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Letem světem Dolní Berounkou
Připravuje se již 6. ročník dobřichovického
sochařského sympozia
Letos přivítáme v Dobřichovicích po dvou letech opět několik sochařů,
kteří se účastní 6. ročníku sochařského sympozia Cesta mramoru.
V termínu od 21. července do 17. srpna 2014 budeme moci sledovat
práci sochařů Radomíra Dvořáka, Ivany Junkové, Jana Slovenčíka, Rostislava Jacka a Jaroslava Hanáka. Tvořit budou v inspirujícím prostředí
na břehu řeky Berounky, v těsné blízkosti lávky podél cyklostezky. (mp)

Stotřicítkou na Příbram už jen rok a půl
Ministerstvo dopravy oživilo plán na zvýšení maximální povolené rychlosti na některých silnicích první třídy.
Odložený a znovuoprášený plán počítá s tím, že na některých přehledných úsecích silnic prvních tříd bude povolena maximální rychlost 110
kilometrů za hodinu. Zároveň s tím ale někde povolená rychlost klesne
rovněž na 110 kilometrů za hodinu. Mezi těmito úseky jsou rychlostní
silnice R4 a R7. Na R7 brání ponechání stotřicetikilometrové rychlosti
autobusové zastávky. Některé úseky ale požadované parametry mají
a tam bude stotřicetikilometrová rychlost zachována. Změny by měly
(jm)
začít platit od 1. ledna 2016.

Radotín má nové přírodní koupaliště
Slavnostní předpremiéra ojedinělého přírodního koupaliště, které vzniklo
za radotínskou školou na místě nefunkční čističky odpadních vod, proběhla v pondělí 23. června 2014 od 15 hodin.
Dlouholeté úsilí radnice MČ Praha 16 o přeměnu problémového území
se starými ekologickými zátěžemi na prostor, který rozšíří rekreační a odpočinkové možnosti nejen radotínských občanů, se tedy podařilo dovést
do konce. Hlavní město Praha se projektu ujalo finančně a ve čtvrtek
26. června otevřel brány koupaliště pro veřejnost žákovský triatlon.
Dokončování obslužné budovy už pak nebude nijak zasahovat do provozu koupaliště, zatím jsou zde dočasně instalovány buňky s toaletami.
Venkovní sprchy a převlékárny jsou již dokončené a v areálu zůstanou
(red)
trvale.

Cyklostezka s přírodním štěrkopískovým povrchem

Zdroj: obec Karlík

Bezpečně z Karlíka do Dobřichovic
Léta nás tíží neřešitelný problém bezpečnosti dopravy z Karlíka do Dobřichovic pro pěší a cyklisty. Jelikož stavbě chodníku od karlického kostela do Dobřichovic podél hlavní silnice brání soukromé vlastnictví polních
pozemků potřebných pro chodník, podařilo se nám situaci alespoň
částečně vyřešit vybudováním cyklostezky v náhradní trase Viničná alej.
Na projekt Bezpečná cyklodoprava z Karlíka do Dobřichovic jsme požádali o dotaci z ROP střední Čechy. Partnerem projektu se stalo město
Dobřichovice, DOBNET, Základní škola a Mateřská škola Dobřichovice.
Nová cyklostezka z ulice Viničná alej v Karlíku vede po bývalé polní
cestě do prostoru u sokolovny v Dobřichovicích. Je napojena na hlavní
trasy cyklostezek podél Berounky, po nichž se můžete dostat až do Prahy nebo do Berouna. Slouží nejen cyklistům, ale i pěším. Díky její šířce
3 m se tam vejdou všichni.
Pro cyklostezku byl zvolen přírodní štěrkopískový povrch, na trase jsou
umístěna tři odpočívadla. Měli jsme obavy, že klasické kovové stojany
na kola a dřevěné lavičky dlouho na místě nevydrží, a tak jsme požádali
místního sochaře z Karlíka pana Petra Váňu o návrh kamenného vybavení. Jeho nápad umístit na každém z odpočívadel lavičku a kamennou
stěnu pro odložení kola z různých druhů materiálu se nám zalíbil. Práci
provedl pan Jan Shejbal – Kamenictví v rekordním čase.
! Marie Sommerová, starostka obce Karlík

Okolí smíchovského nádraží se začne
měnit za dva roky

Pásku radotínského biotopu stříhal starosta Hanzlík s 1. náměstkem primátora Vávrou
Kateřina Drmlová

Pražský magistrát schválil změnu územního plánu, umožňující zastavět
rozsáhlý prostor mezi Nádražní a Radlickou ulicí.
Už v roce 2017 má na místě začít vyrůstat nová čtvrť. Počítá se nejen
s obchodními a kancelářskými budovami, ale i se změnou dopravního
režimu. Podle plánů investora by mělo nedaleko nádraží vzniknout nové
parkoviště P+R a autobusové nádraží by se z prostoru Na Knížecí mohlo přestěhovat k vlakovému nádraží.
Zástavba celého prostoru bude stát mezi dvanácti a patnácti miliardami
korun a stavba se uskuteční po etapách. V tuto chvíli probíhají projekční
(jm)
práce a přípravy na získání stavebního povolení.

Keramickou sošku Porty za první místo si letos z Řevnic odvezla skupina LoukaBand, na snímku houslistka Helen

Dáša Borovská
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obec Lety
 Krátce 
Veřejné zasedání OZ Lety
Zasedání se bude konat v sále U Kafků
v úterý 15. července 2014 od 19:00.
Program:
1. Zahájení
2. Oprava chyby v katastru nemovitostí
– parcelní čísla 3592/5, 3586/2, 3586/3
3. Schválení smluv o zřízení věcných
břemen
4. Prodej obecního pozemku pod
částí nemovitosti č. p. 13, parcelní číslo
301/2
5. Informace o ÚP obce Lety
6. Stavby na území obce – informace
(kanalizace a vodovod Kanada, oprava
kanalizace ulice Prostřední, kruhový
objezd, obnova komunikací)
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

MŠ Lety
19. června proběhla v MŠ Lety zahradní
slavnost. Součástí této již tradiční akce
bylo slavnostní rozloučení s nastávajícími prvňáčky. Děti pod vedením svých
učitelek nacvičily několik vystoupení, nechyběl ani klaun a spousty her, písniček
a soutěží. Prázdninový provoz MŠ Lety:
11.–15. 8. a 18.–22. 8. Školka bude
v provozu od 1. září. Přejeme všem
krásné léto!

Z Leťánku
Program v Leťánku přes prázdniny
neběží, a tak bychom vám chtěli popřát
krásné a prosluněné volné dny. Snad
stihnete vše, co jste si naplánovali, ale
hlavně si je pořádně UŽIJTE!
My z Leťánku na vás budeme čekat
zase v září a už teď pro vás připravujeme spoustu nových přednášek, kurzů
a akcí, takže se máte na co těšit. Fotky
ze všech letošních akcí najdete na našich facebookových stránkách www.
facebook.com/letanek. Podrobnější
informace o našich aktivitách dozvíte
na www.letanek.cz. Krásné prázdniny
přeje tým RC Leťánek.

Stavba kruhového objezdu
začne 14. července 2014

První etapa bude probíhat zhruba od 14. 7. - 31. 8.

Ze Středočeského kraje
a z firmy Strabag jsme obdrželi
informaci, že práce na stavbě
kruhového objezdu v Letech
na křížení silnic II/115 a II/116
budou zahájeny 14. července.
Po několika pokusech
informovat o započetí celé
akce bude snad tato zpráva
konečně finální.
Po vyjednávání o průběhu výstavby se podařilo zachovat částečně průjezdnou komunikaci
II/115 po celou dobu trvání stavby – výstavba

TIP: Aktuální informace

www.obeclety.cz

Děti z kroužku oděvní tvorby, který ve Školince
Nona po celý rok vedla oděvní výtvarnice Ingrid
Valešová, předváděly své modely. Chodník uprostřed trávníku se změnil na modelingové molo
a děti s velkým zápalem chodily sem a tam jako
skuteční profesionálové. Děkujeme modelkám
a modelům za jejich odvahu a inspiraci, kterou
nám na vlastních modelech předvedli – spolu
s moderátorkami to byli Eliška Burdová, Zuzka
Hořejší, Kristýna Hašková, Honza Klimeš a Filip

OÚ Lety bude uzavřen v období od 28.
července do 10. srpna z důvodu čerpání dovolené. Poté se kvůli rekonstrukci
úřadovna přesune do vedlejší budovy
č. p. 21. Po čas rekonstrukce budou
zachovány úřední hodiny pro veřejnost.

Nejčerstvější informace získáte tak, že
na www.obeclety.cz v levém sloupci zadáte svoji e-mailovou adresu. Všechny
aktuality ukládané na web obce budete
aktuálně dostávat ihned přímo do své
e-mailové schránky. Samozřejmě
včetně předpokládaných omezení
v době výstavby kruhového objezdu.

okružní křižovatky bude rozdělena na dvě části
(dle nákresu). Až ve druhé etapě (zhruba od počátku září) budeme muset strpět průjezd autobusů ROPID ulicí Růžová. Četnost autobusových linek bude po dobu prací značně omezena.
Dále je projednávána objížďka pro výjezd
vozidel z ulice Polní. Ve směru na Dobřichovice a Řevnice bude využívána ulice Karlická
(plánovaná oprava ulice Karlická bude probíhat
po dokončení výstavby kruhové křižovatky).
Samozřejmě budou doplněna veškerá dopravní
značení měnící poměry průjezdnosti v Letech.
Žádáme tímto všechny řidiče o respektování
dočasného značení a skutečně opatrnou
a ohleduplnou jízdu obcí Lety po dobu výstavby kruhového objezdu a obnovy povrchu
komunikací Pražská a Karlštejnská.
! Barbora Tesařová

Módní přehlídka na návsi
Ve čtvrtek 26. června se na návsi
v Letech přivítaly s prázdninami
nejen paní učitelky Školinky
Nona Michaela Kotěrová
a Karolína Benešová, které
akci ve spolupráci s Modrým
domečkem v Řevnicích a OÚ
v Letech pořádaly, ale také
mladé a nadějné moderátorky
a modelky v jedné osobě –
Ema Rindová, Klára Klímová
a Kristýna Klementová. A co že
se to vlastně dělo?

Rekonstrukce OÚ Lety

Druhá etapa se uskuteční asi od 1. 9. do 15. 10.

Král. Modelky profesionálně nalíčila paní Kateřina
Klementová ze salonu Klementýna v Řevnicích.
Hudbu zajišťoval Oldřich Burda junior. Děkujeme.
Vrcholem přehlídky bylo nejen společné defilé
s kyticemi a představením paní Ingrid Valešové,
ale také vtipné rozhovory s dětmi, které ve finále moderoval známý DJ Oldřich Burda a Petr
Král z ČR Radiožurnál. Například od Honzy
Klimeše jsme se dozvěděli: „Model jsem si sám
maloval, nemusel jsem ani šít, ale po dnešní
zkušenosti jsem zjistil, že modelem asi nebudu.
Možná jen návrhářem…“ Děti si užily také
soutěže o ceny a výborné občerstvení, které
přinesly jejich maminky. Všichni příchozí měli
možnost si na vlastním těle vyzkoušet buď
vlastní, nebo zapůjčené modely a projít se
po molu, zatímco moderátoři zkušeně komentovali. K našemu překvapení si to za bouřlivého
potlesku obecenstva vyzkoušeli malí i velcí.
Přátelská a radostná atmosféra celé akce
podtrhla konec školního roku a dala všem
příslib, že od září mohou děti v prostorách
Školinky Nona opět tvořit. Během července
a srpna můžete zajít na kávu, zmrzlinu či dortík
nebo těstoviny Pasta Fidli do kavárny Modrý
domeček v Řevnicích na náměstí.
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se
! Šárka Hašková
na shledanou.
Stránku připravila Lenka Papáčová
www.dobnet.cz
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rozhovor

Za tajemstvím hradu Karlštejna
se spisovatelem Otomarem Dvořákem
Krajina západně od Prahy,
zejména údolí řeky Berounky,
nabízí desítky zajímavých
cílů pro letní toulání. Bohatou
nabídku tajemných míst
či málo známých památek
najdete v knihách spisovatele
Otomara Dvořáka, který
se v současnosti věnuje
především regionální literatuře.
Při křtu své poslední knihy
Tajemná místa Berounska mi
prozradil, jaká nová překvapení
pro své čtenáře chystá.
Zdejšímu regionu jste věnoval několik knih
s mnoha zajímavými tipy na výlety, namátkou
Po stopách českých králů pěšky a na kole,
Tajemná místa Podbrdska či Dolní Berounka.
Dá se v této tak podrobně zmapované oblasti ještě objevit něco mimořádně přitažlivého?

Bezpochyby – proto chystám další publikaci,
samozřejmě se skutečně dosud nepublikovanými zajímavými památkami, hodnými
navštívení, která bude zaměřena na „tajemná“
a léčivá místa mezi Prahou a Plzní. Bude to
poněkud širší krajinný záběr, ale s opravdu nečekanými objevy – obsahuje například interiéry
dosud nepřístupných památkově chráněných
objektů, geologické unikáty, krásné památné
stromy, které jsem dosud ve svých knihách
neměl možnost představit, a také místa v našem okolí, kde působí podivuhodné síly. Připojil
jsem i nově objevené původní i novodobé
menhiry a mnoho dalších málo známých pa-

mátek. Kupodivu se tentokrát vracím i k těm,
které jsou nejslavnější – například k novým
objevům a poznatkům o hradě Karlštejně.
Hradu Karlštejnu jste se ale poměrně
podrobně věnoval ve svých předchozích knihách a zdá se, že zde už bylo vše objeveno.

Myslím, že tento hrad neodhalí všechna svá tajemství, dokud bude stát. Už jen díky okolnostem svého vzniku a především charizmatické
osobnosti našeho největšího panovníka Karla
IV., který mu přiřkl nejvyšší význam v českém
království. Hrad je nejen schrána hmotných
nevyčíslitelně cenných symbolů českého království a klenotů císařství, ale především místo,
kde se podle legendy v soudný den propojí
magická síla 130 ostatků svatých, shromážděných ze všech koutů tehdejšího křesťanského
světa ve zlaté kapli svatého Kříže, kteří toto
místo a celé království ochrání před zkázou. Společně se podíváme také do dalších
velmi záhadných komnat a zákoutí například
Mariánské věže, spolu s prof. doc. Zdeňkem
Kukalem, odborníkem na slovo vzatým, se
dozvíme, z čeho je hrad vlastně postaven,
na čem stojí a jaké drahocennosti na svých
stěnách uchovává, zavítáme i na okolní návrší,
kde najdeme zbytky valů po neúspěšném
husitském obléhání.
Nebude pak kniha věnovaná především
Karlštejnu?

Určitě ne, chtěl bych představit téměř stovku
památek kolem tzv. císařské silnice z Prahy
do Plzně. Ale protože čtenáře Dobnet zpravodaje bude nejspíše zajímat zdejší okolí, vzal
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jsem Karlštejn jako příklad, že i zde lze neustále
nalézat nová překvapení. Význam a obliba
hradu stále vzrůstají, a to i mezi zahraničními
návštěvníky. Je to podivuhodné, ale logické.
Přispívá k tomu řada akcí, které obnovují dávné
tradice a napomáhají dalšímu poznávání slavné
doby vlády Karla IV., a také nově otevírané návštěvní trasy, například poněkud fyzicky náročný
výstup do dosud nepřístupných nejvyšších
pater hlavní věže, odkud je možné z výšky
obdivovat nejen podivuhodnou kompozici architektury hradu, ale i širokého okolí. Podle slov
kastelána Ing. Kubů si velkou popularitu získala
tematicky unikátní prohlídka „Karlštejnské zločiny v průběhu století“ – od doby Václava IV.
Existuje nějaká nově odhalená „třináctá
komnata hradu Karlštejna“?

Pojmeme-li to skromněji, existuje, ne však
komnata, ale několikrát zapomenutá a znovuobjevená chodba ve velmi exponované části
hradu, ve druhém patře Mariánské věže. V ní
se zachovaly původní gotické omítky, znak císaře Rudolfa II. a vzkaz z roku1888 od jakéhosi
zedníka Josefa Kocourka: „Zde byl luft ve věži,
na kterýžto se přišlo a pak se zas zazdil.“ Tato
chodba, znovu otevřená v roce 2012 z důvodu
elektrické instalace, se po zpětném uložení
nálezů na další zřejmě dlouhou dobu uzavřela. Její zpřístupnění je možné pouze z lešení,
a proto veřejnost může jen hádat, kdo a kdy
opět probudí někde za zdí Mariánské kaple
tuto „časovou schránku“.
Děkuji za rozhovor a přeji vaší nové knize
hodně spokojených čtenářů.
!/

Marie Holečková

pr/inzerce

Mgr. Petra Vrábliková, advokátka, Lety,
odpovídá na vaše dotazy:
Vážení čtenáři a čtenářky Dobnetu,
po posledním článku ohledně náhrady
škody za vyrážku z koupaliště
jsem dostala celou řadu dotazů
na náhradu škody. Ráda bych se,
zabývala dnes jednou zvláštní
situací, a to je náhrada škody
za zkaženou dovolenou.

U

nás je tento institut zdánlivou novinkou
v novém občanském zákoníku. Je to jeden
z institutů, který je velmi obestřen mnoha
fámami, iluzemi a někdy až zjevnými nepravdami.
Takže teď zcela vážně:
V případě, že pocestujete na dovolenou a budete
s cestovní kanceláří nebo jejím zprostředkovatelem
uzavírat smlouvu, půjde o tzv. smlouvu o zájezdu,
na jejímž základě se pořadatel zájezdu zavazuje
poskytnout Vám určitý soubor služeb a Vy mu
za to zaplatíte. Ten soubor služeb může být různý,
vždy ho tvoří nejméně dvě služby, např. o ubytování a stravování na místě, může však jít o velký
komplex služeb v podobě zajištění cesty a pobytu
all-inclusive. Smlouvě, jíž s CK uzavíráte, byste měli
věnovat velkou pozornost. Měla by popsat přesně
to, co vidíte na obrázku v katalogu nebo co vám
reprodukuje v kanceláři sličná zprostředkovatelka,
včetně toho, jakým způsobem se na místo pobytu
dopravíte ( pokud je zájezd veden jako výhradně letecký s odletem z Prahy, těžko vás mohou posléze
naložit do autobusu a odvézt na letiště do Vídně,

ale informace o hotelu s výhledem na moře nezaručuje, že tento výhled mají všechny jeho pokoje).
Smlouva nemusí být písemná, máte však nárok
na vydání písemného potvrzení o tom, na čem jste
se s CK dohodli, včetně všech konkrétních údajů
o poskytovaných službách. Potvrzení musí obsahovat zákonem (§ 2527 NOZ) vymezený seznam
informací nebo odkaz na katalogové číslo zájezdu,
v němž jsou tyto informace přesně uvedeny.
Při cestě do zahraniční nezapomínejte na řádné
cestovní připojištění nebo na zjištění informací,
v jaké míře vás pojistí CK. Průkazka zdravotní
pojišťovny v zahraničí nezajišťuje plnou zdravotní
péči a zdarma, zajišťuje nárok na zdravotní péči
v rozsahu, jaký mají v zemi, v níž jí čerpáte, státní
pojištěnci. Protože se systémy pojištění i v rámci
Evropy liší, jen málokdy jde o stejný rozsah a způsob úhrady zdravotní péče, jako u nás (výjimku
tvoří Slovensko, to požaduje pouze připojištění
zásahu horské služby).
Pokud zjistíte, že zájezd nebo nějaká jeho část
nemá v potvrzení nebo v katalogu stanovené
vlastnosti, musí pořadatel zájezdu zajistit nápravu
ve lhůtě, jíž mu stanovíte a která je přiměřená
situaci. A zde již vzniká váš nárok na náhradu –
pokud nápravu zajistíte sami, pak na náhradu
přiměřených nákladů, které jste vynaložili, pokud
zajistí nápravu pořadatel službami v nižší kvalitě,
máte nárok na úhradu rozdílu v ceně těchto
služeb (nárok na doplatek ale pořadatel nemá)
a pokud v zájezdu nelze pro vady pokračovat, je

povinen vás dopravit zpět na místo odjezdu a vrátit vám celou cenu zájezdu. Vedle skutečné škody,
která vám vznikla (co jste ztratili, museli zaplatit,
bylo vám poškozeno) máte nárok i na náhradu
nemajetkové újmy za narušení dovolené. Tato
újma není majetková, je to ohodnocení vašich
negativních zkušeností ze zájezdu a traumat,
která jste v důsledku jeho vad prožili. Někdy může
představovat slevu z ceny, ale jen v případě, že se
na tom s pořadatelem zájezdu výslovně dohodnete. Jinak je poskytovatel povinen Vám újmu nahradit peněžitým plněním. Není-li k tomu ochoten,
rozhodne o výši plnění soud. Pozor! Všechny tyto
vady musí zákazník u poskytovatele uplatnit bez
zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho
měsíce od skončení zájezdu, jinak právo zaniká.
Každopádně je nejlepším nástrojem prevence
a opatrnost. Žádné peníze vám nenahradí hodiny
protrpěné na letišti nebo probděné v pokoji nad
noční diskotékou. Každý z nás by měl pečlivě
vybírat destinaci i cestovní kancelář, s níž cestuje
a měl by dbát na písemné potvrzení všech svých
požadavků na zájezd, za nějž zaplatil.
Přeji vám, abyste se na těch dovolených, ať již
u moře nebo na horách, měli opravdu krásně a prožili je bez jakýchkoliv mráčků na nebi
i na čele. Třeba se tam potkáme.
Mgr. Petra Vrábliková, advokát
Karlštejnská 518, 252 29 Lety
www.vrablikova.cz

inzerce

dobřichovická cukrárna

dobřichovické hříšné

U veselé DObrOty
chlebíčky
uzeniny
rakvičky z masa vě pečivo
zákusky z pravé šlehačky
mléčné koktejly, zmrzlinové poháry
koláče, koblihy, chlebíčky
domácí vafle, káva illy
bezlepkový, dia, celozrnný sortiment
dorty na objednávku
Dobřichovice, v zahradách 1081 (náměstí za COOPem)
tel.: 605 185 630
Po - so 8 - 18 h, Ne + svátky 10 - 17 h

teplá
sekaná

NO
otevřeno!

výběr
salátů

Dobřichovice
v zahradách 1081 (vedle cukrárny)
tel.: 605 185 630

denně čerstvé pečivo
bezlepkové uzeniny
kvalitní sortiment
od vybraných dodavatelů
Po - Pá 7 - 18 h, so 8 - 18 h.

www.dobnet.cz
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Letos oslavíme 10 let trvání
Letošní Lesní slavnosti divadla slaví 10. výročí.
Kromě čtyř klasicky výborných inscenací
Dejvického divadla se můžete těšit na jedno
výjimečné představení šité přímo na míru
Lesnímu divadlu. Jedná se o hru Moc Art aneb
Amadeus v Brně v podání souboru Divadla
Husa na provázku.
Operní skeč Moc Art aneb Amadeus v Brně je i ve stávající otrlé době
poměrně šokující „strašnou melou“,
jak zní podtitul této inscenace. Autoři titulu Miloš Štědroň, Milan Uhde
a režisér Vladimír Morávek do díla
vložili kus své typické poetiky.
Celek tak působí značně nesourodě, ale přesto funguje. V kontextu
tvorby skladatele Miloše Štědroně
navazuje tento morbidní kabaret
na jiné životopisné mystifikace
z poslední doby. Snaží se nahlodávat nebo vyvracet mýty, které
po staletí obalují světové velikány.
Mozartův obraz byl v dějinách
nesčetněkrát zneužíván. Hra se
nesnaží vytvářet obraz nový nebo
velkého umělce zesměšňovat.
Divácky atraktivní část jeho života:
příležitostné milostné pletky,
vyúsťující v početí nemanželského dítěte, a zavraždění Mozarta
vídeňským úředníkem, jemuž geniální skladatel „nasadil parohy“, tu
není prvoplánová. Opět se stává
součástí toho, co je zde napadáno: bulvárního pseudoumění parazitujícího na umění skutečném,

původním, díky své historické
vzdálenosti jaksi bezbranném vůči
tomuto zneužívání.
V rámci nynější dramaturgie Husy
na provázku se jedná o druhý díl
cyklu Géniové a podvodníci a pandán souběžně uváděné Morávkovy
inscenace Amadea – dramatu
Petera Schaffera, proslaveného
Formanovým stejnojmenným oscarovým filmem. Tento snímek zároveň ustavil masově přijímaný obraz
Mozartovy osobnosti, na nějž Moc
Art navazuje: Mozart je zde stále
oním geniálním, avšak odpudivě
uhihňaným a dětinsky chlípným
individuem. Principem Morávkovy inscenace je umocnění všech
atributů tohoto kýče na maximum
a jejich dovedení do absurdna.
Mozartovská hudba je tu ozvláštňována, podávána „nepatřičně“
hlasitě a jaksi vulgárně ukřičeně.
Využívá zobrazení Mozarta jakožto
vídeňské rockové hvězdy se vším,
co k tomu patří – v tomto případě
s červeným čírem na hlavě. Výsledný obraz Mozarta je tudíž extrémní.
S požadovaným expresionistickým

Představení Moc Art aneb Amadeus
v Brně v podání Divadla Husa
na provázku bude uvedeno v neděli
24. srpna 2014 od 20:00 v Lesním
divadle v Řevnicích.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodejní síti
Ticketstream, v Městském kulturním středisku
v Řevnicích, v kanceláři pořadatele festivalu
se.cz
a společnosti MMC Praha, s. r. o. www.divadlovle
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herectvím se výborně vypořádali
mladý Martin Donutil v roli Mozarta
i Dalibor Buš coby Franz Hofdemel. Adekvátně tomuto typu
projevu ztvárnila Mozartovu žačku
a milenku Magdalenu Pokornou
také Tereza Marečková. Miloš
Štědroň, jenž celé představení
zahajuje krátkou přednáškou,
vystupuje v roli Salieriho.

Představení rozhodně nelze označit
za postmoderní dílo, nabízející
více rovnocenných způsobů čtení
a hrající s divákem komplikovanou
hru; naopak vede diváka poměrně
jednoznačně k tomu, aby jej chápal
jako šokující, potenciálně revoluční,
a především – světe, div se – výchovný cirkus.
(mz)

inzerce

10.

LESNÍ
Slavnosti
Divadla

2014

ne 24. 8. 2014 Divadlo Husa na provázku / MOC ART
aneb AMADEUS V BRNĚ
út 26. 8. 2014 Dejvické divadlo / Spříznění volbou
st 27. 8. 2014 Dejvické divadlo / Brian
čt 28. 8. 2014 Dejvické divadlo / Bratři Karamazovi
pá 29. 8. 2014 Dejvické divadlo / Muž bez minulosti

Lesní divadlo
Řevnice

www.divadlovlese.cz
www.dejvickedivadlo.cz
www.provazek.cz

ajťákova poradna

Odpovídáme na dotazy
ajtaporadna@dobnet.cz
@ AJŤÁKOVA
PORADNA

Jak na viry
Rád bych zabezpečil svůj
počítač, ale nevyznám se
v nabídce antivirových
programů. Mohli byste mi
prosím poradit?
Na trhu je skutečně velmi
mnoho antivirových programů
a jistě není jednoduché se
rozhodnout, jakému dát přednost.
V internetových diskusích zjistíte, že jeden
z uživatelů nenávidí systém X, ovšem s antivirem Y má ty nejlepší zkušenosti. Další ovšem Y
odsoudí a doporučí B a třetí jim všem vynadá
do hlupáků, protože již patnáct let funguje bez

antiviru a je naprosto spokojen. V odborných
časopisech vycházejí víceméně nezávislé testy,
v nichž se na předních místech střídají různé
antiviry, a tak je rozhodnutí, který si vybrat,
nakonec stejně na uživateli samotném.
Moje rada tedy zní: Lepší je jakýkoli antivirus
než žádný a nejlepší ochranou počítače je uživatel, který otevírá soubory stažené z internetu
s rozmyslem. Sebelepší antivirus neochrání
počítač před uživatelem, který bez obav rozklikne soubor naha_celebrita.exe a nedočkavě
odpoví „Ano“ a „Spustit“ na všechna varování.
Pro ochranu počítače v domácnosti stačí
bezplatné antiviry. Na předních místech testů
se umisťují Avast!, Avira Free a AVG Antivirus
Free. V aktualizacích Windows potom můžete
nalézt Microsoft Security Essentials. Jistě
neprohloupíte instalací kteréhokoli z nich,
všechny mají automatickou instalaci aktualizací
jak virové databáze, tak antiviru samotného.
Ale pozor – nikdy si na svůj počítač neinstalujte
antiviry dva. Začnou (laicky řečeno) bojovat
mezi sebou a můžou pak blokovat některé
z funkcí počítače.
Pokud si i přes instalovaný antivirus nejste jisti,
zda počítač není napaden, můžete vyzkoušet
tzv. Live CD. Jeho výhodou je, že dokáže zkontrolovat i ty soubory operačního systému, které

jsou při jeho běhu
nedostupné. Tato
CD nabízejí výrobci
antivirových systémů na svých stránkách,
hledat můžete například Avast! Rescue Disk,
AVG Rescue CD, ESET SysRescue Disk apod.
Návod na jejich přípravu a použití by ovšem
vydal na další článek, takže se jim můžeme
věnovat někdy příště. Nebo můžete kontrolu
svého počítače přenechat odborníkům.
(iMHO)

Nebojte se
zeptat!
Zajímavé dotazy čtenářů týkající
se tématu IT zodpovíme
v některém z příštích čísel.
Své dotazy zasílejte na e-mail:
ajtaporadna@dobnet.cz

inzerce

Metronomy CZ s.r.o. - Přední společnost v regionu zabývající se
správnou a prodejem IT a elektroniky

vypisuje výběrové řízení na pozici:

y
v
e
l
s
kol
•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•koloběžky

Kvalitní servis

perfektní předprodejní
příprava kol

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

www.kola-sport.cz

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

asistentka majitele, prodejny a obchodního oddělení
n Práce na částečný úvazek dle dohody
n Nutná časová flexibilita
n Všeobecná, stačí uživatelská orientace v oboru
n Min. středoškolské vzdělání, AJ výhodou
n Práce na PC, ŘP skupiny B, komunikativní
business developer/ka
n Náplní práce je akvizice nových zákazníků
n Výhodou praxe na obchodní pozici
n Zájem o IT a elektroniku, dobrá znalost
n Min. Sš vzdělání, Práce na PC, ŘP sk. B, AJ výhodou
n Možnost i částečný pracovní úvazek
n Motivující ocenění participující na výsledku
technik
n Opravy a servis počítačů, elektroniky
n Servis počítačových sítí u zákazníků
n Min Sš vzdělání, v oboru výhodou
n ŘP sk. B, AJ výhodou
n Ochota se dále rozvíjet
Strukturované životopisy posílejte na revnice@metronomy.cz
www.metronomy.cz
www.dobnet.cz
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Léto plné zážitků aneb Dovole
Náš region nabízí plno
příležitostí, jak trávit volný čas,
milovníkům osamoceného
toulání přírodou i návštěvníkům
historických památek
a kulturních akcí. Letní doba je
v našem kraji nabitá rozličnými
možnostmi vyžití. Ať už budete
poznávat tradiční známá místa
i kulturní akce nebo dáte
přednost objevování, určitě se
nebudete nudit.

Kam na výlet či za koupáním
Oblast Dolní Berounka oplývá množstvím
přírodních zázraků a je pravda, že když se
rozhodnete prozkoumat tu téměř jakýkoli
kout, neuděláte chybu. V létě můžete putovat
po klasických a známých místech, jako je například Karlštejn, magický Svatý Jan pod Skalou, nebo se vydat do Srbska či z něj zamířit
k nádherným Bubovickým vodopádům. Mimo
to jsou zde méně známá místa, při jejichž objevování budou pěší i cyklisté nadšeni.

vyveze cyklobus. Vystoupit můžete na kterékoli
zastávce a pokračovat po hřebeni. Z cyklostezky snadno téměř všude sjedete na vlak.
To je ostatně výhoda obou cyklotras, které se
pohybují v dosahu vlaku.
Co zde stojí za vidění?
Při procházce nebo vyjížďce po hřebeni
nezapomeňte navštívit Skalku, Babku, Pišťák
a tradiční hospodu U Paviána.
Všeradice, kam se dá z hřebene rovněž odbočit, jsou rodištěm M. D. Rettigové.

Ráj pro milovníky jízdy
na kole spojené se zážitky

Procházky v přírodě
a zajímavosti

Zdejší region má dvě páteřní cyklostezky,
na nichž si můžete užívat cyklistických zážitků
anebo vyjížďku spojit s návštěvou krásných
míst či kulturních akcí. Jednou z nich je
trasa, jež vede údolím Berounky od Prahy až
do Berouna. Druhá se vine po brdských Hřebenech. „Obě nabízejí nepřeberné možnosti,
jak navštívit krásná místa, která nejsou přímo
na trase. Podél cyklostezek najdeme množství přírodních krás i historických památek,
k nimž z cyklotras jednoduše sjedeme,“ říká
Milan Švéd, který ve volném čase rád objevuje
zvláštnosti Berounska, pěšky i na kole.

Údolí Berounky i hřebeny nad Berounkou
nabízejí nepřeberné množství příležitostí nabrat
síly v přírodě. Kam se podíváme, otevírají se
nádherné výhledy, příroda, krajina. „Když se
zanoříte do lesa, nemusíte potkat živáčka, to
se takhle blízko Prahy jen tak někde nevidí,“
říká Milan Švéd.

Na kole podél Berounky
s koupáním a historií

Netopýr v jeskyni u Srbska

Milan Švéd

Ze sedla kola nebo pěšky podél
Berounky – místa, která stojí
za to vidět
 Radotín – koupání v Berounce nebo
v biotopu
 Kazínské keltské hradiště
 Pozůstatky hrádku v Karlíku
 Dobřichovice – zámek, jez, sochořadí
 Karlštejn – kromě návštěvy hradu můžete sbírat zkameněliny přímo u mostu
 Pozůstatky pevnostní linie z 2. světové
války – Třebaň, z Karlštejna až do Berouna
 Ze Srbska na Svatý Jan, Solvayovy
lomy
 Lezení a jeskyně kolem Srbska
 Hradiště Tetín
 Nad Vonoklasy – lom a rybník na kopci
 Beroun – Městská hora, medvědárium,
Geopark Barrandien, pivovar Berounský
medvěd
 Třebaň – pivovar Bobr
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Tato trasa je ideální pro všechna kola a umožňuje také výlety s dětmi. Vede téměř převážně
po rovině, a tak zaručuje pohodovou jízdu.
Výhodou je, že během cesty se můžete takřka
kdekoli vykoupat v Berounce a v Radotíně se
pohodlně dostanete k biotopu. Navíc z ní můžete sjet a navštívit další zajímavá místa. Trasa se
nachází poblíž železnice, snadno tedy lze využít
i vlak. Jedinou její nevýhodou je skutečnost, že
v sezoně je zvláště o víkendech poněkud přeplněná a je potřeba počítat s pohybem bruslařů
i pěších, hlavně mezi Mokropsy a Dobřichovicemi nebo Srbskem a Berounem.

Na kole do přírody s rozhledem
Hřebenová trasa je určena spíše pro horská
až treková kola. „I když v současné době je
už hodně cest asfaltových, jsou tam i úseky, kde jsou cesty nezpevněné i kamenité,“
říká Milan Švéd. Využijí ji tedy spíše milovníci
jízdy v terénu. Z Dobřichovic vás do kopce

Přírodní lahůdky a speciality
 Mužíkoviště

Nad Dobřichovicemi můžete uhnout z modré
turistické trasy druhou odbočkou nad vodárnou doleva. Najdete tam „mužíkoviště“, stavby
z kamenů.

 Potkat nejmíň třicet mloků

Vyjdete-li si na Babku v brdských hřebenech
mezi Řevnicemi a Mníškem pod Brdy a na Pišťák, budete opojeni krásnou vyhlídkou, ale pod
kopcem u potoka můžete spatřit i mloky. „Měl
jsem co dělat, abych nezašlápl bezmála třicet
mloků. Byli všude,“ říká Milan Švéd.

 Vodopád Kejná

Potok Kejná teče roklí z brdských Hřebenů
do Řevnic. Rokle se zužuje a je zakončena
asi třímetrovým vodopádem. Je to romantická
vycházka, na níž nepotkáte téměř nikoho.

 Jeskyně

Mezi Karlštejnem a Berounem se dá objevovat
hodně jeskyní – například Barrandova. „S sebou je však potřeba mít lano, světla a rozhodně do jeskyní nechodit sám,“ říká Milan Švéd.

 Stromy, které už hodně zažily

Starých stromů je u nás požehnaně. Ty
nejstarší nebo největší jsou například lípa
malolistá v Dobřichovicích před zámkem, která
je stará 350 let a má obvod 310 cm, dub letní
ve Všenorech v ulici K. Majera s úctyhodným
obvodem 555 cm a stářím 320 let nebo dub
letní, tzv. dub sedmi bratří, v Karlštejně starý
350 let o obvodu 460 cm.

 Rozhledy do našeho kraje

Mlok pod Pišťákem

Milan Švéd

Naši lokalitu lze na mnoha místech pozorovat
z výšky. Pohledy do kraje jsou zde opravdu
nádherné.
• Na Městské hoře v Berouně jsou hned dvě
příležitosti pokochat se krajem z nadhledu:
kromě vyhlídky je to také rozhledna Děd
z roku 1893. Výstup na ni se dá spojit s ná-

ená, co by kamenem dohodil

Biotop v Radotíně

•
•
•
•
•
•
•
•

vštěvou medvědária a procházkou po Berouně.
Nad Černolicemi je ze skal krásný výhled
do údolí i na druhou stranu a směrem
na Sedlčansko.
Skalní vyhlídka Hvíždinec poskytuje panorama údolí Berounky. Při dobré viditelnosti je
odsud vidět až na Karlštejn.
Od Kazína z hradiště obsáhnete jedním
pohledem železniční most.
Hladká skála – vyhlídka na Mokropsy, železniční most
Krásná stráň
Hvíždinec, Babka, Pišťák
Z Hlásné Třebaně dohlédnete na Karlštejn.
Užijete si i pohled z tetínského hradiště.

Koupání
Náš region má jednu drobnou nevýhodu.
Nenabízí moc příležitostí ke koupání v klasických koupalištích a bazénech. Nejbližší bazény
najdete v Berouně, Hořovicích a v Praze. Zato
zde máme krásné přírodní koupání prakticky
kolem celé Berounky, zvláště pro ty, kteří vyhledávají romantiku. Láká i zakázané koupání
v zatopených lomech.
Nově lze využít biotop v Radotíně. Teprve budoucnost však ukáže, zda bude jeho kapacita
pro lokalitu, kde oficiální možnosti koupání
zásadně chybí, postačující.

Jez v Dobřichovicích

Lucie Hejbalová

 Nejkrásnější místa ke koupání
na Berounce
Jedním z nejhezčích míst pro koupání v řece
jsou Mokropsy, kde pod jezem najdete i pláž
a útočiště pro děti v mělčí vodě. Nad jezem
si můžete skvěle zaplavat. Totéž nabízejí
Dobřichovice, nad jezem mají hlubší vodu pro
plavání s pláží a unikátní specialitou – za pobyt
u řeky se zde platí. Pod jezem se můžete osvěžit s dětmi (voda je trošku divočejší, takže malé
plavce je potřeba hlídat). Dobře se dá vykoupat
i v Zadní Třebani pod jezem nebo v lázních
v Radotíně.

 Koupání na vlastní nebezpečí

Koupání v lomech je sice krásné, ale zakázané.
Přesto jej mnoho lidí vyhledává. Oblíbené jsou
zejména lomy v Malé a Velké Americe, kam je
obtížný přístup. V Měňanech se nachází vápencový lom Homolák a nad Berounem Kosov.

 Unikátní biotop v Radotíně

Mnoho domorodců i přespolních netrpělivě očekávalo vznik oficiálního koupaliště.
Biotop v Radotíně působí v této lokalitě
jako malý zázrak. Můžete se zde koupat
v souladu s moderními ekologickými trendy,
zároveň jej uvítají i alergici nebo rodiny
s malými dětmi. Snad bude jeho kapacita
stačit všem zájemcům.


Kateřina Drmlová

Biotop v Radotíně
Kde a kdy?
Otevřen od 23. června 2014
Vznikl na místě bývalé čističky odpadních
vod za základní školou směrem k řece.
Kapacita areálu je kolem 600 lidí.
Co to je?
Umělá vodní nádrž přírodního vzhledu
určená ke koupání. Chemie? Ne! Biotop
využívá přírodního čištění bez chemie,
pomocí rostlin a ekosystémů ve filtračních
lagunách. Proto je koupání v biotopu
vhodné pro malé děti i alergiky, uvádí se
na stránkách městské části Praha 16.
Vyžití
Koupaliště bude plně dokončeno v průběhu prázdnin, už nyní je ale možné jej
navštívit. V areálu jsou sprchy, toalety, převlékárny, brouzdaliště, odpočinková zóna
a občerstvení. Pro děti tu mají houpačky,
hopsadla a kolotoč.
Kdy?
pondělí–pátek: 10–20 hodin
sobota, neděle: 9–20 hodin
Za kolik aneb ceny jsou příznivé...
Dospělý na celý den 80 Kč, po 13. hodině
60 Kč, po 16. hodině 40 Kč, plavání na hodinu 20 Kč
Předškolní děti v doprovodu rodičů mají
vstup zdarma.
Děti do 140 cm – 40 Kč
ZTP, důchodci – 50 Kč
Skupinové vstupné – za každých 10 osob
jedna zdarma
Čtyřčlenná rodina – celodenní vstup – 160 Kč
Přenosná permanentka na 100 vstupů –
1 000 Kč. Pro držitele permanentek je koupaliště otevřené také ráno od 7 do 9 hodin.
Parkování (s kapacitou 60 aut) –
20 Kč/den/auto

Malá Amerika
www.dobnet.cz
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téma
Byly vám naše tipy na výlety
málo? Zajděte si pro inspiraci
do Všenor
„Všenorská knihovna a Informační centrum
Berounka připravily na toto léto rozšířenou
nabídku publikací o zajímavých místech v okolí.
Nabízí průvodce na cesty, publikace, mapy,
tipy na pěkné výlety do přírody a za památkami. Podívejte se do online katalogu nebo
rovnou přijďte,“ říká vedoucí knihovny Alena
Sahánková. Otevírací doba během prázdnin je
ve středu od 14 do 20 hodin a každou sudou
sobotu od 9 do 12 hodin.

Za kulturou... Kam dřív se
kulturně osvěžit a povznést?
V regionu se v létě odehrává až neuvěřitelné
množství akcí. Své si najdou milovníci téměř
všech druhů umění. Uvádíme přehled těch
v současné době známých. Některé akce se
totiž detailně připravují až během léta.

Návštěvou výstavy
můžete pomoci během
celých prázdnin
Fotosalon N.9 v kavárně Modrý
domeček v Řevnicích představí
výstavou Life fotografy Ladislava
Sitenského, Gabriela Urbánka, Kláru
Dudákovou, Natálii Hofmanovou
a Martina Slámu. „Expozice nabízí
možnost spojit kulturní a gastronomický zážitek s dobrou věcí. Návštěvou totiž zároveň pomáháte znevýhodněným občanům k rozvoji jejich
samostatného života,“ říká Šárka
Hašková z Modrého domečku.

 11.–13. a 16.–19. července
Dobřichovické divadelní slavnosti
– představení Tři mušketýři, zámecké nádvoří, 20:00
„Tři mušketýři v režii Pavla Říhy, to je
výpravný skoromuzikál, kde uvidíte
na 50 herců. Můžete se těšit na krásné
písničky, šermířské souboje, půvabné dámy i chrabré pány, a dokonce
i koně,“ říká Karolína Seidlová z tiskového oddělení Dobřichovické divadelní
společnosti.

 18. července Dívčí válka, Lesní
divadlo Řevnice
 25.–28. července Bordel na ministerstvu, Dobřichovice, 20:30
 20. července–17. srpna 6. ročník sochařského sympozia Cesta
mramoru
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 24. července–1. srpna Mistrovské
kurzy – slavnostní zahajovací koncert 14. ročníku mistrovských smyčcových kurzů Dobřichovice 2014
 26. července Slavnosti trubačů,
Hlásná Třebaň
„Již po desáté pořádá Hlásná Třebaň
Slavnosti trubačů. Zveme tímto
všechny děti i dospělé na sobotu
26. července 2014. Po celé odpoledne
budou k dispozici stánky s občerstvením a dalšími lákadly hlavně pro malé,
ale i velké. Můžete se potěšit historickou hudbou, zhlédnout šermíře, chybět
nebude ani císař Karel IV. a jeho choť
Eliška Pomořanská. Velmi zábavné
bude i vystoupení Holek v rozpuku
coby zdravice císaři. Nezklame ani
kapela Třehusk s písničkami ze staré
Prahy, ale i od vody. Legraci si užijete
i při soutěži o nejlepšího zpěváka písně
Hlásná Třebaň je krásná, do níž se
může přihlásit každý. Přijďte v hojném
počtu. Těšíme se na vás,“ zve starosta
Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka.

 3. srpna Rockabilly CZ Rumble,
Lesní divadlo v Řevnicích
„Zvu vás na tuto výjimečnou akci, kde
kapely koncertují v převlečení ve stylu
50. let. Návštěvníci si užijí nejen show,
ale odnesou si také nevšední zážitek.
Loni byl na festivalu kadeřník, který
zájemcům vytvářel stylové účesy,
ke koupi byly i suvenýry a k vidění
například dobová auta. O této akci se
moc neví, ale účast na ní stojí za to,“
říká Veronika Stará, kulturní referentka
z Městského kulturního střediska.

 9. srpna Brassband (dixieland),
Dobřichovice, Křižovnické náměstí, 14:00–19:00
 9. srpna Koncert houslového dua
s recitací japonských pohádek,
Karlík, kostel sv. Martina a sv.
Prokopa,18:00
 11.–24. srpna Hudební festival
Musica Viva, Dobřichovice
 13. srpna Hasofest, H. Třebaň
„Zveme vás na osmý ročník Hasofestu.
Po poledni proběhnou soutěže a akce
pro děti, poté vystoupí kapely a dále
uvidíte ukázku hasičského zásahu
a můžete se zúčastnit soutěží pro
dospělé. Večer zahrají další hudební
skupiny,“ informuje velitel hasičů Tomáš
Snopek o programu.

 16.–17. srpna Mariánská pouť,
Černošice
„Pro návštěvníky budou připraveny
pouťové atrakce, naši šermíři, pohádky
pro děti, divadlo a mnoho dalších
černošických i přespolních umělců,
kteří se budou střídat na pódiu vedle
kostela, podrobný program ještě zveřejníme,“ upřesňuje Pavel Blaženín,
vedoucí odboru kultury.

 24. srpna Divadlo Husa na provázku – MOC ART aneb AMADEUS
V BRNĚ, Řevnice, Lesní divadlo
 26. – 29. srpna Dejvické divadlo,
Řevnice, Lesní divadlo (vyprodáno)
 26. srpna Velká funky jazzová
noc, Karlštejn
Vystoupí jazzman Štěpán Markovič + Gipsy
Groove, kapela Gulo Čar, saxofonista Ondřej
Štveráček a další. Vstup zdarma.

 30. srpna Lokal fest – festival
místních hudebních skupin, Černošice, od 14:00
 30. srpna Vinařské slavnosti,
zámek Dobřichovice, od 11:00
Mimo ochutnávku vín se můžete těšit například
na divadlo a dílny pro děti, cimbálovou muziku,
kapelu Třehusk, vystoupení šermířů, romskou
kapelu Therne Čhave nebo skupinu Sto zvířat.

 31. srpna Den otevřených dveří v Základní škole Dobřichovice
s bohatým kulturním programem

Karlštejn jinak
Zřejmě nejznámější památku
v okolí můžete v létě poznat
i z poněkud jiné stránky:
Běžné prohlídky v netradičním čase
s překvapením – každou prázdninovou středu od 20:00 a 20:30
Noční prohlídky s tematikou karlštejnských zločinů v průběhu staletí –
18. a 19. července a 15. a 16. srpna
od 19 a 23 hodin každých 30 minut.
„Letos je opakujeme po úspěchu
z loňského roku, kdy se těšily obrovskému zájmu. Prohlídky se zabývají
nejrůznějšími zločiny na hradě třeba
z období Václava IV., purkraběnky
Kateřiny z Komárova nebo případem Harryho Jelínka v 19. století,“
říká Lukáš Kunst, vedoucí oddělení
návštěvnického provozu a správy.

inzerce

www.kominictvi-radotin.cz
Ing. Zdeněk Hradecký – vyučený kominík

nově PoSKYTUJEME SLUŽBY
v oBLASTI MonTÁŽÍ A oPRAv

Živcová 990/22 Praha 5 – Radotín

Roční čištění (fyzické vyčištění komínu a kouřovodu)
a kontrola SC s vystavením zprávy od vyučeného
kominíka. Sleva na druhou SC ve stavbě RD.
Cena: Plynový kotel „B“ 400 Kč l Pevné palivo (kotel, krb, kamna) 600 Kč
Kondenzační a turbo kotel 200 Kč + cestovné 200 Kč

Revize spalinové cesty pro kolaudaci,
vložkování a opravy komínů
Ceny jsou bez DPH 21%.
Objednávky: info@kominictvi-radotin.cz | MT 721 345 346 vOláme zpět

• antén TV, FM rozhlas
• satelitních kompletů
• systémů Společných televizních antén
• systémů DVB-T
• rekonstrukce stávajících rozvodů
PRODEJ SERVIS
• anténní techniky
• satelitní techniky
• dekodovací karty FREESAT, SKYLINK, DIGI TV
NÁVRHY A ROZPOČTY
• technologie TV-SAT rozvodů
• hotely
• penziony
• rodinné domy
• bytové domy
VYBAVENÍ
• moderní měřící technika
pro anténní a satelitní
zařízení
GARANCE
• záruční a pozáruční servis
e-mail: info@dobnet.cz
tel.: 277 001 111

Starosta obce Svinaře vyhlašuje na obsazení pozice na Obecním úřadu Svinaře

účetní obce, administrativní pracovnice
(zkrácený úvazek)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Náplň práce:

• vedení účetní, personální a administrativní agendy obce Svinaře • vedení a účtování pokladny
• poplatková agenda (místní poplatky, správní poplatky) • obsluha pracoviště Czech Point • vedení agendy evidence obyvatel, vidimizace
• příprava podkladů pro sestavení rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtových výhledů
• dotační agendy • další administrativní práce na obecním úřadě

Požadavky:

• SŠ vzdělání ekonomického směru, nebo obdobného zaměření, min. 2 roky praxe
• znalost podvojného účetnictví, účetnictví obce v systému TRIADA
• počítačová gramotnost, znalost Windows 7, MS Office, Internet Explorer, Outlook Express
• dobrá znalost právních předpisů na úseku mzdové a personální agendy
• organizační schopnosti, komunikativnost, schopnost jednání s lidmi • ochota dále se vzdělávat

Nástup:

• možný okamžitě, pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Náležitosti písemné přihlášky:

• jméno a příjmení • datum a místo narození • státní příslušnost • místo trvalého pobytu
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání • strukturovaný životopis • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší tří měsíců

Kontaktní osoba:

Vladimír Roztočil, starosta obce, tel.: 603 259 439, e-mail: ou@svinare.cz

Přihlášky zasílejte poštou, nebo osobně odevzdejte na adresu:
Obecní úřad Svinaře, Obecní 64, 267 28 Svinaře

Ve Svinařích dne 17. června 2014

Vladimír Roztočil, starosta obce

www.dobnet.cz
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tip na výlet
Tajemnými stezkami za málo známými památkami
na západ od Prahy II

Po stopách
bájných ořů
V předjarním únorovém tipu na výlet
ke krteňskému kostelíku sv. Jana a Pavla jsme
se dozvěděli, že podle pověsti jde o původně
pohanské božiště na návrší nad Dalejským
potokem. Údajně bylo spojeno několik kilometrů
dlouhou podzemní chodbou s neméně
krásnou a záhadnou svatyní zasvěcenou Stětí
sv. Jana Křtitele v Ořechu. Tajemná chodba
dosud nalezena nebyla, ale přesto se pojďme
alespoň s Dalejským potokem vydat za dalšími
záhadami této pověstmi protkané krajiny
na západě Pražské kotliny.
Ořech, nebo oř?
Ořech patří se svým souputníkem
– obcí Zbuzany – k velmi starým
osadám, kde tisíciletá tradice
prosycuje nejstarší zachovalá
zákoutí těchto později zbohatlých
zemědělských usedlostí v zázemí
rozrůstající se Prahy. Zajímavý je
i jeho název: přestože ořechy patřily v pohanských kultech k uctívaným a věšteckým magickým
plodům, Ořechu dal jméno ještě
slavnější symbol, a to kůň, oř,
ořek… Ano, kůň, a ne ledajaký,
šlo o věšteckého bělouše, který
podle pověstí stál u zrodu obce.
Traduje se, že noví příchozí, se
stády dobytka a koní, nesoucí
své bůžky a hledající nejvhodnější
místa k osídlení, se prý na křižovatce pradávných cest – někde
u dnešního Slivence – rozhodovali, kudy dál. Dávná zkušenost
učila, že kam si lehne dobytek
nebo kůň, tam je vhodné stavět
obydlí. Rozhodování tedy nechali
posvátnému koni, byť poněkud
krutým způsobem. Obřadním nožem jej zranili do slabin a sledovali
jeho krvavou stopu. Kůň došel
až na kamennou skalku nad
prameništěm v dnešním centru
obce Ořech a tam skonal. Tak se
toto místo stalo posvátným a bylo
zde vybudováno božiště, údajné
osmiramenné sloupové obětiště. Později vystavěný románský
kostelík ctil tuto pohanskou
tradici zbudováním osmihranného
kamenného sloupu uprostřed
chrámové lodi, pod nímž údajně
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byly pohřbeny kosti věšteckého
bělouše. Koneckonců, oř prý
složil své kosti také v základech
další „koňské“ svatyně, nedaleké
mohyly zvané Homole s kostelíkem sv. Jiří v Dušníkách u Rudné,
což je, co by kamenem dohodil.
Podle Kosmy zde byl v roce
1179 po slavné bitvě u Loděnice
pohřben hrdina z družiny knížete
Soběslava II. Bohatýr v plné
zbroji, sedící na svém bělouši, byl
zasypán hlínou, přinášenou jeho
spolubojovníky v helmicích. Při
opravách zdejšího kostelíku
sv. Jiří, který byl v počátcích křesťanství postaven na vrcholu Homole, snad aby se tak jako jinde
setřely stopy pohanství, byla pod
jeho kamenným prahem nalezena koňská lebka. Také nedaleké
Neumětely s pověstí o hrdinném
Šemíkovi nebo báje o Zlatém koni
a vzniku názvu obce Koněprusy
podle prusých, tedy bílých koní,
chovaných v posvátné ohradě
u pohanské svatyně, poukazují
na keltské tradice.

Ukamenovaní milenci
Vraťme se ale k ještě dávnější
historii budoucí obce Ořech.
Archeologické nálezy v samém
jejím středu dokázaly nepřetržité
osídlení strategicky i hospodářsky výhodné krajiny v pramenné
oblasti řeporyjské pánvičky. Byly
zde nalezeny první nástroje lidí,
od pravěku po dobu bronzovou,
i stopy osídlení halštatského

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu

typu, zejména z období knovízské a štítarské kultury. Jeho
nálezy jsou především rozsahem
a produkcí železářských pecí
velmi zajímavé i v evropském
kontextu. Ještě hlouběji než kosti
bělouše pod románským sloupem
se skrývá zřejmě tragický příběh
neolitických milenců. Novodobá výstavba dálničního okruhu
v blízkosti Ořechu mu dodala
hmotné důkazy ve zhruba stovce
nalezišť. V takzvaném objektu 75
byla odkryta kostra mladé, asi
osmnáctileté dívky, ležící v pokrčené poloze na boku. Hrob byl
vybaven jen skrovnými obětinami:
knoflíkem, snad zbytkem z oděvu,
a nádobkou s milodary. Pozoruhodné však bylo, že vše svědčilo
o ukamenování neznámé mladé
ženy. Kostra totiž ležela pod
čtyřmi velkými vápencovými kameny, celkové množství kamenů
v zásypu a na kostře je odhadováno na 220 kg. Podobný „hrob“
byl odkryt i na objektu 84, kde
pravděpodobně šlo o ukamenování dospívajícího mladíka. Taková
smrt byla zřejmě ortelem komunity
proti morálním prohřeškům, pokud
by šlo o násilí, byl by zvolen jiný
typ veřejné popravy, ta bývala jako
trest poměrně častá.

Koňský kult
Stoupáme ke kostelíku svahem,
kde byly tyto nálezy zachyceny,
k malé nádržce pod kostelem,
odkud vytéká bezejmenná

stružka, směřující k nedalekému
Dalejskému potoku. Architektonicky zajímavá fara i sám kostelík,
přestavěný z původní románské
podoby k barokizující bohatosti,
jako by nám svým kamenným
sloupem podpírajícím klenbu
naznačoval, jak je dávná minulost nedělitelně propojena s naší
přítomností. Kruh původně „koňských“ božišť na západním okraji
Pražské kotliny, který pokračuje
dalšími již křesťanskými svatyněmi, obvykle s patrociniem světců
sedících na koni:
sv. Jiřím, sv. Martinem, či dokonce sv. Václavem, se pomalu
uzavírá. Ani v moderní době není
západně od Prahy tato symbolika
opomíjena – homolemi či hroby,
pod nimiž by měli být pohřbeni koně, koňskými prameny
a kameny. To vše v předpolí
hlavního města, kam přitéká
Berounka, „patronka“ koňského
kultu. Na svém počátku se před
Tachovem ve Světcích honosí
největší a nejkrásnější koňskou jízdárnou ve střední Evropě. Postavil
ji kníže Alfréd I. Windischgrätz
na místech opředených pověstmi
o zázračném léčení koní. Na konci
své pouti Berounka obtéká naši
největší a nejslavnější koňskou
dostihovou dráhu v Chuchli.
!/ Marie Holečková
volně podle připravované knihy
Otomara Dvořáka a Marie Holečkové Tajemná a léčivá místa mezi
Prahou a Plzní

inzerce

Záměr města Dobřichovice
prodat nemovitosti
Město Dobřichovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat následující nemovitosti – pozemky v jeho vlastnictví.
Všechny nemovitosti jsou zapsány na LV č. 10001pro obec a k.ú. Dobřichovice u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ:
1) Soubor stavebních pozemků p. č. 2503/1 o výměře 2.352 m2 - zahrada
a p.č. 2503/5 o výměře 425 m2 – ostatní plocha
1. Jedná se o atraktivní soubor stavebního pozemku a pozemku vyhrazeného jako přístupová komunikace v pravobřežní lokalitě Brunšov na vnějším okraji (bezprostředně sousedící s lesem, jehož ochranné pásmo do pozemku částečně zasahuje) staré zástavby na křižovatce ulici K tenisu
a Generála Pellé, určený pro výstavbu jednoho rodinného domu, na kterou bylo Stavebním úřadem v Dobřichovicích vydáno Územní rozhodnutí
o umístění stavby č. 394/13/AJu ze dne 25. února 2014 (dále jen „ÚR“). Na hranici pozemku je zavedena elektřina, ostatní sítě (plyn, voda, kanalizace) se nacházejí v ulici Generála Pellé a napojení na ně je možno realizovat dle existujícího projektu na základě ÚR. V oplocení budoucího vjezdu
na příjezdovou cestu (pozemek 2503/5) jsou umístěny hlavní uzávěry plynu (HUP), pozemek je nezpevněný a jsou na něm vzrostlé stromy – veškeré úpravy tohoto pozemku na příjezdovou komunikaci budou k tíži nového vlastníka. Předpokládaná minimální prodejní cena je 3.500,-Kč/m2
u pozemku p.č. 2503/1 a 1.000,-Kč/m2 u pozemku p.č. 2503/5. Pozemek tvoří jeden logický celek se sousedním prodávaným pozemkem parc.č.
2503/2. Celková výměra souboru pozemků činí 2.777 m2 (případně spolu s pozemkem 2503/2 3.921 m2).

2) Stavební pozemek p. č. 2503/2 o výměře 1.144 m2 - zahrada
2. Jedná se o atraktivní pozemek v pravobřežní lokalitě Brunšov na vnějším okraji staré zástavby (bezprostředně sousedící s lesem, jehož
ochranné pásmo do pozemku významně zasahuje a znemožnilo v současné době vydání územního rozhodnutí o umístění stavby) v ulici K tenisu.
Pozemek je plánován (zahrnut v platném územním plánu) pro výstavbu jednoho rodinného domu, avšak díky výše uvedenému v současné době
bez územního rozhodnutí pro výstavbu. Na hranici pozemku je zavedena elektřina, ostatní sítě (plyn, voda, kanalizace) se nacházejí v ulici K Tenisu a napojení na ně je možno realizovat dle existujícího projektu. Předpokládaná minimální prodejní cena je 3.500,-Kč/m2. Pozemek tvoří jeden
logický celek se sousedním prodávaným pozemkem parc.č. 2503/1. Celková výměra pozemku činí 1.144 m2 (případně spolu s pozemky 2503/1
a 2503/5 3.921 m2).

Výše uvedené pozemky, resp. jejich soubory, lze prodat buď samostatně dle uvedeného členění, nebo jako celek, nebo jako kombinaci obou
způsobů, přičemž Město Dobřichovice si vyhrazuje právo předložené nabídky posuzovat v celém kontextu nejvýhodnějšího prodeje nabízených
nemovitostí – tedy ve výběru takové kombinace nabídek, která bude pro Město Dobřichovice tvořit celkově nejvýhodnější nabízenou cenu.
Město Dobřichovice si rovněž vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a to bez udání důvodu.
Připomínky k záměru prodeje a nabídky na odkoupení pozemků včetně uvedení nabídkové ceny předkládejte poštou nebo osobně
k rukám starosty na Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice nejpozději do středy 20. srpna 2014 do 12:00 hod
a to v uzavřené obálce nadepsané: PRODEJ POZEMKŮ BRUNŠOV – NEOTEVÍRAT.

www.dobnet.cz
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Volný čas, luštění a zábava

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž s restaurací Na Vinici

Restaurace a penzion NA VINICI
Pražská 345, 252 29 Dobřichovice

Pro chytré hlavy
 součet
Najděte čtyři taková za sebou následující sudá čísla, která dají součet 76.
Řešení z minulého čísla: Cyklisté: 54 km

něco pro zasmání
Žena přijde k věštkyni a ta jí předpovídá budoucnost:
„Vidím hrozné věci, váš manžel se velmi brzy rozloučí s tímto světem.“
„To přece vím. Ale osvobodí mě soud?“
Muž sedí doma na gauči, dívá se na televizi, když z kuchyně slyší hlas své
manželky: „Co si dáš k večeři, miláčku? Kuřátko, hovězinku, nebo jehňátko?“ Muž odpoví: „Děkuji, dám si kuřátko.“
„Ty si nakašli. Máš tam rybí pomazánku! Já si tady povídám s kočkou.“

14

DOBNET červenec 2014

soutěž

o ubytování a večeři

Vyluštěnou tajenku a výsledky kvízů zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz
nebo na adresu DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to
nejpozději do 25. července 2014. Ze správných znění tajenky a zároveň
správně vyřešené hádanky budou vylosováni dva výherci. První cena: ubytování pro dvě osoby se snídaní v hodnotě 1 000 Kč, druhá cena: večeře pro
dvě osoby dle výběru z jídelního lístku v hodnotě 500 Kč bez nápojů.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou
poštovní adresu. Děkujeme.
Ceny do soutěže věnovala Restaurace a penzion Na Vinici + Cocktail
& music bar Fifty Five, Pražská 345, Dobřichovice

TAJENKA
Za skvělou muzikou na Portu

Z MINULÉHO ČÍSLA

Vylosovaní luštitelé křížovky a hádanky z červnového čísla:
Marek Beneš, Praha 6 / Monika Musilová, Lety u Dobřichovic
Cena: vstupenky na Portu Řevnice. Gratulujeme. Ceny již byly předány.

inzerce

Záměr města Dobřichovice
prodat nemovitosti
Město Dobřichovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat následující nemovitosti – pozemky v jeho vlastnictví.
Všechny nemovitosti jsou zapsány na LV č. 10001pro obec a k.ú. Dobřichovice u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ:

3) Soubor stavebních pozemků p. č.
2503/24 o výměře 1.178 m2 – zahrada
a p.č. 2503/25 o výměře 157 m2 - zahrada
3. Jedná se o atraktivní soubor stavebních pozemků v pravobřežní
lokalitě Brunšov na vnějším okraji (bezprostředně sousedící s lesem, jehož ochranné pásmo do pozemku částečně zasahuje) staré
zástavby v ulici Generála Pellé, určený pro výstavbu jednoho rodinného domu, na kterou bylo Stavebním úřadem v Dobřichovicích vydáno Územní rozhodnutí o umístění stavby č. 0389/13/AJu ze dne
25. února 2014 (dále jen „ÚR“). Na hranici pozemku je zavedena
elektřina, ostatní sítě (plyn, voda, kanalizace) se nacházejí v ulici
Generála Pellé a napojení na ně je možno realizovat dle existujícího
projektu na základě ÚR. Předpokládaná minimální prodejní cena je
3.500,-Kč/m2. Celková výměra pozemků činí 1.335 m2.
Výše uvedené pozemky, resp. jejich soubory, lze prodat buď samostatně dle uvedeného členění, nebo jako celek, nebo jako kombinaci obou způsobů, přičemž Město Dobřichovice si vyhrazuje právo
předložené nabídky posuzovat v celém kontextu nejvýhodnějšího
prodeje nabízených nemovitostí – tedy ve výběru takové kombinace nabídek, která bude pro Město Dobřichovice tvořit celkově
nejvýhodnější nabízenou cenu. Město Dobřichovice si rovněž vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a to bez udání důvodu.

Připomínky k záměru prodeje a nabídky na odkoupení pozemků včetně uvedení nabídkové ceny předkládejte poštou nebo osobně
k rukám starosty na Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice nejpozději do středy 20. srpna 2014 do 12:00 hod
a to v uzavřené obálce nadepsané: PRODEJ POZEMKŮ BRUNŠOV – NEOTEVÍRAT.

www.dobnet.cz
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DOBNET – vysokorychlostní internet,
bezkonkurenční volání a informace z vašeho okolí

www.dobnet.cz

 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

n Uváděné ceny jsou konečné, tj. včetně DPH.

Vysokorychlostní internet
bez starosti o přípojku

Informace z regionu

Pevná linka bez paušálu

 měsíčník DOBNET Zpravodaj
zdarma do 5500
schránek

 pevný telefon s nulovým měsíčním paušálem

 regionální
informační
portál
www.idobnet.cz

 při přechodu možnost zachování
dosavadního čísla
 minuta volání do pevné sítě za 0,71 Kč

6 /2014
ZDARMA

ROČNÍK 8

super
cena

Jarda
Samson
Lenk

Koupání
na zahradě

Čapí
hnízdo

 minuta volání do mobilních sítí za 1,40 Kč

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

