlučných 
strojů a zařízení v nevhodnou dobu či 
prováděním pyrotechnických efektů 
a ohňostrojů.

noVý autobusoVý 
sPoj Pid 448
S trvalou platností od 1. 9. 2013 do-
chází na lince PID 448 ke zřízení nové 
zastávky Lety, Na Návsi, kam bude za-
jíždět odpolední spoj ze směru Všenory 
a Dobřichovice s odjezdem: ze zastáv-
ky Všenory, U Kácovských ve 14:28, 
Všenory, sportovní areál 14:29, Dobři-
chovice, nádraží 14:31, Dobřichovice, 
pošta 14:34, Dobřichovice, rozcestí 
Karlík 14:36, s příjezdem do Letů 
na náves ve 14:39. Autobusová linka 
bude dále pokračovat na Karlík.

noVý úZeMní Plán
V souvislosti se započetím prací 
na novém územním plánu obce Lety 
vyzývá obecní úřad obyvatele k podá-
vání podnětů pro zapracování do no-
vého ÚP obce. Lhůta pro podávání 
podnětů končí 31. 10. 2013. Podněty 
lze doručit písemně osobně v úředních 
hodinách nebo elektronicky na adresu 
podatelna@obeclety.cz. 

haVarijní staV 
kanaliZace
Po letošní červnové povodni pokračují 
po celé léto průsaky vody do sklepů 
domů v ulici Prostřední. Obecní úřad 
zažádal o kamerovou revizi stavu 
kanalizace v této ulici. Ta odhalila 
rozsáhlé poškození kanalizace v ob-
lasti od ulice Spojovací až do katas-
tru města Dobřichovice. V současné 
době se připravuje projektová do-
kumentace na opravu kanalizace 
při plném provozu. Informace 

o vývoji havárie 
budou dostupné 
v aktualitách na  
www.obeclety.cz.
 (bt)

www.obeclety.cz

Vítejte
V Letech
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Je	to	znát	i	z	jeho	vyprávění.	
Když	jsem	se	ho	zeptala,	na	co	
nejradši	vzpomíná,	odpověděl:	
„Mně	 se	 líbí	 celý	 ten	 sochař-
ský	život,	nikdy	jsem	nic	jiného	
nedělal.	Netušil	jsem,	že	budu	
sochař,	prostě	mě	bavilo	něco	
kreslit	 a	 vytvářet	 sochy,	 ale	
nevěděl	 jsem,	že	se	 tím	budu	
zabývat	celý	život.“

Sochařství jsi ale studoval 
už na střední škole?

Už	před	střední	školou,	u	pana	
Severy	a	pana	Seiferta	v	Řevni-
cích.	K	panu	Severovi	jsem	mohl	
od	sedmé	 třídy	chodit	do	ate-
liéru,	 modelovat	 tam	 a	 dělat	
sochy,	 bylo	 to	 profesionální	
prostředí.	Nejdřív	to	byl	spíš	zá-
jmový	kroužek,	ale	pak	mě	pan	
Severa	vzal	za	svého	a	připravil	
mě	na	zkoušky.	Dostal	jsem	se	

na	 střední	 kamenickou	 školu	
do	 Hořic,	 kde	 jsme	 měli	 partu	
lidí	a	moc	nás	 to	bavilo,	před-
háněli	jsme	se,	kdo	vymodeluje	
větší	sochu,	a	ve	škole	jsme	si	
třeba	prosadili	noční	modelová-
ní…	 Moje	 maturitní	 práce	 byla	
moje	žena.	

Fakt?
Portrét	mé	ženy	(smích).

Co máš teď v nejbližší 
době v plánu?

Ted	 jsem	 zrovna	 na	 dovole-
né.	Ale	hned	potom	budu	dělat	
speciální	projekt	pro	Dobřicho-
vice,	 sochu	 teploměru,	 která	
bude	stát	u	parku	už	teď	v	září.	
V	Dobřichovicích	byla	totiž	na-
měřena	 nejvyšší	 teplota	 v	 ČR,	
40,4	stupně,	a	my	jsme	se	do-
hodli,	že	prostě	musí	mít	sochu.	
Tak	jsem	vymyslel	desku	z	bílé-

ho	mramoru,	v	ní	bude	vsazená	
rtuť	a	napsaná	naměřená	hod-
nota.	To	jsou	takové	moje	malé	
věci	 pro	 Dobřichovice.	 Letos	
jsem	dělal	i	základní	kámen	pro	
školu,	 což	 byla	 kostička	 lega,	
která	má	ovšem	200	kilo,	ze	sli-
veneckého	mramoru.

Tady v okolí je docela hod-
ně tvých děl, třeba kašna 
u zámečku v Řevnicích, 
pomník politickým vězňům 
na Mořině, interiér kostela 
v Černošicích nebo pamětní 
deska pana profesora Ku-
bálka ve Všenorech. Místní 
tradicí je i sochařské sym-
pozium Cesta mramoru. To 
byl tvůj nápad?

Ano,	v	roce	2003	jsem	ho	za-
ložil	 jako	poctu	sochaři	Jiřímu	
Seifertovi.	Chodil	jsem	k	němu	
kreslit	 a	 viděl	 jsem,	 jak	 tvoří	
z	mramoru,	bylo	to	nádherné.	
A	hlavně	já	jsem	na	kameni	vy-
rostl,	protože	můj	táta	byl	střel-
mistr	v	 lomu	na	Mořině	a	bral	
mě	 s	 sebou.	 Jsem	 moc	 rád,	
že	 projekt	 sympozia,	 kterému	
nejdřív	nikdo	nevěřil	a	spous-
ta	 lidí	 si	 myslela,	 že	 je	 to	 pro	
tento	 region	 nesmysl,	 trvá	 už	
deset	 let	 a	 dnes	 má	 velkou	
prestiž.	Jen	letošní	ročník	měl	
být	a	nebyl,	hlavně	z	časových	
důvodů,	ale	i	proto,	že	skonči-
la	firma	Mramor	Slivenec.	Tak	
jsme	ho	o	rok	odložili.

Tvou zatím poslední prací 
je sousoší Cyrila a Metodě-
je u Brna. To je hodně velká 
socha.

Je	 to	největší	 realizace.	Měří	
3,5	metru	a	udělal	jsem	ji	podle	
vlastního	návrhu	z	řeckého	ka-
mene	ze	Soluně.	Jel	jsem	tam,	
abych	 poznal	 krajinu,	 odkud	

ti	 dva	 přišli,	 našel	 jsem	 lom,	
krásný	 bílý	 mramor,	 tak	 jsem	
nechal	přivézt	kamion	kamene.	
Bylo	 ho	 přibližně	 24	 tun,	 sa-
motná	socha	váží	asi	polovinu.

Ty ale neděláš jenom z mra-
moru?

Většinou	ano,	i	když	na	střed-
ní	škole	jsem	dělal	z	pískovce.	
Mramor	 je	 nádherný	 kámen,	
protože	 je	 leštitelný,	 volnou	
tvorbu	dělám	hlavně	z	něj.	Ale	
další	zakázka	pro	Národní	mu-
zeum	bude	z	pískovce,	musím	
ji	zvládnout	do	roku	2016.

Kromě volné tvorby také 
restauruješ, máš poměrně 
hodně práce. Jak vše stíháš?

Nepracuji	 sám,	 ale	 s	 brá-
chou	 Tomášem	 a	 s	 Hynkem	
Shejbalem,	který	pro	mě	seká	
nahrubo,	 já	 bych	 to	 fyzicky	
nestihl.	Sochař	většinou	dělá	
ještě	s	někým,	kdo	mu	sochu	
vyseká	podle	modelu.	Já	pak	
dokončím	 už	 jen	 čistý	 tvar.	
Na	velkých	realizacích	se	po-
dílíme	většinou	tři.

Říkal jsi, že jsi byl delší 
dobu v Itálii. Jak často v ní 
tvoříš?

Pobývám	 tam	 část	 roku,	 je	
to	 kolébka	 sochařství,	 kde	
jsou	krásné	materiály.	A	 taky	
je	tam	teplo.	

Kolik tvých soch je tam 
k vidění?

Třeba	teď	realizovaná	kašna	
z	mramoru	a	bronzu.	A	na	ní	je	
bronzová	kopie	sochy	pod	vo-
dou,	sochy	Jana	s	andělem.

To je ta socha, která leží 
na dně Slapské přehrady?

Přesně	 tak,	 je	 čtyřicet	 me-
trů	 pod	 vodou	 a	 málokdo	 ji	
uvidí,	 což	 mi	 bylo	 líto,	 a	 tak	
jsem	nechal	 její	 sádrový	mo-
del	odlít	do	bronzu.	Takže	kdo	
ji	chce	vidět,	může	se	pono-
řit	 do	 přehrady	 nebo	 si	 zajet	
do	Říma	k	Lateránu,	na	kolej	
svatého	Jana	Nepomuckého.

Až tam pojedu, rozhodně 
se na ni půjdu podívat.

Určitě	jdi,	je	to	na	Via	Concor-
dia	1	a	studují	 tam	čeští	kně-
ží.	 Když	 někdo	 přijde,	 může	
zazvonit,	 říct,	 že	 je	 z	 Čech,	
a	sestry	boromejky	ho	prove-
dou	a	ukážou	mu	i	kašnu.

Kdo vlastně vymyslel so-
chu pod vodou?

dobnet zpravodaj číslo	9	|	ročník	7roZhoVor
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líbí se Mi celý sochařský žiVot 
asi většina lidí v našem okolí zná sochaře Petra 

Váňu z karlíka. V dětství žil v řevnicích a jeho dílo 
najdeme skoro v každé obci v Poberouní, díky němu 
se v dobřichovicích koná také sochařské sympozi-
um cesta mramoru. Petr je umělec v pravém slova 
smyslu, sochařstvím žije.

Petr Váňa PřiPraVuje Pro dobřichoVice sochu tePloMěru
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líbí se Mi celý sochařský žiVot 
Potápěči	z	klubu	Willyteam.	

Chtěli	obnovit	sochu,	která	tu	
kdysi	 stála,	než	udělali	Slap-
skou	přehradu.	

V naší republice je to asi 
jediná socha pod vodou?

Na	světě	ne,	ale	myslím,	že	
u	nás	ano.	Je	tak	hluboko,	že	
tam	není	žádné	světlo,	a	po-
tápěči	 jsou	 překvapení,	 když	
na	ni	posvítí,	protože	září.	Prý	
je	 to	 fascinující,	 někdy	 bych	
to	chtěl	vidět.

Tys tam nebyl?
Ne,	 já	se	nepotápím.	Zkou-

šeli	jsme	to	jen	v	potápěčské	
komoře	 v	 bazénu,	 kde	 jsem	
potápěče	 učil	 sochu	 sesa-
zovat,	 a	 vysekal	 jsem	 si	 tam	
podpis.	Bylo	to	hezké.

Máš kromě práce ještě ně-
jaké koníčky?

Dělám	se	Zdeňkem	Valešem	
tulácký	oddíl	v	Řevnicích,	kte-
rý	jsem	kdysi	založil,	chodíme	
do	lesa,	na	čundry,	letos	bude	
mít	třicetileté	výročí.	Jsem	rád,	
že	funguje,	hrozně	mě	to	baví.

Lucie Paličková

kam v zárí za kulturou
sobota 7. 9.
•	lety	Letovské	chmelení,	vý-
tečné	 jídlo,	pivo	a	dobrá	ná-
lada,	 pivotel	 MMX,	 od	 11:00	
hod.
•	dobřichovice	Dobřichovic-
ká	 alotria:	 festival	 historické-
ho	 šermu,	 tance	 a	 divadla,	
zámek,	celý	den	
•	dobřichovice	Noc	na	Karl-
štejně:	ochotnické	představe-
ní,	zámek,	od	21:00	hod.
•	 Mníšek pod brdy	 Štrúdl	
2013,	štrúdl	divadelních	před-
stavení,	divadlo	Kufr,	Divadél-
ko	K,	Cirkus	Žebřík,	žonglér-
ské	 dílny,	 bleší	 cirkus,	 farní	
zahrada,	od	10:00	hod.

sobota 14. 9.
•	 Všeradice	 Pochod	 Všera-
dovou	zemí:	Všeradice,	Pod-
brdy,	 Vinařice,	 více	 na	 www.
vseradice.cz

•	dobříš	Svatováclavská	slav-
nost	aneb	Loupežníci	na	zám-
ku,	 kostýmované	 prohlídky,	
doprovodné	pohádkové	scén-
ky	 v	 komnatách,	 bohatý	 dět-
ský	program	ve	francouzském	
parku:	 sokolníci,	 šermíři,	 ko-
váři,	stánky	s	místními	dobro-
tami,	zámek,	od	10:00	hod.	
•	 dobřichovice	 Farmářské	
trhy,	zámek	a	nábřeží	Beroun-
ky,	dopoledne	od	8:00	hod.

neděle 15. 9. 
•	dobřichovice	Kvak	a	Žbluňk,	
loutková	pohádka	pro	děti,	re-
žie	 Antonín	 Novotný,	 zámek,	
od	15:00	hod.
•	 černošice	 Muzikál	 Jesus	
Christ	 Superstar,	 orchestr,	
rocková	kapela,	sbor	a	sólis-
té,	 v	 roli	 Ježíše	 	 se	 předsta-
ví	 sólista	 Hudebního	 divadla	
Karlín	Jaromír	Holub,	vstupné	

100	Kč,	 Club	 Kino	 Černoši-
ce,		od	19:30	hod.
•	 Mníšek pod brdy	 Koncert	
skupiny	 Hradišťan,	 vstup	
190	Kč,	zámek,	od	18:00	hod.

sobota 21. 9.
•	Všeradice	Kuchařská	soutěž	
o	 Pohár	 M.	 D.	 Rettigové,	 zá-
mek	Všeradice,	od	11:00	hod.	
•	karlík	Koncert:	podvečer	ro-
dinného	muzicírování	 v	podání	
Alžběty,	Jakuba	a	Leoše	Čepic-
kých,	na	cembalo	a	klavír	je	do-
provodí	 Jaroslav	 Šaroun,	 pro-
gram:	A.	Corelli,	J.	M.	Leclair,	J.	
Massenet,	B.	Bartók,	A.	Dvořák	
a	další,	kostel	sv.	Martina	a	sv.	
Prokopa,	od	18:00	hod.

sobota 28. 9.
•	 dobřichovice	 Farmářské	
trhy,	zámek	a	nábřeží	Beroun-
ky,	dopoledne	od	8:00	hod.

•	karlštejn	Karlštejnské	vino-
braní	28.	až	29.	9.,	koncerty,	
šermířská	 vystoupení,	 jar-
mark,	více	na	www.karlstejn-
ske-vinobrani.cz
•	 Mníšek pod brdy	 Svato-
václavské	 posvícení,	 dobro-
činný	dobový	jarmark	a	tom-
bola,	 hudba,	 svatováclavský	
příběh	 i	 pobavení	 pro	 děti,	
farní	zahrada,	od	15:00	hod.

sobota 5. 10.
•	dobřichovice	Koncert	ve	vel-
kém	sále:	Oldřiška	Richter	Mu-
silová,	 mezzosoprán,	 Martin	
Sauer,	kytara,	Jiří	Richter,	viola,	
zámek,	od	18:00	hod.

neděle 6. 10. 
•	dobřichovice	Pohádka	pro	
děti:	Český	rok	v	podání	Kate-
řiny	Šlágrové,	lidové	písničky,	
říkadla,	pranostiky	a	pohádky,	
sál	Dr.	Fürsta,	od	15:00	hod.
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o PutoVní Pohár M. d. rettigoVé
letos se soutěží na téMa „sVíčkoVá oMáčka“

Všichni	 příznivci	
dobrého	 jídla	 a	 pití,	
zpozorněte	a	určitě	si	
nenechte	 ujít	 tuto	 akci	
ve	 všeradickém	 Zámec-
kém	dvoře!	

Občanské	sdružení	Všera-
dova	země	letos	pořádá	již	
sedmý	ročník	soutěže	o	pu-
tovní	Pohár	M.	D.	Rettigové.	
Účastnící	 se	 profesionální	 ku-
chaři	poměří	v	tomto	roce	svůj	
um,	 talent	 a	 fantazii	 v	 oblasti	
gastronomie	 při	 vaření	 svíč-
kové	 omáčky.	 Vize	 pořadatelů	
je	 totiž	 taková,	 že	 se	 soutěžní	
téma	 každoročně	 obměňuje.	
V	 minulosti	 se	 testovaly	 ku-
chařské	dovednosti	při	přípra-
vě	dobrot	z	králičího	masa,	ryb	
nebo	cizokrajné	zvěřiny.	

Kuchařské	umění	soutěžících	
posuzuje	 odborná	 porota	 do-
plněná	o	známé	tváře	(v	minu-
losti	 to	 byli	 například	 Jan	 Ro-

sák,	 Petr	 Novotný,	
Mojmír	 Maděrič).	
Poté	 vybírá	 autora	

nejlepšího	 pokrmu,	
tedy	 mistra	 kuchař-

ského	umění.	
Bohatý	 doprovodný	

kulturní	 program	 pro	
děti	 i	 dospělé,	 včetně	
soutěží,	 můžou	 ná-

vštěvníci	 Zámeckého	 dvora	
proložit	skvělým	jídlem	a	pitím.	
Chybět	nebude	ani	kvalitní	víno	
a	míchané	alkoholické	i	nealko-
holické	 nápoje	 a	 samozřejmě	
také	 všeradické	 pivo	 Všerad	
z	místního	pivovaru!	Jako	každý	
rok	i	letos	budou	pro	návštěvní-
ky	připraveny	také	jiné	dobroty,	
mezi	nimi	prasátko	na	rožni.	

Vysvětlovat,	 proč	 je	 soutěž	
zasvěcena	právě	M.		D.		Retti-
gové,	je	asi	zbytečné.	Nicméně	
alespoň	v	krátkosti:	Magdalena	
Dobromila	Rettigová	se	narodi-

la	 přímo	 v	 areálu	 Zámeckého	
dvora	ve	Všeradicích.	Do	svých	
18	 let	 neuměla	 česky,	 mluvila	
německy.	 V	 českém	 prostře-
dí	a	díky	manželství	s	českým	
buditelem	a	spisovatelem	J.	A.	
S.	Rettigem	se	z	ní	však	stala	
vlastenecky	 orientovaná	 budi-

telka.	Dnes	je	sice	nejznámější	
svojí	Domácí	kuchařkou	z	roku	
1826,	ale	byla	zejména	horlivou	
organizátorkou	 společenského	
života	 a	 učila	 mladé	 dívky	 šít,	
vařit	 a	 stolovat.	 Zároveň	 byla	
i	 autorkou	 básní,	 divadelních	
her	a	krátkých	próz.	 (bt)

V sobotu 21. září se do Všeradic sjedou profesionální 
mistři kuchařského umění, aby zde předvedli své ku-
linářské dovednosti v soutěži o putovní Pohár M. d. 
rettigové, tentokrát již posedmé. každý rok vaří pro-
fesionální kuchaři na konkrétní téma a letos to bude 
„svíčková omáčka“.

Program vaření se zámeckou paní
zámek Všeradice, sobota 21. září 2013
10:50–11:30 dobříšský Pokleslý orchestr lidových nástrojů
11:30–11:45 Petr Theimer, kejklíř
11:45–12:00 Mericia, skupina historického tance
12:00–12:30 KTP, country kapela
12:30–12:50 soutěž pro děti – vyhlášení výsledků 
12:50–13:30 česká gernická kapela
13:35–13:45 Petr Theimer, kejklíř
13:50–14:15 soutěž pro dospělé – vyhlášení výsledků
14:20–14:30 Mericia, skupina historického tance 
14:35–15:00 Vaření na jevišti – Petr Bendl
15:05–15:15 Petr Theimer, kejklíř
15:25–15:35 Mericia, skupina historického tance
15:40–16:00 Petr Bendl, kytarový recitál 
16:05–16:55 Třehusk: křest CD Nikdy mně nezněly ty všeradský zvony17:00–17:55 vyhlášení výsledků kuchařské soutěže a nejlepší bábovky + losování vstupenek
18:00–19:00 živá hudba

Program moderuje Patrik Rozehnal, ČRo Region

Zdroj: www.alakarte.cz

Zdroj: www.vseradovazeme.cz/kucharska_soutez.html

Zdroj: www.vseradovazeme.cz/kucharska_soutez.html
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Možná	 se	 vám	 zdají	 výše	
zmíněné	 otázky	 zcela	 ne-
související	 se	 zabezpečením	
IT.	 Ale	 v	 praxi	 se	 spousta	
lidí,	kteří	by	si	klepali	na	čelo	
při	 představě,	 že	 odcházejí	
z	 bytu	 a	 nechávají	 dokořán	
otevřené	 dveře,	 vůbec	 neza-
bývá	ochranou	svých	dat.

Stále	 je	 možné	 setkat	 se	
s	 nezabezpečenou	 WiFi	 sítí,	
s	 nezaheslovaným	 přístu-
pem	do	operačního	 systému	
a	s	využíváním	počítače	pod	
administrátorským	 účtem.	
V	dnešním	článku	si	řekneme,	
proč	 jsou	 výše	 zmíněné	 věci	
nebezpečné.

Domácí	 WiFi	 přístupná	 bez	
hesla	 je	 na	 první	 pohled	 do-
cela	dobrý	nápad.	Když	přijde	
někdo	na	návštěvu,	nemusíte	
mu	 heslo	 prozrazovat.	 A	 že	
se	může	připojit	 i	 kdosi	cizí?	
To	přece	nevadí,	mé	připojení	
k	internetu	to	přežije.	Jenže	je	
potřeba	si	uvědomit,	že	v	pří-
padě	připojení	do	domácí	sítě	
„ochranné	systémy“		(antiviry,	
firewall	atp.)	pracují	v	mírněj-
ším	 režimu	 než	 při	 připojení	
do	 veřejných	 sítí.	 Počítačům	
ve	 stejné	 síti	 je	 třeba	 umož-
něno	sdílet	 soubory,	 tiskárny	
a	 další	 zařízení	 nebo	 přehrá-

vat	 multimédia.	 Pokud	 se	
tedy	cizí	člověk	připojí	do	vaší	
domácí	 sítě,	 má	 mnohem	
snazší	 cestu	 k	 vašim	 datům	
a	 do	 vašich	 počítačů,	 které	
může	zneužít	 i	 jinak.	 Je	 tedy	
nutné	 zabezpečit	 si	 přístup	
do	domácí	sítě	heslem,	nejlé-
pe	se	šifrováním	WPA2,	které	
dnes	 zvládnou	 všechna	 mo-
derní	zařízení.

Používat	 počítač	 bez	 hesla	
je	 pohodlné.	 Bez	 problémů	
jej	 spustíte	 a	 rovnou	 pracu-
jete.	Jenže	i	toto	chování	má	
svá	ale.	V	případě	notebooku	
na	 cestách	 je	 riziko	 zřejmé:	
při	 odcizení	 se	 zloděj	 do-
stane	 nejen	 k	 hardwaru,	 ale	
také	 k	 vašim	 datům,	 e-mai-
lům	 a	 třeba	 i	 k	 přístupovým	
údajům	 do	 dalších	 služeb	
(e-shopy,	 sociální	 sítě	 atd.).	
V	případě	klasického	stolního	
počítače	je	to	sice	trochu	slo-
žitější,	ale	i	tam	se	vyplatí	za-
dávat	heslo.	Možná	byste	ne-
měli	 radost,	kdyby	se	k	výše	
uvedeným	 údajům	 dostala	
(byť	třeba	neúmyslně)	návště-
va	či	někdo	z	rodiny.

Se	 zaheslováním	 přístupu	
do	 počítače	 souvisí	 i	 další	
prohřešek	 uživatelů,	 zejmé-
na	operačního	systému	Win-
dows.	 Microsoft	 od	 verze	
Windows	 Vista	 zavedl	 bez-
pečnostní	 omezení	 zvané	
User	Account	Control	 (UAC).	
V	 podstatě	 to	 znamená,	 že	
uživatel	 v	 systému	 nepracu-
je	 jako	 administrátor,	 a	 když	
potřebuje	 provést	 nějakou	
činnost	 administrátora	 (na-
instalovat	 program,	 změnit	
uživatelské	 údaje	 apod.),	
musí	 si	 tzv.	 povýšit	 práva.	

Znamená	 to	 buď	 odkliknout	
hlášku	 na	 obrazovce,	 nebo	
dokonce	 znovu	 zadat	 heslo	
do	počítače.	Pro	drtivou	vět-
šinu	uživatelů	byla	tato	funkce	
nepříjemným	 překvapením.	
Ve	 starších	 verzích	 Win-
dows	takové	omezení	nebylo	
a	mnoho	 lidí	nebylo	ochotno	
přijmout	 tuto	 cenu	 za	 vyšší	
zabezpečení	počítače.	Nutno	
říct,	že	ve	Windows	Vista	bylo	
UAC	zpočátku	nastaveno	vel-
mi	 striktně	 a	 v	 kombinaci	 se	
spoustou	 špatně	 napsaných	
programů,	které	odmítaly	fun-

govat	pod	omezenými	právy,	
byly	 vyskakující	 hlášky	 sku-
tečně	 otravné.	 Ve	 Windows	
7	se	situace	výrazně	zlepšila	
a	UAC	pomáhá	chránit	počí-
tač	 bez	 zbytečného	 vyrušo-
vání	uživatele.

V	 krátkém	článku	 samozřej-
mě	 nelze	 obsáhnout	 celou	
problematiku	zabezpečení	po-
čítače	a	domácí	sítě.	Pokud	si	
nevíte	rady,	sjednejte	si	služby	
odborníka,	 který	 vám	 nejen	
vše	 nastaví,	 ale	 srozumitelně	
zodpoví	i	případné	dotazy.

Miroslav Hofbauer

Zamykáte si doma dveře? nenecháváte v autě vi-
ditelně ležet cenné věci? Pojistíte si domácnost 
na způsobené škody?

o užitečnosti hesel



Název	 vsi	 pochází	 pravdě-
podobně	od	vladyky	Všerada.	
Obec	původně	vypadala	jinak,	
na	 jejím	 místě	 stály	 dvě	 osa-

dy:	v	dolní	části	byla	tvrz,	dvůr,	
mlýn,	 fara	 i	kostel	a	už	 tehdy	
se	jmenovala	Všeradice,	horní	
část	směrem	na	dnešní	Bykoš	

se	 nazývala	 Trnová	 a	 měla	
zemanský	 statek	 a	 poplužní	
dvůr.	Na	začátku	19.	století	už	
byly	obě	osady	spojené.

Tvrz	 ve	 Všeradicích	 stála	
ještě	 v	 sedmnáctém	 století,	
její	 majitelé	 se	 střídali	 a	 bě-
hem	třicetileté	války	 ji	dokon-
ce	 vypálili	 Švédové.	 V	 době,	
kdy	 ji	vlastnil	 rod	Schwarzen-
bergů	 (od	 roku	 1840),	 došlo	
k	 mohutnému	 rozvoji	 obce,	
která	 tehdy	patřila	pod	osov-

ské	panství.	Tou	dobou	došlo	
k	 vybudování	 zámku,	 velko-
statku	 i	 parku,	 byly	 tu	 stáje,	
špýchary,	 uprostřed	 dvora	
kašna	 a	 mnoho	 dalších	 věcí.	
Rozkvět	ale	netrval	dlouho.	

Nedávno	začalo	vedení	Vše-
radic	 s	 obnovou	 zámecké-
ho	 areálu,	 který	 byl	 poměrně	
hodně	zničený.	Část	dvora	už	
je	 zrekonstruovaná	 a	 do	 bu-
doucna	 je	 v	 plánu	 obnovení	
a	úprava	celého	prostoru.

nenápadná obec Všeradice má dlouhole-
tou historii, vloni oslavila 750. výročí svého 
vzniku. nejspíš tu stála už dřív, ale uvede-
na je poprvé v darovací listině z roku 1262. 
tehdy oldřich Zajíc z Valdeka daroval statek 
Všeradice klášteru svaté dobrotivé.
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Všeradice, rodiště Magdaleny 
dobroMily rettigoVé

Zámecký pivovar a hostinec U Paní Magdaleny Autor fotografií: Lucie Paličková

Ačkoli	 M.	 D.	 Rettigová	 neuměla	 až	 do		
18	let	česky,	stala	se	z	ní	vlastenka,	i	díky	
českému	manželovi.	V	Litomyšli,	kde	s	ním	
žila,	se	věnovala	buditelské	činnosti,	orga-
nizovala	společenský	život	a	povzbuzova-
la	ženy,	i	když	nechtěla	rovnoprávnost,	ale	
mladé	dívky	učila	šít,	vařit	a	stolovat.

Jména	 M.	 D.	 Rettigové	 si	 ve	 Všeradi-
cích	 hodně	 váží.	 Před	 několika	 lety	 se	
zde	 začaly	 konat	 každoroční	 kulinářské	
slavnosti.	 Jejich	 součástí	 je	 kuchařská	
soutěž	o	Pohár	M.	D.	Rettigové.

galerie a MuZeuM
A	 to	není	 zdaleka	všechno.	V	Zámec-

kém	dvoře,	v	budově	bývalého	špýcharu	

ze	17.	století,	který	 je	památkově	chrá-
něný,	 dnes	 najdete	 Galerii	 a	 muzeum	
M.	D.	Rettigové.	Galerie	byla	 	slavnost-
ně	 otevřena	 v	 červnu	 2010	 a	 je	 oprav-
du	 velkolepá.	 Zahrnuje	 přízemí	 a	 další	
tři	podlaží,	kde	se	během	roku	pořádají	
výstavy,	besedy	a	jiné	akce.	Přízemí	pa-
tří	právě	M.	D.	Rettigové,	v	prvním	patře	
je	 stálá	 expozice	 Muzea	 české	 vesnice	

a	v	dalších	dvou	jsou	vystavena	díla	ma-
lířů	 a	 sochařů,	 kteří	 se	 každoročně	 zú-
častňují	 zdejšího	 malířského	 sympozia.	
Před	špýcharem	na	dvoře	se	pak	konají	
divadla	a	koncerty.

galerie je oteVřena:
• úterý až pátek	9	až	16	hodin
• sobota a neděle	10	až	17	hodin

slaVná sPisoVatelka tu Má galerii
Magdalena dobromila rettigo-

vá, dívčím jménem artmannová, 
se ve Všeradicích narodila 1. led-
na 1785. i když je dnes nejproslu-
lejší jako autorka knihy domácí 
kuchařka z roku 1826, ve své době 
to byla známá buditelka a spiso-
vatelka, autorka básní, krátkých 
próz a divadelních her.

Asi	málokdo	ví,	že	kromě	M.	D.	Ret-
tigové	 se	 ve	 Všeradicích	 narodil	 ještě	
jeden	významný	člověk.	Je	spojen	s	vý-
robou	sirek	a	jmenoval	se	Aaron	M.	Pol-
lak.	Byl	 židovského	původu,	 ale	uvádí	
se	jako	první	Čech,	který	vyráběl	zápal-
ky	 továrním	 způsobem.	 Do	 produkce	
prý	zavedl	dva	vlastní	objevy,	zápalko-
vou	krabičku	se	zásuvkou	a	zapalovací	
plochou,	umístěnou	po	straně	krabičky,	
a	také	barevné	lakované	sirky	s	barev-
nými	hlavičkami	(na	trhu	v	roce	1847).

Aaron	M.	Pollak	se	sice	narodil	ve	Vše-
radicích,	ale	v	dospělosti	žil	v	Rakousku.	

Ve	Vídni	založil	továrny	na	zápalky,	jedna	
byla	také	v	Českých	Budějovicích	a	další	
na	pražském	Smíchově.	Pollak	byl	v	roce	
1855	 označován	 za	 nejvýznamnějšího	
rakouského	sirkaře,	od	roku	1862	získal	
právo	označovat	své	továrny	jako	„c.	k.	
výsadní“	a	směl	používat	císařské	orlice	
ve	 firemním	 označení.	 Císař	 František	
Josef	I.	mu	v	roce	1869	dokonce	udělil	
šlechtický	 titul	 „rytíř	 von	 Rudin“.	 Když	
Pollak	v	roce	1884	zemřel,	výroba	sirek	
v	 Českých	 Budějovicích	 ještě	 nějakou	
dobu	pokračovala,	ale	o	čtrnáct	let	poz-
ději	došlo	k	likvidaci	firmy.

Méně ZnáMý aaron Pollak
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Bohouši, ty ses ve Všera-
dicích narodil, že?

Ano,	jsem	rodák.	A	doufám,	
že	tady	i	umřu	(smích).

Starostou jsi už sedm let. 
Ale na úřadu ještě déle, ne?

Už	předtím	jsem	byl	v	zastu-
pitelstvu,	teď	je	to	páté	voleb-
ní	období.

To je docela dlouhá doba. 
Ve Všeradicích se hodně 
věcí změnilo.

To	ano.

Při příjezdu do obce si ne-
lze nevšimnout, že část Vše-
radic je teď rozkopaná. Dě-
láte vodovod i kanalizaci?

Ano,	obojí	dohromady.	A	 je	
to	 ideální	 stav,	 že	 můžeme	
stavět	najednou.	Dostali	jsme	
dotaci	 104	 milionů	 korun	
ze	 Státního	 fondu	 životního	
prostředí,	 což	 je	 87	 procent,	
na	 zbytek	 jsme	 si	 vzali	 úvěr.	
Celá	 akce	 má	 být	 dokonče-
na	do	konce	října	roku	2014.	
Pak	bude	celá	obec	napojená	
na	vodu	i	kanál.

Stavíte i čistírnu odpad-
ních vod?

Ano,	budeme	mít	i	svou	čis-
tírnu,	 chtěli	 bychom	 ji	 pustit	
do	zkušebního	provozu	už	le-
tos	v	říjnu.	Postupně	napojíme	
některé	domy,	část	obce	bude	
ve	 zkušebním	 provozu	 připo-
jená	do	konce	letošního	roku.

Tak to vám opravdu přeji. 

Další, čeho si každý návštěv-
ník Všeradic musí všimnout, 
je areál zámku. Kdy se zača-
lo s jeho obnovou?

V	 roce	 2008,	 takže	 letos	 je	
to	pět	let.

Ale dokončené to není?
Kdepak,	 tam	 je	 ještě	hodně	

práce.	 V	 roce	 2008	 jsme	 za-
čali	s	úklidem	a	dělali	jsme	vý-
robní	prostory	z	bývalého	kra-
vína,	 roku	 2009	 jsme	 zahájili	
přebudování	stodol	na	sklady	
a	 došlo	 k	 rekonstrukci	 špý-
charu,	 který	 se	 otvíral	 v	 roce	
2010,	 dnes	 tam	 je	 Galerie	
a	 muzeum	 M.	 D.	 Rettigové.	
Další	rok	jsme	vybudovali	mi-
nigolf	 a	 dělali	 terénní	 úpravy,	
pak	přišla	na	řadu	restaurace.

Uprostřed areálu jsou také 
dvě hřiště. Už se používají?

Ano,	 kolaudovali	 jsme	 je	
v	 prosinci	 2012.	 Na	 ně	 jsme	
získali	 dotaci	 v	 rámci	 MAS	
Karlštejnsko	 a	 na	 špýchar	
a	restauraci	zase	jinou	dotaci	
z	ROP.	

A co přijde na řadu v nej-
bližší době?

Příští	rok	bychom	chtěli	začít	
s	 výstavbou	 wellness	 centra	
v	 místě	 rozbořených	 budov	
vedle	galerie,	teď	zpracovává-
me	projekt	 a	přes	 zimu	snad	
bude	vyřízené	stavební	povo-
lení.	Mezitím	zahájíme	stavbu	
dílen	v	areálu	pod	zámkem.

To vás čeká ještě docela 
dost práce, ale vypadá to 
moc hezky. Naučili se sem 
lidé chodit?

Ano,	 lidé	 hřiště	 i	 minigolf	
poměrně	hodně	využívají,	ga-
lerie	 má	 své	 návštěvníky,	 re-
staurace	bez	nějakých	větších	
problémů	 také	 funguje.	 Až	
dokončíme	 	 wellness	 a	 další	
atraktivity,	 bude	 to	 pro	 ná-
vštěvníky,	kteří	tu	přespí,	i	pro	
naše	lidi	ještě	zajímavější.

Všeradice mají 460 obyva-
tel. Taky u vás poslední do-
bou přibývá tolik lidí?

Ne.	Když	 jsem	začínal,	měli	
jsme	okolo	400	obyvatel,	tak-
že	 nárůst	 je	 plynulý,	 lidé	 po-
stupně	 zapadávají	 do	 obce.	
Máme	výhodu,	že	tu	není	žád-
ný	satelit,	ani	ho	nechceme.	

Co máte do budoucna 
ještě v plánu? Jak budou 
Všeradice vypadat za deset 
let?

Tak	to	vážně	nevím!	Ale	plá-
nů	 máme	 dost.	 Teď	 zpraco-
váváme	projekt	na	hasičskou	
zbrojnici,	kterou	bychom	chtě-
li	začít	stavět,	budeme	shánět	
dotaci.	 Máme	 techniku	 pro	

hasiče,	tak	jim	chceme	zajistit	
pořádnou	 hasičárnu.	 A	 další	
dotace	je	na	zateplení	školky,	
teď	kolem	toho	běháme.	Pak	
nás	čeká	obnova	komunikací	
po	vodovodu	a	kanalizaci,	to	
bude	 rovněž	 velká	 investice.	
A	 připravujeme	 studii	 na	 vy-
užití	stávající	požární	nádrže.	
Práce	tady	bude	určitě	pořád	
dost	i	za	deset	let.

Plánuješ kandidovat příští 
rok ve volbách?

Ještě	nevím,	to	se	uvidí.	Ono	
je	hodně	náročné	stíhat	práci	
i	 starostování.	 Jsem	 neuvol-
něný	 a	 práci	 dělám	 většinou	
po	večerech	nebo	o	sobotách	
a	nedělích.	Od	rozdělané	prá-
ce	na	úřadě	ale	určitě	neute-
ču,	vodovod	a	kanalizaci	bu-
deme	 mít	 hotovou	 do	 konce	
volebního	období.	

Stíháš vůbec nějaké ko-
níčky?

Moc	 ne,	 na	 motorce	 jsem	
letos	 nebyl	 ještě	 ani	 jednou.	
Poslední	 dobou	 jsem	 se	 ale	
našel	ve	spolupráci	s	rumun-
ským	Gernikem.	To	už	 je	ko-
níček,	 mám	 tam	 kamarády	
a	jezdím	tam	i	na	dovolenou.

jseM Zdejší rodák. a snad tu i uMřu
bohuMil stibal je starostou Všeradic sedM let

Všeradice budou teď nějakou dobu rozkopané. dů-
vod je ale pozitivní – buduje se tu vodovod a kanali-
zace. a to i zásluhou současného starosty bohumila 
stibala, který se o svou obec dobře stará. Vždyť bě-
hem posledních let Všeradice opravdu prokoukly.

V budově obecního úřadu sídlí také Muzeum pravěku

Starosta Všeradic Bohumil Stibal při křtu desky kapely Třehusk
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PartnerstVí obcí: 
gernik

Většina	obcí	v	naší	republice	
má	nějakou	partnerskou	obec	
v	 zahraničí.	 Výjimkou	 nejsou	
ani	 Všeradice.	 Partnerskou	
smlouvu	 s	 rumunskou	 obcí	
Gernik	 podepsaly	 poměrně	
nedávno,	 v	 roce	 2010,	 zato	
je	 toto	 přátelství	 intenzivní.	
Všeradický	 starosta	 Bohumil	
Stibal	jezdí	do	Gerniku	něko-
likrát	do	roka.

„Jezdím	 tam	 docela	 čas-
to,	 nedávno	 jsem	 tam	 pobý-
val	 týden,	 byl	 jsem	 pozvaný	
na	 svatbu.	 Mám	 radost,	 že	
se	vzájemná	spolupráce	daří,	
rozhýbali	 jsme	 hasiče	 a	 vše	
funguje	dobře,	teď	vymýšlíme	
další	 aktivity,“	 říká	 Bohumil	
Stibal.

A jak Všeradice přišly zrov-
na na obec Gernik v rumun-
ském Banátu?

Čirou	náhodou.	Před	několi-
ka	lety	jsme	přemýšleli	o	tom,	
že	 každá	 správná	 obec	 by	
měla	 mít	 nějaké	 partnerské	
místo	v	zahraničí,	ale	pro	nás	
byla	 prvotní	 věc,	 aby	 se	 lidé	
navzájem	 domluvili,	 proto-
že	 když	 si	 nerozumějí,	 ztrácí	
partnerství	 své	 kouzlo.	 Ptali	
jsme	se,	s	kým	se	domluvíme?	
Jedině	s	českými	menšinami	
v	zahraničí.	A	tak	jsme	hleda-
li,	 kam	 se	 vrhnout,	 uvažovali	
jsme	 i	 o	 Chorvatsku	 nebo	
Srbsku	a	nakonec	vyhrál	Ba-
nát.	Jeli	jsme	se	tam	podívat,	
a	 protože	 jediný	 Gernik	 měl	
v	 té	době	českého	místosta-
rostu	a	velikostně	na	tom	byl	
podobně	jako	my,	slovo	dalo	
slovo	a	v	roce	2010	jsme	po-
depsali	partnerskou	smlouvu.

Funguje spolupráce s lid-
mi v Gerniku?

Funguje	 skvěle,	 delegace	
od	nás	jezdí	do	Gerniku	pravi-
delně,	 jejich	zástupci	byli	ně-
kolikrát	 u	 nás.	 Hasiči	 z	 obou	
obcí	 se	 dali	 dohromady,	 stý-
kají	 se	 a	 píšou	 si.	 Je	 dobré,	
že	takhle	komunikují,	protože	
už	to	nezáleží	 jen	na	mně,	až	
skončím	 starostování,	 bude	
spolupráce	určitě	pokračovat.

PaMátky V obci
Kromě	 areálu	 Zámeckého	

dvora,	 kde	 najdete	 Galerii	
a	 muzeum	 M.	 D.	 Rettigové,	
hostinec	a	pivovar,	se	ve	Vše-
radicích	 nacházejí	 také	 další	
zajímavé	objekty.

kostel sVatého 
bartoloMěje

Na	 kraji	 obce	 směrem	
od	Nesvačil	můžete	najít	kos-
tel	 svatého	 Bartoloměje.	 Byl	
postaven	 ve	 14.	 století,	 ale	
dneska	 vypadá	 samozřejmě	
úplně	 jinak,	 v	 18.	 století	 byl	
přestavěn	 a	 upravován	 ještě	
ve	 20.	 století.	 Kostel	 spadá	
pod	řevnickou	farnost.

kostel církVe 
českosloVenské 
husitské

Nenápadná	 stavba	 (asi	 ze	
začátku	19.	století),	která	sto-
jí	 u	 silnice	 naproti	 hostinci,	

dnes	 jako	 kostel	 nefunguje.	
Zajímavé	 je,	 že	 dříve	 to	 byla	
židovská	synagoga.

další PaMátky
Mezi	památkové	objekty	pa-

tří	také	roubená	chalupa	pana	
Ječného	 na	 návsi	 a	 bývalý	
statek	 u	 Fousků	 s	 barokním	
štítem.	 Dále	 stojí	 za	 zmínku	
výklenkové	kapličky	u	kostela	
a	pět	božích	muk.

tradice 
a každoroční akce

Ve	Všeradicích	se	stále	drží	
hodně	 tradic.	 Každý	 rok	 se	
tu	 koná	 masopust	 a	 máje	
a	na	konci	srpna	tradiční	pouť	
s	posvícením.	To	trvá	tři	dny,	
začíná	 se	 v	 sobotu	 a	 končí	
v	pondělí	pěknou	hodinkou.

Už	několik	 let	se	do	Všera-
dic	 sjíždějí	 také	 malíři	 a	 so-
chaři	 na	 mezinárodní	 sym-
pozium	 malířů.	 Jejich	 tvorba	
se	potom	vystavuje	v	muzeu	

v	 Zámeckém	 dvoře.	 A	 v	 září	
se	každoročně	konají	kulinář-
ské	slavnosti,	jejichž	součástí	
je	 kuchařská	soutěž	o	Pohár		
M.	D.	Rettigové.	Kromě	toho	tu	
v	létě	bývají	divadla	a	koncer-
ty	a	během	roku	pak	zámecké	
večery	s	různými	hosty.

Kromě	 Galerie	 a	 muzea		
M.	D.	Rettigové,	kde	se	koná	
sedm	 výstav	 ročně,	 můžete	
ve	 Všeradicích	 navštívit	 také	
Muzeum	 pravěku,	 které	 síd-
lí	 v	 budově	 obecního	 úřadu.	
„Díky	muzeu	jsme	získali	do-
taci	a	mohli	jsme	zrekonstru-
ovat	 budovu	 celého	 úřadu.	
Teď	 tu	 máme	 expozici	 doby	
bronzové	a	časem	 ji	chceme	
vylepšit,	ale	zase	nám	chybějí	
peníze,“	 říká	 všeradický	 sta-
rosta	Bohumil	Stibal.

Všechny informace 
najdete na webových 
stránkách obce 
www.vseradice.cz

Téma připravila Lucie Paličková

stříPky a ZajíMaVosti Z Podhůří brd
snad už jste ve Všeradicích někdy byli, třeba ještě 

ne, nebo tam jezdíte často. a je také možné, že o této 
obci v podhůří brd některé věci nevíte. a to je škoda, 
protože se jedná o mnoho zajímavého.

Kostel sv. Bartoloměje

co Vás čeká 
do konce 
roku?
5.	září
Vernisáž výstavy obrazů 
z dílny jany a Petra 
kellnerových,	potrvá	
do	6.	října	(galerie).

21.	září
kulinářské slavnosti 
Kromě	jídla,	pití	a	zábavy	
bude	na	programu	také	
křest	nové	desky	kapely	
Třehusk	s	názvem	Nikdy	
mně	nezněly	ty	všeradský	
zvony.

27.	října
lampionový průvod 

začátek	prosince
Mikulášská besídka

do	30.	září
Výstava obrazů Věry 
Mačkové	(galerie)
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Tzv.	sousedská	práva	(práva	
a	povinnosti	 vlastníků	 i	 nepří-
mo	 sousedících	 nemovitostí	
vůči	 sobě	 navzájem)	 vychá-
zejí	 v	 nejvyšší	 rovině	 z	 čl.	 11	
odst.	3	Listiny	základních	práv	
a	svobod,	která	říká:	„Vlastnic-
tví	 zavazuje.	 Nesmí	 být	 zne-
užito	 na	 újmu	 práv	 druhých	
anebo	 v	 rozporu	 se	 zákonem	
chráněnými	 obecnými	 zájmy.	
Jeho	výkon	nesmí	poškozovat	
lidské	zdraví,	přírodu	a	životní	
prostředí	nad	míru	stanovenou	
zákonem.“	Dodržení	definice	je	
zajišťováno	 řadou	 zákonných	
mechanismů,	zakotvených	ze-
jména	občanským	zákoníkem.	

Strom	a	cokoliv	na	sousedo-
vě	pozemku	 je	 v	právu	pova-
žováno	 za	 součást	 pozemku,	
a	 vlastnictví	 souseda.	 Pokud	
„přelézá“	větvemi	na	sousední	

pozemek,	nepřestávají	být	tyto	
větve	 (a	 plody	 na	 nich)	 jeho	
vlastnictvím.	Proto	není	záhod-
no	je	bez	předchozího	pokusu	
o	 komunikaci	 se	 sousedem,	
jen	 tak	uříznout	 (nebo	otrhat).	
Rozumní	 sousedé	 se	 dohod-
nou	mezi	sebou.	Stromek	jeho	
vlastník	přikrátí	tak,	aby	neva-
dil,	 případně	 příště	 bude	 dře-
viny	 vysazovat	 tak,	 aby	 plot	
přelézt	nemohly.	Stejně	tak	to	
může	opatrně	a	šetrně	udělat	
dotčený	 soused,	 nesmí	 však	
stromek	ohrozit	nebo	poškodit	
a	nesmí	zásah	provádět	mimo	
vegetační	období	rostliny.	

Ust.	§	127	obč.	zák	dává	sou-
sedovi	 právo	 přístupu	 na	 do-
tčený	 pozemek	 za	 účelem	
údržby	stromu,	plotu	nebo	otr-
hání	plodů	po	dohodě	s	vlast-
níkem	 pozemku;	 nedostane-li	
jej,	 má	 právo	 se	 jej	 domáhat	
soudně.	Primárně	však	může-
te	 šetrně	 k	 zásahu	 přistoupit	
vy	a	stromek	o	přesahující	vě-
tev	ořezat	sami	a	po	sousedo-
vi	event.	požadovat	vzniklé	ná-

klady	 a	 úhradu	 škody,	 pokud	
již	byla	způsobena.	

Odlišně	 je	 tomu	 v	 případě	
plodů	 z	 této	 přesahující	 vět-
ve;	 dokud	 drží	 na	 větvi,	 jsou	
to	 sousedova	 jablíčka,	 jak-
mile	spadnou	 (ale	nesetřásat	
prosím),	jsou	vaše	(pokud	při	
pádu	 způsobí	 škodu,	 napří-
klad	rozbijí	skleník,	můžete	si	
je	 nechat,	 a	 navíc	 za	 to	 mů-
žete	po	sousedovi	požadovat	
náhradu	vzniklé	škody).	

Pokud	 jde	 o	 ostatní	 vlivy,	
soused	se	podle	zákona	(§	127	
obč.	 zák.)	 musí	 zdržet	 všeho,	
čím	 by	 nad	 míru	 přiměřenou	
poměrům	obtěžoval	nebo	čím	
by	 vážně	 ohrožoval	 výkon	
jeho	 práv.	 Proto	 zejména	 ne-
smí	 ohrozit	 sousedovu	 stav-
bu	 nebo	 pozemek	 úpravami	
na	 něm	 zřízené	 bez	 toho,	 že	
by	 učinil	 dostatečné	 opatření.	
Nesmí	 nad	 míru	 přiměřenou	
poměrům	 obtěžovat	 sousedy	
hlukem,	 prachem,	 popílkem,	
kouřem,	plyny,	parami,	pachy,	
pevnými	 a	 tekutými	 odpady,	

světlem,	stíněním	a	vibracemi,	
nesmí	 nechat	 chovaná	 zvířata	
vnikat	 na	 sousedící	 pozemek	
a	 nešetrně,	 popřípadě	 v	 ne-
vhodné	 roční	 době	 odstraňo-
vat	ze	své	půdy	kořeny	stromu	
nebo	odstraňovat	větve	stromu	
přesahující	 na	 jeho	 pozemek	
(celé	shrnuto	do	termínu	imise,	
tj.	vlivy	sousedního	pozemku).

Ten,	kdo	je	rušen	tzv.	imisemi,	
má	možnost	bránit	se	proti	nim	
žalobou,	 kterou	 se	 bude	 do-
máhat,	 aby	 sousedovi	 (nikdo	
jiný	než	vlastník	nemovité	věci	
žalován	být	nemůže)	bylo	ulo-
ženo	zdržet	se	přesně	vymeze-
ného	rušení.	Rušení	již	ale	musí	
nastat	nebo	proběhnout,	touto	
žalobou	se	nelze	domáhat	od-
stranění	pouhé	jeho	hrozby.	

Zajisté	 má	 přednost	 tole-
rance	a	dohoda.	Jakmile	totiž	
spor	vznikne,	táhne	se	dlouhé	
roky…

dotazy je možné
směřovat na adresu:

poradna@dobnet.cz

PráVní Poradna 

Ve schránce se mi ob-
jevil dotaz, zda je možné 
ořezat sousedův strom, 
pokud přelézá větvemi 
na pozemek tazatele.

na dotaZy odPoVídá Mgr. Petra VráblikoVá, adVokát

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská

Každý čt do 20 hod.
po-pá 8-18 / čt 8-20
so 8-12
www.kola-sport.cz

Kvalitní servis
perfektní předprodejní

příprava kol

info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice

prázdninové 

slevy kol



beZ front a tlačenic
Zoo	ve	Větrovech	 je	 ideální	 především	

pro	rodiny	s	dětmi.	Nebudete	se	zde	pro-
dírat	zástupy	lidí,	jako	tomu	bývá	v	atrak-
tivních	 časech	 například	 v	 pražské	 zoo.	
Čeká	vás	procházka	příjemně	upraveným	
areálem,	kde	můžete	v	případě	únavy	po-
sedět	nejen	na	vyhrazených	místech,	aniž	
byste	překáželi	proudícím	davům.

Větrovská	 zoologická	 zahrada	 chová	
mnohá	 z	 atraktivních	 zvířat,	 na	 něž	 se	
do	zoo	 jezdí.	Chybět	nesmějí	velké	šel-
my	jako	lev,	tygr,	velbloud	nebo	medvě-
di.	 Raritou	 je	 společný	 výběh	 medvěda	
hnědého	a	vlka.	Zajímavý	je	také	výběh	
dětské	zoo.	Další	specialitou	 je	origina-
lita	některých	expozic.	V	restauraci	mů-
žete	při	jídle	pozorovat	tamaríny,	a	když	
v	 areálu	 tuto	 opičku	 potkáte	 tak	 říkajíc	
tváří	v	tvář,	neznamená	to,	že	utekla.

dVě hodiny ošetřoVateleM
Ve	 Větrovech	 zachytili	 trend	 zážitkové	

dovolené,	 a	 tak	 uprostřed	 zahrady	 stojí	
penzion	s	restaurací	a	vy	se	můžete	uby-
tovat	a	strávit	noc	přímo	„mezi	výběhy“.	
Pro	 děti	 je	 rozhodně	 nejzajímavější	 stát	
se	na	dvě	hodiny	ošetřovatelem	u	oblí-
bených	zvířat.	

Na	 recepci	 si	 vás	 vyzvedne	 ošetřova-
telka	 a	 zavede	 vás	 do	 zázemí	 zahrady.	
Stanete	se	svědky	přípravy	potravy,	po-
znáte	 živočichy	v	karanténě,	dozvíte	 se	
něco	 o	 navíc	 o	 zvířatech,	 která	 budete	
ošetřovat,	a	vyrazíte	do	práce.	Už	po	od-
chodu	 ze	 zázemí	 se	 stanete	 středem	
pozornosti,	a	nikoli	návštěvníků.	Většina	
zvířat	 totiž	 ošetřovatelské	 náčiní	 pozná	
a	nadšeně,	a	především	velmi	hlasitě	si	
o	vaši	návštěvu	řekne.

Nejen	pro	děti	je	možnost	poklidit	u	lvů,	
pomoci	při	krmení	poraněné	surikaty,	od-
lákat	 velblouda	 od	 žlabu,	 vykydat	 med-
vědům	 nebo	 nechat	 odpovědět	 tygra	

na	pozdrav	skutečně	nezapomenutelným	
zážitkem.	 Ošetřování	 zvířat	 lze	 zakoupit	
ve	 speciálním	 rodinném	 balíčku,	 spoje-
ném	s	ubytováním	a	se	stravováním.

koMentoVané krMení 
a enrichMent

I	 když	do	 zoologické	 zahrady	 zamíříte	
bez	 plánu	 vyzkoušet	 si	 ošetřování,	 ne-

dobnet zpravodaj číslo	9	|	ročník	7tiP na Výlet
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ošetřoVateleM V Zoologické Zahradě
aneb do Zoo neMusíte jen do Prahy

V táboře-Větrovech, přibližně ho-
dinu a půl jízdy autem daleko, už 
dva roky funguje zoologická zahra-
da, která se zaměřuje především 
na zvířata žijící na americkém kon-
tinentu, ale nejen na ně. Ve Větro-
vech najdete největší zoologickou 
zahradu v jižních čechách s osm-
desáti druhy zvířat.



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

dobnet zpravodajčíslo	9	|	ročník	7

13 strana

tiP na Výlet

ošetřoVateleM V Zoologické Zahradě
musíte	 se	 procházet	 jen	 mezi	 výběhy.	
Na	každý	den	je	připraven	program	ko-
mentovaného	 krmení	 u	 těch	 nejzajíma-
vějších	 obyvatel	 zoo,	 mnohdy	 spojený	
s	obohacením	pro	zvířata	samotná.	Za-
jímavou	formou	se	dozvíte	spoustu	věcí,	
které	jste	ani	netušili.

Zoo	ve	Větrovech	slaví	v	sobotu	7.	září	
své	druhé	výročí	a	mezi	českými	zoolo-
gickými	zahradami	patří	mezi	nejmladší.	
V	areálu	je	mnoho	prostoru,	který	napo-
vídá,	 že	 pokud	 sem	 zavítáte	 o	 několik	
měsíců	později,	počet	zvířat	bude	 ještě	
bohatší.

Jaroslav Mareš

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKů 
Společnost INFOCREDIT s.r.o., Palackého 70, Dobřichovice, v zastoupení svého klienta

nabízí k prodeji tři exkluzivní stavební pozemky (všechny tři pozemky společně tvoří ucelenou část o výměře 
3.977 m2 a lze je prodat i vcelku) v původní zástavbě, které vznikly schváleným rozdělením původního pozemku 
parc.č. 2743. Pozemky se nacházejí v pravobřežní části města Dobřichovice,  v oblasti Brunšova. 

Jedná se o pozemky na slunném místě nedaleko centra města, mimo záplavové území, téměř rovinné, s exkluzivním 
výhledem na dobřichovický zámek, centrum města a řeku Berounku protékající středem města.

1) Stavební pozemek  – soubor nemovitostí – a to pozemku parc. 2744 o výměře 67 m2, pozemku budoucí parc. 
č. 2743/11 o výměře 1.135 m2 (výměra celkem 1.202 m2) a stavby – rekreační chaty č. ev. 60 – Jedná se o velmi 
atraktivní pozemek pro výstavbu jednoho rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, koeficient 
zastavěnosti 0,20. Pozemek je přístupný po zpevněné komunikaci s veřejným osvětlením, na hranici pozemku přivedeny 
veškeré dostupné sítě – elektřina, plyn, voda, kanalizace a to ve stavu umožňujícím okamžité připojení. Pozemek tvoří 
ucelená plocha, nepatrně svažitá.  Stavba – rekreační chata – určena k demolici, lze využít případně jako zařízení 
budoucího staveniště. Její stav odpovídá stáří a omezené údržbě

2) Stavební pozemek – tvořen samostatným pozemkem budoucí parc. 2743/12 o výměře 1.202 m2 – velmi atraktivní 
pozemek určený pro výstavbu jednoho rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, koeficient 
zastavěnosti 0,20. Pozemek je přístupný po zpevněné komunikaci s veřejným osvětlením, na hranici pozemku přivedeny 
veškeré dostupné sítě – elektřina, plyn, voda, kanalizace a to ve stavu umožňujícím okamžité připojení. Pozemek tvoří 
ucelená plocha, nepatrně svažitá.  

3) Stavební pozemek – tvořen samostatným pozemkem budoucí parc. 2743/13 o výměře 1.253 m2 – velmi atraktivní pozemek 
určený pro výstavbu jednoho rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, koeficient zastavěnosti 0,20. Pozemek 
je přístupný po zpevněné komunikaci s veřejným osvětlením, na hranici pozemku přivedeny veškeré dostupné sítě – elektřina, plyn, 
voda, kanalizace a to ve stavu umožňujícím okamžité připojení. Pozemek tvoří ucelená plocha, nepatrně svažitá. 

 Prohlídky nabízených pozemků proběhnou 26. září 2013 a 10. října 2013, vždy od 10.00 hod.  Místo setkání zájemců je na křižovatce ulic Na Vyhlídce a U Rokle 
v Dobřichovicích. Kromě uvedených termínů je možno domluvit individuální termín prohlídky (tel. 605 231 332)

 Termín pro odevzdání nabídek na odkoupení včetně nabídkové ceny je 17. října 2013 do 14.00 hod. poštou nebo osobně do kanceláře společnosti INFOCREDIT s.r.o.,  
Palackého 70, 252 29 Dobřichovice ( od pondělí 14. 10. 2013 do čtvrtka 17. 10. 2013 vždy od 8.00 do 14.00 hod). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Bližší informace:  www.infocredit.cz , nebo na tel. 605 231 332 – Ing. Jiří Geissler

inzerce

Vstupné:	dospělí	120	Kč,	děti	80	Kč
rodinné	vstupné	320	Kč

adresa:
Tábor-Větrovy	104,	390	02	Tábor	2

telefon:	381	278	797,	724	126	420

na jak dlouho:	na	celý	den

www.zootabor-vetrovy.cz
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Volný čas, luštění a ZábaVa

šVédská křížoVka s tajenkou
Dobnet  rozšiřuje své aktivity

Pro chytré hlaVy

tajenka Z Minulého čísla

to jsou pojistky firem i občanů sjednané aif.
Vylosovaní luštitelé křížovky ze srpnového čísla:
Cena: zdarma vyhodnocení smluv a doporučení
Pavel Mokrý, Černošice / Jan Veselý, Řevnice / Daniel Fischer, Zadní Třebaň
Cena bonusová – příspěvek od AIF: Pavel Vondráček, Praha 5
Gratulujeme. Vyzvednutí výhry si dohodněte v kanceláři Dobnet v Dobřichovicích.

 cyklista
Cyklista	projel	2/3	cesty	a	 rozbilo	se	mu	kolo.	Zbývající	část	
cesty	musel	dojít,	 cesta	pěšky	mu	 trvala	dvakrát	 tak	dlouho	
než	dosavadní	cesta	na	kole.	Kolikrát rychleji jel na kole, než 
šel pěšky?

 čas
Čas,	který	uplynul	od	poledne,	tvoří	třetinu	času,	který	uplyne	
do	půlnoci.	Kolik je nyní hodin?

 Milion
Sestavte z pěti pětek matematický výraz, aby výsledek byl 
milion.

správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Džbány: Z prvního do třetího 1 litr, ze třetího pak 2 litry do dru-
hého a ve třetím zůstane 1 litr. Čísla: Např. 1 a 0,5 nebo 1/3 
a 1/4. Čtyřky: (44/4) + 44

soutěž o ceny

Vyluštěnou tajenku zasílejte na krizovka@dobnet.cz nebo DOBNET, o. s., 
Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 25. září 2013.

POZOR: Opět soutěž o MOBILNÍ TELEFON. Ze správných znění tajenky 
budou vylosováni tři luštitelé a každý obdrží připojení k internetu na tři 
měsíce zdarma (netýká se připojovacího poplatku).
Bonus: Luštitel, který zašle správnou tajenku včetně správného řešení 
všech tří uvedených kvízů, bude zařazen do losování o bonusovou cenu – 
mobilní telefon.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou 
poštovní adresu. Děkujeme. Cenu do soutěže věnoval DOBNET, o. s.
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inZerce

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

Informace z regionu
 měsíčník DOBNET Zpravodaj 

zdarma do 5500 
schránek

 regionální  
informační  
portál  
www.idobnet.cz

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

www.dobnet.cz

Měsíčník regionu dolní berounka
číslo 10 | ročník 5

ZdarMa	
říjen	2011
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Nejedno	setkání	–	ať	pracovní,	nebo	přá-telské	–	je	namířeno	do	Modrého	domečku.	Čím	je	to	způsobeno?	Odpověď,	tu	svou,	si	najde	každý	sám.	Podle	mého	názoru	je	to	příjemnou	atmosférou	i	obsluhou,	přá-telským	prostředím,	které	počítá	s	malými	dětmi,	ale	i	se	staršími	návštěvníky.	Ani	ti	zde	totiž	nemusí	překonávat	schody	nebo	usedat	do	vysokých	židlí...	Samotná	 kavárna	 je	 přitom	 chráněným	pracovištěm	pro	handicapované	zaměst-nance.	 Nad	 jejich	 pohodou	 a	 tím	 i	 nad	spokojeností	zákazníků	bdí	pracovní	tera-peuti,	kteří	prostřednictvím	sociální	 reha-bilitace	 pomáhají	 svým	 klientům	 zvládat	jejich	pracovní	povinnosti.		Jak	je	nastave-na	 spolupráce	mezi	 terapeuty	 a	 zaměst-nanci	Modrého	domečku?	Jaké	pracovní	pozice	 mohou	 klienti	 Modrého	 domečku	zastávat?	Jak	samotná	sociální	rehabilita-ce	probíhá?	Jaké	novinky	Náruč	pro	své	klienty,	zákazníky	i	přátele	připravuje?

Tyto	a	mnohé	další	otázky	jsme	položili	PR	manažerce	občanského	sdružení	Ná-ruč	Šárce	Haškové	a	Bc.	Zuzaně	Dudá-kové,	 ředitelce	Modrého	domečku.	Od-povědi	si	přečtete	v	hlavním	tématu,	jako	obvykle	uprostřed	našeho	zpravodaje.Tímto	 číslem	 také	 zahajujeme	 pravi-delný	 seriál	 článků	 o	 zdravém	 životním	stylu	 doplněný	 jednoduchým	 cvičením	na	 stabilizačních	 míčích,	 které	 může	každý	zvládnout	sám	doma	na	koberci.	Správné	 provádění	 jednotlivých	 cviků	vede	ke	zpevňování	hlubokého	svalstva	a	napomáhá	dobrému	držení	těla.	V	ná-sledujících	vydáních	Dobnet	zpravodaje	najdete	 vždy	 na	 straně	 4	 další	 obměny	cviků	na	míčích	i	jiném	náčiní.Napište	nám	prosím	na	adresu	 redak-ce@dobnet.cz,	 jak	vám	cvičení	 jde,	pří-padně	máte-li	nějaké	dotazy.Příjemné	podzimní	dny	přeje
Barbora Tesařová

Modrý domeček se za pár let svého působení v Řevnicích stal centrem 
kultury i zábavy pro všechny věkové skupiny obyvatel a také zárukou 
výborné kávy, která lahodí jazyku i oku.  ale nejen Řevničtí rádi využívají 
služeb této oblíbené kavárny.

více str.                 až8 11

sociální firMa i centruM kultury

dŮM s ModrÝMi okny

Z regionu
V	 kanceláři	 DOB-

NET,	o.	s.,	se	můžete	
informovat	o	příjemné	
novince,	 že	 uživatelé	
sítě	DOBNET	mohou	
dosáhnout	 výrazné	
úspory	za	své	mobilní	
telefonování.	 Bude-
me	moci	vjet	do	Prahy	a	za	jakých	pod-mínek?	To	a	další	 informace	z	regionu	čtěte	na	stránkách	našeho	zpravodaje	a	na	portálu	iDobnet.cz.

sport
S	nástupem	podzi-

mu	 neutuchají	 spor-
tovní	 aktivity.	 Jen	
jsou	 někdy	 venku,	
jindy	 pod	 střechou.	
V	 Dobřichovicích	
i	 v	 Řevnicích	 fungu-
jí	 sportovní	 kluby,	které	 mají	 za	 sebou	 mnohé	 úspěchy.	Tímto	 číslem	 také	 zahajujeme	 pravi-delný	seriál	článků	o	zdravém	životním	stylu	doplněný	jednoduchým	cvičením	na	stabilizačních	míčích.

roZhovor
Patnáct	let	provozu-

je	Jan	Cherubín	čajo-
vý	 klub	 v	 Domě	 dětí	
a	 mládeže	 Ve	 věži	
blízko	Letné.	Před	tře-
mi	lety	se	odstěhoval	
z	Prahy	do	Dobřicho-
vic.	O	prázdninách	si	
vybudoval	 čajovnu	v	Řevnicích,	 jejímž	dominantním	 stavebním	 i	 dekoračním	prvkem	je	bambus.

vÝlet
Podzim	 nabírá	 na	

síle,	 a	 proto	 musíme	
své	 výlety	 volit	 tak,	
abychom	se	měli	kam	
schovat	 v	 případné	
nepřízni	 počasí.	 Pře-
je-li	 nám	 však	 štěstí	
a	 je	pěkně,	vyrazíme	do	lesa	na	houby	nebo	jen	tak	obdivo-vat	 barevnou	 krásu	 podzimní	 přírody.	Dnešní	 tip	 na	 výlet	 do	 Všeradic	 nám	umožňuje	obojí.
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n Uváděné ceny jsou konečné, tj. včetně DPH a jsou platné od 1. 2. 2013.

super
cena
super
cena

Vysokorychlostní internet
bez starosti o přípojku
 kompletní přípojka za 1490 Kč včetně práce technika
 o přípojku se staráme bezplatně,  

včetně oprav a výměn
 základní tarif pro nenáročné  

už za 199 Kč měsíčně
 vysokorychlostní  

internet  
bez omezení  
od 333 Kč  
měsíčně

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


