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Výlet do města,  
kde se ztratíte v čase

Rozhovor 
s Davidem 
Drábkem, 
držitelem  
pěti Radoků

Téma:  
Hurá na tábor!

Zlatnictví
Zmatlíkovi
Slunečná 1326
Černošice
tel.: 251 641 208

www.zlatnictviaz.cz
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CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN
SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL 
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

Hoďte starosti s koupí elektrokola
za hlavu...

...půjčte si
ho v naší
půjčovně.

DOBRÝ SMĚR

Nabízím individuální 
psychoterapeutické poradenství
v příjemném prostředí, diskrétní
přístup, profesionalitu.

Masáže: klasická relaxační, 
sportovní a rekondiční, 
havajská lomi-lomi, thajská 
masáž nohou

Kateřina Lopez, tel.: 777 922 291
Anežky České 1118, 
Dobřichovice (vedle bazénu)
www.dobrysmer.cz
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OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.eu

pavel.oberman@seznam.cz

www.oberman.cz

elektronická 
zabezpečovací zařízení

kamerové systémy

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory 

PŘIJME
UČITELKY 1. STUPNĚ

požadavky: 
odpovídající vzdělání dle zákona,

komunikativnost, kreativita, 
přátelské a kolegiální jednání, 

týmový duch, spolehlivost 
a zodpovědnost

PLNÝ I  ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

nástup: k září 2017
kontakt:

reditelna@skolavsenory.cz
tel.: 604 236 661

HLEDÁ
pro pracoviště

v Dobřichovicích 

ZRUČNÉHO
TECHNIKA  

pro servis a poradenství. 

Znalost IT a GSM  
technologií podmínkou. 

Nabídky se životopisem: 
info@fotopast.cz

FARMÁŘSKÉ VÝROBKY 
PŘÍMO U VÁS V ULICI

MLÉČNÉ VÝROBKY
• Čerstvé selské mléko • Radoňáček – tvarohový mls
• Jonáška – syrovátkový nápoj • Jonáš – jogurotvý nápoj
• Selský jogurt • Selský tvaroh • Selský kefír • Selské podmáslí
• Selský sýr, Balkánský sýr • Jarní sýr – sýr s bylinkami

Kompletní přehled výrobků na 
www.mlekozfarmy.cz 

www.nakupzfarmy.cz, info na tel.: 739 506 744

FARMÁŘSKÝ SORTIMENT PRO VÁS
MLÉČNÉ VÝROBKY * HOVĚZÍ MASO A UZENINY * VEPŘOVÉ 
MASO A UZENINY * FARMÁŘSKÁ KUŘATA * FARMÁŘSKÁ  
VEJCE * ZELENINA A BYLINKY * OVOCNÉ MOŠTY * STOLNÍ 
OLEJE * CHLEBA * FARMÁŘSKÉ PIVO * MED

Mléko 
z farmy

Řevnice     nám. Krále Jířího z P.          16:30 – 16:40
Lety          Na návsi                                16:50 – 16:55
Dobřichovice         sídliště „za pumpou“            17:00 – 17:05
                                  Palackého                              17:10 – 17:20
Černošice – Vráž     Vrážská – Tesco                    17:25 – 17:35
Černošice – Mokropsy Topolská x Kyjevská            17:40 – 17:45
  Dr. Janského 1226 (potraviny) 17:50 – 18:00
Černošice – Vráž       Vlakové nádraží Černošice  18:00 – 18:05

SEZNAM ZASTÁVEK JEZDÍME KAŽDÝ PÁTEK
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Před mnoha lety začala jako 
samouk shromažďovat informace 
a materiály k historii Černošic. 
Nezištně tomu obětovala vlastní 
čas i nemalé finanční prostředky. 
Mnohé z poznatků představovala 
na svých výstavách v průběhu 
letních mariánských poutí, v roce 
2012 za to obdržela pamětní 
medaili města Černošice. V 90. le-
tech napsala řadu zajímavých 
článků pro Černošický zpravodaj, 
od roku 1998 pravidelně publiko-
vala v Informačním listu Černošic. 
Pro mnohé zájemce byla nevy-
čerpatelnou studnicí vědomostí 
a kontaktů, o něž se vždy ráda 

podělila. Některé její objevy měly 
i širší dosah, např. když v roce 
2011 pomohla Náprstkovu muzeu 
zachránit cenný obrazový materiál 
(přes 1 400 diapozitivů a negativů) 
spisovatele a cestovatele A. V. 
Nováka (1895–1979), mj. v letech 
1938–1945 starosty Dolních 
Mokropes.

Černošická společnost leto-
pisecká, jejíž zakládající členkou 
byla, vznikla před dvěma lety prá-
vě na základě inspirace její prací 
pro zdejší město a jeho obyvatele 
a pro zachování jejího obsáhlého 
archivu. Poslední dobou pláno-
vala výstavu o historii zdejšího 

Sokola, chystala velkou výstavu 
o Vráži.

„Je velká škoda, že nás Milena 
opustila uprostřed připravované 
práce a že jsme už nestihli spo-
lečně s ní dokončit to, co by ona 
sama tak ráda uskutečnila. Bude 
nám všem chybět,“ uvedla včetně 
výše uvedených slov Simona Ky-

silková Šnajperková z Černošické 
společnosti letopisecké. Úmrtí 
„dobré duše města“, jak mimo 
jiné uvedl starosta Černošic Filip 
Kořínek, zasáhla mnoho těch, 
kterým paní Křížová vstoupila 
do života. Na její vzpomínku 
zavlála na černošickém úřadu 
černá vlajka.

Zemřela Milena Křížová, obětavá patriotka z Černošic
V neděli 12. března náhle zemřela paní Milena 
Křížová, rodačka a místní patriotka z Černošic. 
Mnozí ji považovali za zdejší kronikářku, ačkoli 
tuto funkci oficiálně nezastávala. Narodila 
se ve Vráži do sokolské rodiny, po sňatku se 
přestěhovala pod kopec na konec Černošic, 
kde měl její tchán zámečnickou dílnu. Celý život 
žila v Černošicích a znala většinu obyvatel.

 Petr Kubín

Zdravotníci zasahovali 
na silnicích i na hradě
V sobotu 1. dubna vládlo krásné, doslova 
letní počasí. A záchranáři Trans Hospitalu 
Plus se téměř nezastavili. Nejdřív zasahovali 
v Dobřichovicích u dopravní nehody moto-
cyklu a osobního vozu, při níž se lehce zranil 
motorkář. Pak jeli do Hlásné Třebaně ke star-
šímu muži, kterého bodla včela do hlavy 
a následně na hrad Karlštejn, kde přímo 
ve věži upadla starší turistka do bezvědomí. 
S jejím snesením k sanitnímu vozu pomohli 
profesionální hasiči z Berouna. V Osově 
pomáhali zachranáři u čelního střetu dvou 
osobních vozidel. Z místa události převezli 
lehce zraněné dítě do nemocnice. Odpoled-
ne v Řevnicích ošetřili malou dívenku, která 
se popálila na ruce.

V noci na neděli zdravotníci vyjeli do jedné 
z řevnických restaurací k mladému muži s řez-
nou ránou na ruce. Muž byl ale agresivní a na-
padal záchranáře i policisty. S pomocí strážců 
zákona se podařilo pacienta ošetřit a převézt 
na chirurgii na Karlově náměstí v Praze. Při 
zásahu byl lehce zraněn policista.

Kraj dostane finance 
na průtah Řevnicemi
Vedení Středočeského kraje dostane peníze 
na rekonstrukci průtahu Řevnicemi. Včera ho 
informovalo Centrum pro regionální rozvoj. 
Finance půjdou z prostředků Integrovaného 
regionálního operačního systému (IROP). „Cen-
trum nám vůbec poprvé sdělilo, že Středočes-
kým krajem podaná žádost o platbu na projekt 
„II/115 Řevnice, průtah“ byla schválena v plné 
výši a že do rozpočtu kraje se tak dostanou 
finanční prostředky odpovídající způsobilým 
výdajům projektu ve výši 6,2 milionu korun,“ 
upozornil radní pro oblast dopravy František 
Petrtýl (ANO 2011). Čerpání finančních pro-
středků z IROP tím bylo úspěšně zahájeno.

 Trans Hospital Plus

 KÚKS

Autoři pokřtili milou  
knížku Kukadýlko
Kniha Kukadýlko pro děti i dospělé je na světě! 
Před několika dny ji slavnostně pokřtili autoři 
Pavla Soletka Krátká, Marie Snášelová Štorko-
vá a Ferdinand Leffler. Stalo se tak v dobřicho-
vické kavárně Café Černý Dorty za přítomnosti 
mnoha návštěvníků.

Dětí bylo na křtu snad víc než dospělých, 
i když knížka je určena spíš rodičům. Autor-
ka Pavla Soletka Krátká napsala milý příběh 
o malém dítěti, které utíká do snové zahrady 
plné skřítků a víl, zatímco jeho rodiče už 
nejsou schopni je vidět. Pohádkový příběh 
doplňují nádherné obrázky Marie Snášelové 
Štorkové. Pokud budete mít příležitost, určitě 
si knížku přečtěte, je v ní pravda o dnešní 
uspěchané a konzumní době.

Slavnostní okamžik si nenechala ujít ani 
DOBNET.tv, a tak i vy můžete nyní okusit pří-
jemnou a spontánní atmosféru prostřednictvím 
naší reportáže na webu idobnet.cz v rubrice 
Videa. (vs, ob, lh)

Pohněte s lety
Zdravý a funkční přístup k pohybu pro uvolnění 
stresu a uchování pozitivního přístupu k životu 
nejen v L/letech nabízí nové pohybové studio 
Gym – pohni s lety. Zaměřuje se na dyna-
mické i pomalé skupinové lekce vhodné pro 
ženy i muže, individuální trénink, semináře 
a workshopy, které souvisejí s udržením kvality 
života a zdraví. A protože není nad čerstvý 
vzduch, slibuje také cvičení pod širým nebem. 
Studio najdete v 1. patře OC Lety. Lekce 
začínají v týdnu od 10. dubna. Více se dozvíte 
na straně 19.
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Čarodějnice jsou tady!
Už je zase duben a s ním samozřejmě tradič-
ní oslava pálení čarodějnic. Jako každý rok 
vzplane v našem okolí několik ohňů. V Letech 
můžete přijít k brodu Berounky (naproti srubu 
U Kocoura), v Mořince k menhiru, kde bude 
pro děti připraven program a občerstvení. Oheň 
sem přijedou zapálit dobrovolní hasiči z Letů 
a nebudou chybět čarovné lektvary. Tradiční 
oheň připravují také řevničtí hasiči na kopci 
Vrážka mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní.

Vzhůru do pohádky
V pondělí 1. května se v Letech otevře Po-
hádkový les. Do jeho překvapení se budete 
moci ponořit od 13 do 15 hodin  (na silnici 
č. 116 z Letů směr Karlštejn odbočte doprava 
do lesa, cca 500 metrů před odbočkou na Mo-
řinu, zde již bude start označen). Trasa končí 
v Mořince. Budou předány památeční medaile. 
Vstupné je 50 korun, v cíli na všechny čeká ob-
čerstvení a jarmark, na kterém si na své přijdou 
malí i velcí. Dorazí i kejklíř.

Garážový výprodej 
v Dobřichovicích
Jedenáctý dobřichovický Garage sale se koná 
v neděli 23. dubna od 10 hodin. Garážový vý-
prodej je snadnou cestou, jak nepotřebné věci 
nabídnout nejprve sousedovi a prodat je v rám-
ci akce rovnou z vrat nebo garáže. Taková 
sousedská kratochvíle je navíc skvělá příležitost 
konečně zas prohodit kus řeči s někým, kdo 
bydlí kousek za rohem. Podrobnosti včetně 
registrace najdete na webu Garagesalecernosi-
ce.cz/dobrichovice.

Jak taková švihadlová soutěž vypadá, budete 
moci na vlastní oči spatřit v pondělí 1. května 
opět v hale Bios, kde se bude konat 1. me-
zinárodní Rebelstyle Competition (soutěžit se 
bude ve dvojicích). Svou účast přislíbili sko-
kané ze Slovenska, z Maďarska a Německa. 

Po poledni vypukne závod v rychlosti a free-
stylu, program pro diváky obohatí vystoupení 
našich nejlepších skokanek a hostujících týmů. 

„Opravdu je na co se těšit. Přijďte se prvního 
května podívat a povzbudit skokany!“ zvou 
Olga Kepková a Šárka Plazzerová.

Na prvního máje budou v Dobřichovicích svištět švihadla
V neděli 2. dubna se 
v dobřichovické hale Bios 
konala první ropeskippingová 
soutěž pod záštitou Rebels 
O.K. Zúčastnilo se jí 57 
skokanek, které závodily v pěti 
disciplínách ve třech věkových 
kategoriích.

 Rebels

V Černošicích odhalí nový 
hasičský vůz
Hasičský sbor Černošice-Mokropsy a město 
Černošice pořádají slavnost u příležitosti za-
řazení nově pořízené cisternové automobilové 
stříkačky CAS 30 SCANIA do provozu. Akt se 
koná v sobotu 22. dubna od 11 hodin v Čer-
nošicích v areálu hasičské zbrojnice v Srbské 
ulici 999. Všechny příchozí čeká slavnostní od-
halení vozu, prohlídka cisterny a občerstvení.

Hromadné očkování psů a koček proti 
vzteklině se bude v dubnu konat v Řevnicích 
i v sousedních Letech. Očkování se můžete se 
svým čtyřnohým miláčkem zúčastnit 18. dubna 
od 17 do 17:30 za obchodním domem COOP 
v Řevnicích. Provedou ho veterináři Oldřich 
Horák a Zdeněk Mařík.

Ve stejný den od 17:45 do 18:30 se očková-
ní dočkají i psi a kočky v Letech, a to u obec-
ního úřadu. Cena jedné dávky je 100 korun, 
kombinovaná vakcína stojí 250 korun.

V dubnu odstartoval na mnoha místech České republiky další ročník akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko. V našem regionu již proběhly uklízecí akce 
v Srbsku, u Roblína i v Třebotově. V sobotu 8. dubna se příroda vyčistí nejvíc.

Jsou nahlášeny tyto akce:
• od 9:30 do 14 hodin ve Vonoklasech (sraz před obecním úřadem);
• od 10 do 14 hodin v Dobřichovicích (tři místa srazu na výběr: Všenorská 

ulice u lávky neboli u pneuservisu, u pódia v parku a na hřišti Na Vyhlíd-
ce);

• od 9 do 13 hodin v Řevnicích (dobrovolníci se potkají na náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad u kašny, kde se rozdělí do skupin);

• od 9 do 16 hodin na vlakové zastávce ve Všeradicích (bude se uklízet nádra-
ží, zastávky a jejich okolí na trase lokálního vlaku Zadní Třebaň – Lochovice;

• od 9 do 12 hodin v Hlásné Třebani u obecního úřadu;
• od 9 hodin by se měla očistit příroda i v Karlštejně.
V pátek 21. dubna od 10 do 14 hodin se „ve velkém“ bude uklízet ve Vše-
norech. Do akce se zapojí i žáci a pedagogové 5. tříd a 2. stupně místní zá-
kladní školy, kteří spolu s dětmi a vychovatelkami z mateřské školy a dalšími 
dobrovolníky uklidí obec, lesík nad školou, okolí rybníčků v obci a všenorský 
břeh Berounky.
Podrobnosti a další přibývající akce najdete na webu UklidmeCesko.cz.

Veterináři budou očkovat psy a kočky

Opět se uklízí Česko
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Jarní práce na zahrádce jsou tady!
nabízíme velký výběr zahradních strojů a nářadí

Provádíme opravy zahradní techniky
Předsezónní servis travních sekaček

www.hobbydozahrady.cz

Hobby do zahrady s.r.o.
Karlická 456
252 29 Lety
www.hobbydozahrady.cz
+420 240 201 151

Tématem rozhovoru bylo nejen poslání 
a plány Dobnetu, ale také malé nahlédnutí 
do osobního života pana Nešpora a sezná-
mení s jeho dalšími aktivitami. Přes všechnu 
klopotnost přípravy, jež bývá nezbytnou 
součástí všech začátků, se nakonec celé 
natáčení podařilo. Z profesionálního hlediska 
bylo sice žákům leccos vytknuto, ale i tak je 
výsledek na dobré úrovni.

Televizní beseda patří k složitým formátům 
z hlediska vedení rozhovoru, ale zároveň je jed-
ním z jednodušších žánrů po stránce technické 
realizace. Co se rozhovoru týká, měli to mladí 
filmaři ještě snazší, protože  Michal Nešpor 
coby respondent dokáže o aktivitách spolku 
DOBNET i svých vyprávět velmi srozumitelně 
a s velkým zanícením.

Samozřejmě že samotná realizace byla pro-
vázena, jak už to v počátcích bývá, řadou pře-
kážek a obtíží, které se mladí filmaři za pomoci 
svých lektorů učí řešit nebo obcházet. Jen 
praxí se totiž můžeme naučit, jak se správně 
připravit. To je také důvod, proč filmová škola 
propojuje teoretickou výuku a uměnovědné 
disciplíny s praktickým natáčením, při němž 
si studenti mohou na vlastní kůži všechno vy-

zkoušet a seznámit se s možnostmi i úskalími, 
které tato práce přináší.

Každý, kdo by měl zájem se dozvědět něco 
o Dobnetu či o Michalu Nešporovi, má nyní 
možnost prostřednictvím rozhovoru, který na-
točili žáci Umělecké školy filmové Řevnice. Je 
umístěn na www.idobnet.cz v záložce videa. 
Jednu práci mají mladí filmaři za sebou a další, 
složitější na ně čekají zase příště. (pp)

Rozhovor se zakladatelem školy
Studenti Umělecké školy 
filmové Řevnice přešli 
v únoru od teorie k praxi 
a realizovali své první letošní 
studiové natáčení v řevnickém 
televizním studiu. A hned 
přímo s předním ze zakladatelů 
filmové školy a předsedou 
rady spolku DOBNET panem 
Michalem Nešporem.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte nás na  našich stránkách  www.filmovaskola.cz.
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Základní škola
Dobřichovice

přijme od 1. 9. 2017

UČITELE/KU
1. STUPNĚ

A UČITELE/KU AJ
Nabízíme příjemný kolektiv a výborné 
pracovní podmínky v atraktivní loka-

litě s dobrým dojezdem do Prahy.

Životopis, prosím, zašlete na:
kancelar@zsdobrichovice.cz

777 264 266

PALIVOVÉ DŘEVO

DŘEVĚNÉ BRIKETY

prodejpalivovehodreva.eu

Srdečně Vás zveme
do nově otevřené restaurace 

Motorest Dobřichovice
Pražská 345, Dobřichovice 

polední menu, večeře, domácí  
kuchyně, tematické víkendy,  
oslavy, ubytování 

provozní doba: 
po – čt 11.00 – 21.00 
pá – so 11.00 – 22.00 
ne 11.00 – 21 

Provozní doba je orientační. Po dohodě se zákazníky 
lze provozní dobu upravit. Těšíme se na Vaši návštěvu.

www.motorestdobrichovice.cz   motorest dobřichovice, tel.: 724 000 071

Odpověď je potěšující – klasické tábory 
stále existují a jsou velmi oblíbené a na-
vštěvované. Kromě toho mají dnešní děti 

mnoho dalších možností, jak trávit prázdninový 
čas, což před více než dvaceti lety nebylo.

Kam mohou děti vyrazit?
Jak je to tedy v našem regionu s prázdnino-

vými aktivitami? Dnešní rodiče mají na výběr 
z mnoha táborů, soustředění nebo sportovních 
pobytů. Navíc je tu pestrá nabídka táborů pří-
městských. Nechybějí ani akce s výukou cizího 
jazyka, výrobou keramiky či fotografie nebo 
zpívající a taneční tábory. Výhodou dnešních 

táborů je to, že na ně můžeme poslat i nejmen-
ší děti, které ještě nechodí do školy.

Táborová klasika: stany, 
příroda a oheň

V našem okolí mají velkou tradici oddíly, 
které pořádají tábory. Zálesák Liteň byl založen 
v roce 1971, Bobři v Řevnicích roku 1978 
a řevničtí Tuláci před šestnácti lety.

„Od roku 1990 jsou Bobři skauti, ale i před-
tím byl oddíl vedený ve skautském duchu, 
i když byl založen pod hlavičkou pionýrské 
organizace. A vlastně hned od začátku se 
jezdí na tábory. První tábor se jela voda, pak 

Hurá na tábor! 
Táborák zvolna zhasíná, osada už jde spát,
kytara tiše doznívá, do duše padá chlad…

Kdo z nás, kteří jsme jako děti jezdili na tábory, by tu 
píseň neznal? Generace dnešních třicátníků (a starších 
lidí) si ji určitě pamatuje. Dříve bylo běžné, že rodiče 
o prázdninách sbalili dětem kufr a poslali je na tři týdny 
na tábor do stanů nebo chatek. Jak je to ale dnes? 
Existují klasické tábory, nebo už je doba úplně jiná?

už ne. Také se měnila táborová místa, ale teď 
už skoro dvacet let jezdíme do jedné lokality, 
konkrétně do Lhotky u Radnického potoka 
nedaleko Rokycan,“ říká Petr Novák, vedoucí 
oddílu Bobříci.

Dnes jsou Bobři součástí střediska Lesní 
moudrost Dobřichovice, které má v Řevnicích 
dva oddíly – vodní skauty Bobry a Bobříky 
a v Dobřichovicích další dva oddíly s názvy 
Rysové a Vlci. Starší děti pak působí na obou 
místech, celkově má středisko přes sto členů.

Tábor je pro vedoucí i děti vyvrcholením sezo-
ny, na něž se všichni těší. „Na tábory jezdí celé 
středisko společně, děláme i výlet na lodích, 
jinak je to klasika – tábornictví, lesní moudrost, 
rozdělávání ohně, poznávání přírody… Děti se 
podílejí na běžných táborových činnostech, vaří, 
uklízejí, chodí pro dřevo…,“ popisuje fungování 
tábora Novák. Podle něj je výhodou, že se děti 
dobře znají, protože se během roku scházejí 
v oddíle a skoro všichni pak jedou na tábor. 
A také už vědí, co mohou očekávat. „Je to kaž-
dý rok stejné. Přijedeme na zelenou louku, kde 
se buduje tábor, musíme postavit stany, kamna, 
záchody, stožár, přehradu v potoce na koupání. 
A když odjíždíme, zase zůstává zelená louka.“ 
A jak je to s mobilními telefony, nezbytným 
doplňkem dnešních dětí? „Na táboře není elek-
třina, takže mobily nepoužíváme, nebyly by ani 
kde nabít,“ dodává vedoucí Novák.

Také Tuláci, kteří během roku závodí ve vo-
dáckém víceboji pod názvem Neptun klub, 
mají svůj každoroční prázdninový tábor. Jezdí 
tradičně do Rosovic u Dobříše, kde jsou dva 
rybníky na koupání. A na začátku i na konci je 
opět zelená louka.

Kam jezdí liteňský Zálesák, si můžete přečíst 
v rozhovoru k tématu.
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SRDEČNĚ ZVOU NA

POHÁDKOVÝ LES
aneb poztrácené pohádky

pondělí 1. května
od 13:00 do 15:00
Lety u Dobřichovic

Vstupné 50 Kč
Více informací na www.letanek.czTel.: 602 343 739

OBCHODNÍ CENTRUM LETY
nabízíme k pronájmu  
p o s l e d n í  v o l n é  p r o s t o r y

Prodejna 80 m2 | Ordinace 41 m2

Kolik k vám chodí dětí?
Počty dětí v oddíle se lišily. Dříve chodilo kolem 
dvaceti dětí, dnes už jen slabá polovina. Děti 
teď mají více zájmů a možností vyžití.

Ale tábory bývají už nějakou dobu před 
prázdninami plné, ne?
Ano, o tábor je stále zájem. Máme kapacitu 
pro sedmdesát dětí ve dvou turnusech. Jezdí-
me na celé tři týdny. Každý rok si zvolíme téma 
tábora a hry se snažíme obměňovat. Letos 
to bude Sherlock Holmes. Děti spí po dvou 
ve stanech s dřevěnou podsadou. Jsme 
klasický český tábor v lese, bez elektřiny, bez 
počítačů a bez koní. Tábor je určen pro děti 
základních škol, tedy od šesti do patnácti let.

Máte tábor na jednom místě, nebo místa 
střídáte? 

Hned první tábor byl v roce 1972 u obce Ne-
zabudice. O tři roky později se tábor přemístil 
do údolí potoka Javornice u obce Zvíkovec. 
Do javornického údolí jezdíme dodnes. Je tam 
nádherné prostředí okraje křivoklátských lesů.

Můžete říct, co všechno děti během 
pobytu dělají? 
Děti si na táboře jen nehrají a nesoutě-
ží. Snažíme se je i nadále učit základním 
zálesáckým dovednostem, kladnému vztahu 
k přírodě, zodpovědnosti a samostatnosti. 
Děti pomáhají se dřevem, v kuchyni, každý 
si po jídle sám umyje misku a zodpovídá 
za úklid ve svém stanu. Úklid stanu se kont-
roluje a poté jsou dětem dávány body, které 
se jim započítávají do celotáborové hry. To 
je dobrá motivace, protože pro některé je to 
velmi těžké…

Učíme děti zálesácké dovednosti
T. K. Zálesák Liteň funguje nepřetržitě už 46 let. Jeho 
náčelníkem a zároveň vedoucím tábora je Jiří Hrách, 
který je členem oddílu od dětství.

Co je na táboře nejoblíbenější?
Nejvíc asi děti baví soutěže proti vedoucím.  
Je to pro ně výzva, a když porazí dospělého, 
mají z toho velkou radost.

Kde hledáte vedoucí? Přece jenom  
to není pro každého…
Táborové vedoucí si nenajímáme, ale snažíme 
se je vychovat. Z dětí se stávají praktikanti 
a po dovršení plnoletosti oddíloví vedoucí. Tato 
činnost ovšem není pro každého a ne každý 
se může vedoucím stát. Musí mít dobrý vztah 
k přírodě, k dětem a zapadnout do té naší 
party.

Jak dlouho v Zálesáku působíte vy?
Jezdím pravidelně od svého dětství. Poté 

jsem prošel kolečkem. Přes praktikanta,  
oddílového vedoucího a zástupce hlavního,  
až jsem se stal hlavním vedoucím tábora.  
Tuto funkci bych ovšem letos rád předal  
dalšímu následovníkovi.

DOBNETTÉMADOBNETTÉMA
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Radka Alexy, středisko volného času 
Dobřichovický domek:
Kromě kroužků pro děti i dospělé pořádáme 
příměstské tábory. Naše nabídka je velmi 
pestrá, snažíme se pokrýt celé léto, zajistit 
tábory pro různé věkové kategorie a oblasti 
volnočasových aktivit. Letos máme tábor 
s němčinou pro starší děti, vědecké léto, ta-
neční a pohádkový tábor, ArteRadky, detektivní 
a in-line tábor. S většinou táborů odjíždějí děti 
na celodenní výlety spojené s daným tématem, 
např. loni děti navštívily s vědeckým táborem 
hornické muzeum a doly.

 www.dobrichovickydomek.cz

Lucie Zuda, MŠ Zvoneček Karlík:
MŠ Zvoneček znovu pořádá letní příměstský 
tábor pro děti od 2 do 6 let pod názvem Malý 
námořník. Každý den nás čeká procházka, 
budeme hrát různé hry, zpívat a hrát na kytaru 
kolem ohně či u vody, vyrábět kostýmy, hledat 
poklad, vázat uzly, orientovat se v přírodě. 
Tématem bude také poznávání rostlin a stromů 
podle atlasu, zakreslování a vyrábění vlastního 
herbáře, důležitost vodních ploch, zkoumání, co 
žije pod vodní hladinou a okolo řek, stavění pře-
hrad z kamenů, různých obrazců nebo koupání.

 info@montessoriskolka.cz

Veronika Vaculovičová,  
Školy Hlásek Hlásná Třebaň:
Pořádáme prázdninové týdny pro děti od 4 
do 11 let. Letos otevřeme po dobu pěti týdnů. 
O děti se stará náš osvědčený personál a ex-
terní lektoři, s nimiž dlouhodobě pracujeme. 

Děti se mohou těšit na kouzlení, setkají se 
s muzikanty, řemeslníky, naučí se orientovat 
v přírodě a vařit jednoduchá jídla. Poznají nové 
kamarády. Letos nově plánujeme tábor plně 
zaměřený na sborový zpěv, hudební animace 
a rytmiku, samozřejmě doplněný koupáním 
a výlety. Pro velký úspěch bude opět sportovní 
a zálesácký turnus.

 www.skolyhlasek.cz

Michaea Kotěrová,  
Školinka Nona Lety:
Máme o prázdninách otevřeno již od našeho 
založení, vítáni jsou všichni předškoláci. Pro-
gram na léto je připraven.

 www.skolinkanona.cz

Vladimíra Ottomanská, Středisko 
volného času Ottománek Černošice:
Tradičně připravujeme příměstské i pobytové 
tábory pro předškoláky i děti školou povinné. 
Sportovní pobytový tábor pro děti ve věku od 7 
do 12 let se koná na rodinné chalupě v Dolní 
Suché, na programu bude cyklistika, pěší vý-
lety do okolí, hry a soutěže. Příměstské tábory 
mají témata Světem zvířat (předškoláci), Indián-
ské léto a Cesta kolem světa (7 až 12 let) nebo 
keramicko-fotografické, keramické i sportovní 
zaměření či ladění těla. Přesné termíny a další 
informace jsou na   www.ottomanek.cz.

Kateřina Šupáčková, Pikolín Řevnice:
Již sedm let pořádáme příměstské tábory – 
školky pro nejmenší děti, a to nejen z Pikolína. 
Program je koncipován tak, aby děti byly co 

Kam o prázdninách s dětmi? 
Račte si vybrat 
Snad v každé obci v Poberouní existuje soukromá škola 
či školka nebo středisko volného času. Všechny tyto 
subjekty pořádají také prázdninové pobyty, příměstské 
tábory a další aktivity. Výběr je opravdu bohatý, záleží 
tedy na vás, kam své dítě pošlete. A také na tom, kolik 
peněz chcete do prázdnin investovat.

nejvíc venku, zpříjemnily si prázdniny, potkaly 
se s kamarády a společně něco pěkného 
zažily. Letos již popáté pojedeme na tábor 
do Bukové v Novohradských horách (9. až 
16. 7.), který je přizpůsoben pro děti od 4 
do 11 let, tématem bude Cesta za bájnými 
postavami. Již jsme společně lovili mamuty, 
stavěli indiánské týpí a vloni dokonce za týden 
objeli celý svět.

 www.pikolin.cz

Marcela Polová,  
KLC Kryštof Černošice:
Naše anglická školka otevřela dětem své 
brány v roce 2003 jako pravděpodobně první 
svého druhu v Praze-západ. Komunikačním 
jazykem je u nás angličtina v podání rodilých 
mluvčích, které velice pečlivě vybíráme. Pro 
školkové i školní děti (4 až 14 let) připravujeme 
na červenec docházkové tábory v Černošicích 
a v Praze 10, např. Try This!, Black and White 
World nebo Reasons Why Animal Moms Are 
Awesome, a také pobytové tábory ve Frý-
dlantském výběžku, kde bude tématem Harry 
Potter.

 www.klckrystof.cz

Šárka Frelichová,  
Helen Doron English Dobřichovice:
Tábory pořádáme od roku 2013. Zatím jde 
o jeden až dva týdny během prázdnin. Jsou 
to anglické příměstské tábory vhodné pro děti 
od 6 do 12 let se základy angličtiny, kde na-
cvičujeme muzikály Cinderella (Popelka), Gol-
dilocks (Zlatovláska), Little Red Riding Hood 
(Karkulka) nebo Snow White (Sněhurka). Každý 
den máme dva bloky Helen Doron angličtiny 
a zbytek času se věnujeme dalším aktivitám, 
vše v angličtině. Závěrečné představení mívá 
u publika velký úspěch.

 www.helendoron.cz/branch/dobrichovice
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Na soustředění mimo region jezdí na-
příklad fotbalisté z Letů nebo řevničtí 
národní házenkáři. Naopak jeden spor-

tovní příměstský tábor se bude konat v Mořin-
ce, a to od 21. do 25. srpna. „Tábor je pro děti 
od pěti let, cena 2 200 korun, další sourozenec 
má 20 procent slevu. Více informací ráda 
zašlu, pište na mail info@fit-marathon.cz,“ říká 
Lucie Chroustová, která tábor pořádá.

Pobyt pro své žáky plánuje také Základní 
umělecká škola z Řevnic. Koná se jako vždy 
předposlední týden v srpnu a jede se zase 
na Pecku. Letos se účastníci vydají po stopách 
velkých cestovatelů – Emila Holuba, Zikmunda 
a Hanzelky, Marka Pola, Kryštofa Kolumba…

Řevnický taneční soubor Klíček jezdí 
na letní soustředění pravidelně od svého 
vzniku. „Máme rádi změnu, a tak každý rok 
poznáváme nová zákoutí naší vlasti. Letos 
uděláme výjimku a pojedeme na stejné 

místo jako loni. Na první pohled jsem si ho 
zamilovala a děti a rodiče také. Je vskutku 
romantické. Louka, řeka, hrad…,“ říká ve-
doucí Klíčku Ludmila Chroustová a dodává: 
„V minulém příběhu jsme jako rytíři kulatého 
stolu získávali svatý grál. Nový příběh bude 
s tím předchozím propojen, ale tentokrát 
bude hrad na mysu Arkona a my budeme 
získávat nejen vědomosti o našich dávných 
slovanských předcích, ale též různé, tehdy 
běžné dovednosti. Pojede nás přes třicet, 
od nejmenších předškoláků po zkušené 
tanečníky, kteří s námi podobných akcí 
zažili několik.“ Soustředění souboru bude 

i přípravou na podzimní koncert k dvacátým 
narozeninám Klíčku.

Podobně dlouho jako Klíček pořádá letní 
pobyty Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic. 
„Jestli dobře počítám, bude to 19. soustředění 
v historii Notiček, to první se uskutečnilo v roce 
1999. Pojedeme do Pasek nad Jizerou, stejně 
jako v minulém roce, tentokrát od 22. srpna 
do 2. září. Loni jsme tam mimochodem vystoupili 
v místním kostele a doufáme, že si to letos zo-
pakujeme. Zkoušet se budou zejména písničky 
na nové cédéčko,“ sdělil k Notičkám Jan Flemr.

Téma připravila Lucie Hochmalová
 Archivy souborů a táborů

Za sportem 
či kulturou
Místní sportovní kluby nebo 
různé taneční či hudební 
soubory připravují pro své 
členy také prázdninové 
pobyty, takzvaná soustředění, 
kde děti intenzivně nacvičují 
nové aktivity nebo pilně trénují 
svůj sport.

ANKETA
Jezdíš v létě někam 
na tábor?
Klára, 14 let: Jezdím s oddílem na tři 
týdny na tábor pod stan, musíme si tam 
všechno postavit. Je to super. Ani mi neva-
dí, že nemůžu používat mobil.

Vojta, 13 let: Já jezdím v létě pryč 
s házenou, máme 8 dní celostátní soustře-
dění a pak týden soustředění s řevnickým 
oddílem. Na táboře jsem nikdy nebyl.

Míša, 5 let: Líbí se mi být o prázdninách 
s kamarády, ale radši spím doma, takže mě 
mamka vždycky přihlásí na nějaký tábor, 
kde se nemusí spát. Moc se mi tam líbí.

Marie, 16 let: Jednou jsem na tábor 
odjela, asi ve třetí třídě. Hned první den mě 
tam ale začalo bolet břicho, v nemocnici 
měli podezření na slepé střevo, takže si pro 
mě rodiče přijeli. Od té doby se mi na tábor 
jezdit nechtělo.

Honzík, 8 let: Letos pojedu asi popr-
vé, jestli mě táta přihlásí. Docela se těším, 
jedu tam se svým nejlepším kamarádem.
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Před pár lety jste koupil dům v Dobřicho-
vicích. Proč zrovna tady?
Protože jsem zdejší kraj dlouho mlsně okuko-
val. A jednoho rána jsem v realitním časopisu 
uviděl náš budoucí dům. Ještě téhož dne se 
konala prohlídka a druhý den dopoledne jsme 
složili zálohu. Dům patřil manželům Beznosko-
vým, ryzím a dobrým lidem.

Co se vám na Dobřichovicích líbí?
Na „poberounském Toskánsku” se romantické 
duši musí líbit všechno. Z jednoho okna výhled 
na řeku, z druhého na Brdy a kousek od mé 
zahrady je louka s pasoucími se koňmi. Líbí se 
mi i skladba obyvatelstva – aktivní lidé s vizí, 
navíc i politicky podle mého gusta. Fašobolše-
vici tu ve volbách prohrávají na celé čáře.

Jak se vám tu žije?
Lépe by to popsal Ota Pavel. Našel jsem tu 
domov.

Budete součástí poroty na Slavnostech 
Morany, tuším už druhým rokem. Co 
na tuhle místní akci říkáte?
Jsem hrdý. A přeju si, aby bylo tolik cen, kolik 
je Moran. Aby žádná neostrouhala. Navíc budu 
v porotě s fotografkou Petrou Klačkovou, 
kterou mám tuze rád.

Jak jste se vůbec dostal k divadlu? Máte 
ho nějakým způsobem v rodině?
Ano, pocházím z rodiny vášnivých ochotníků 
z Týniště nad Orlicí. Maminka skvěle hrála 
a bídně zpívala, tatínek bídně hrál a skvěle 
zpíval a my děti žasly. Maminka dnes režíruje 
s ochotníky i některé moje hry.

Proč zrovna divadlo?
Je omamné psát krásným herečkám texty 
a komandovat je na jevišti… Ba ne, celé se 

to spustilo v Olomouci, kde jsme s Darkem 
Králem studovali filozofickou fakultu a založili si 
Studio Hořící žirafy. Autorskou scénu, pro kte-
rou jsme získali herce z řad studentů i profíků 
z tamního Moravského divadla.

Mám takový dar: přesně slyším promluvy 
postav a zjevují se mi utkvěle dramatické situa-
ce. Jsem bytostný divadelník.

Láká vás i jiné umělecké vyjádření a proč?
Ale ano. Píšu teď svoji první knihu a nevzdá-
vám se ani snu natočit film.

Kdybyste nedělal divadlo,  
co byste dělal jiného?
Plavil bych se na své jachtě a učil děti mimo-
zemšťanů držet správně příbor.

Jak jste se od filmové a divadelní vědy, 
tedy spíše teorie, dostal k praxi?
Záhy jsem zjistil, že chci dělat divadlo praktic-
ky, že musím vyprávět příběhy, že bych jako 
teoretik stál za starou belu.

Je vaše výhoda nebo nevýhoda, že jste 
nestudoval třeba režii, případně čím vás to 
naopak obohatilo?
Mám kamaráda Darka Krále. Divadelním světem 
se probíjíme spolu, nikdy jsme se nemohli spo-
lehnout na protekce a známosti. O to víc jsme 
otužilejší, ostřílenější. Jsme přátelé a parťáci.

Máte bohaté divadelní zkušenosti, čeho si 
ze své tvorby nejvíce ceníte?
Vydal jsem tři knihy sebraných her a dostal pět 
Radokových cen, což je vzhledem k mému 
věku, myslím, obstojný fičák. O Hořících 
žirafách jsem psal. Nu a od roku 2009 jsem 
uměleckým šéfem Klicperova divadla v Hradci 
Králové. Odvažuju se říct, že jsou mé tamní hry 
diváckými hity. Na to jsem pyšný.

Píše se o vás: „Velkým zdrojem mu je film 
a televize, jejíž styly s oblibou napodobuje 

Držitel pěti Radoků: Divadlo 
není muzeum, ale aréna
Před pár lety našel 
v Dobřichovicích skutečný 
domov. Ač původně 
vystudovaný divadelní teoretik, 
sklízí obrovské úspěchy 
jako praktikující divadelník. 
Protože se ve svých hrách 
nebojí kontroverze, vtipu 
a přímých reakcí, museli jsme 
jeho dramatické schopnosti 
ocenit i v rozhovoru. Pátrali 
jsme například, jestli si David 
Drábek brousí pomyslné 
divadelní zuby i na místní 
témata. A zjistili jsme, že umí 
být i diplomat.

 

Ceny Alfréda Radoka
1995 cena Nadace Alfréda Radoka 
za nejlepší hru roku za text Jana 
z parku.

2003 totéž ocenění za text Akvabely, 
také Česká hra roku 2005.

2007 hra Náměstí bratří Mašínů, druhé 
místo v dramatické soutěži Cen Alfréda 
Radoka, také Česká hra roku 2009.

2011 hra Jedlíci čokolády – Česká hra 
roku 2011.

David Prachař, Jedenácté přikázání.
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NABÍDKA
SLUŽEB
l zpracování daně z příjmů právnických 

a fyzických osob
l zpracování přiznání k dani z přidané 

hodnoty
l zpracování přiznání k dani z nabytí 

nemovitosti a daně z nemovitých věcí
l daňové a finanční plánování

Elektronické zabezpečovací systémy
Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron 

v drátovém i bezdrátovém provedení. 

JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou 

unikátní celkové ochrany.

CSc COMPUTER SERVICES s.r.o. 
Brunšov čp. 508, 252 31 Všenory

Tel.: 602 208 708 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz

Specialista na výživu zvířat
Nabízíme: Syrové i vařené maso, 
antiparazitika, kvalitní suchá krmiva, 
výživové doplňky a mnoho dalšího...

Otevírací doba:
Po-Pá 8:45-18:00 h., So 8:45-12:30 h.

Anežky České 1119, roh parku a ulice Za Parkem (Dobřichovice)
Petr Horčík, tel.: 776 081 648, www.dogtor.cz

Na stejném místě i veterinární ordinace MVDr. V. Veverky.
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a paroduje ve svých groteskních a kaba-
retních textech a jež jsou také stěžejním 
tématem jeho dramatiky: kýč, mediální 
svět, masová a komerční kultura.“ Proč 
zrovna tato témata?
Divadlo pro mě není muzeum, nýbrž aréna. 
Popisuju život kolem nás, jen to je pro mě 
smysluplné divadlo. Nebráním se ani opravdu 
ostré politické satiře a kabaretu.

Na základě vaší tvorby, například z roz-
hlasové hry Koule, je vidět že se nebojíte 
kontroverze. Čím je pro vás klíčová?
Koule vzbudila pořádný rozruch a její inscena-
ce s Pavlou Tomicovou je vyprodána dlouhé 
měsíce dopředu. Nejde mi o výsměch Heleně 
Fibingerové, jde mi o připomenutí zvěrstva stá-
tem řízeného dopingu. Podívejte se do Ruska, 
nedají si pokoj ani dnes.

Zpracováváte ve svých divadelních hrách 
i svůj život?
Nevyhýbám se autobiografickým prvkům, 
divadlo mi slouží jako autoterapie. Ale je to 
promíchané s fikcí. Nicméně ve hrách Akvabely 
či Jedlíci čokolády se toho o mé rodině a jiné 
zvířeně vyskytuje dost.

Na co byste nás v současné době pozval 
ze své tvorby a proč?
Dobřichovickým doporučím to nejdostupnější: 
především Jedenácté přikázání, které jsem 
režíroval ve Stavovském divadle. Jednak je to 
jedna z mých nejlepších komedií, ale hlavně je 
to hold Dobřichovicím. Jsou tam zmíněny snad 
třicetkrát! Nu a potom v Kalichu Ženu za pultem 
2 s pány Kaiserem a Lábusem. To je taky jízda.

Bude nebo je tématem vaší tvorby také 
dění z našeho regionu?
A víte, že mě zrovna včera napadlo, že si ta 
naše sličná oblast koleduje o nějaký ten de-
tektivní seriál? Něco jako Vraždy v Midsomeru. 
Mrtvola ve Velké Americe, psychopat z Karl-
štejna, dodávka drog plující po Berounce…

Co vás tu nejvíc pálí?
Slunce. Mám terasu na jih.

Nebudete se bát sáhnout do témat přímo 
v místě, kde žijete?
Nebudu. A všichni, co to teď čtou, si mohou 
zahrát některou z rolí a roliček, ne?

Jak byste sám sebe charakterizoval, kdybys-
te se měl popsat v jedné větě jako člověk?
Hravý, vášnivě zaujatý, estét, gurmán kávy 
a čokolády, vyléčený sukničkář, sluníčkář, 
rodinný typ.

Jaké hodnoty jsou pro vás v životě nejdů-
ležitější?
Miluju svoji dceru Justýnku. Když jsem se stal 
otcem, už tak dost krásný svět zezázračněl.

Co nejzásadnějšího byste chtěl  
předat své dceři?
Nakažlivou radost ze života a sbírku komiksů.

Váš nejoblíbenější dramatik?
Já. Ale napište Čechov.

Váš nejneoblíbenější politik?
Václav Klaus, setrvale. A jsem taky neústupný 
antikomunista.

Vaše nejoblíbenější místo 
v Dobřichovicích?
Těch je přehršle. Odpovím trochu nechutně 
a spíš pro pánskou část čtenářstva. Saša 
Rašilov mi kdysi řekl, že je krásný pocit vyjít ze 
svého domu na svou zahradu a pod hvězdným 
nebem se tam vyčůrat. Zcela s ním souhlasím.

Je nějaká otázka, kterou jsem vám nepo-
ložila, a vy byste si přál, abych se zeptala?
Davide, co je váš každodenní rituál? A já bych 
odpověděl, že každý den děkuju Pánu Bohu 
za lásku a krásu bytí.

! Lucie Macášková Hejbalová
 Archiv Davida Drábka
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Do soutěže o nejkrásnější Moranu bylo 
přihlášeno celkem 20 figurín z devíti 
obcí našeho regionu – kromě Řevnic ji 

vyrobili také v Dobřichovicích, Hlásné i Zadní 
Třebani, v Karlštejně, Letech, ve Všeno-
rech, Svinařích a Vonoklasech. Jejich krásu 
a originalitu posuzovala pětičlenná odborná 
porota v čele s předsedou Davidem Drábkem, 
dramatikem a divadelním režisérem. Nakonec 
zvítězila Morana z řevnického Pikolínu – a díky 
ní se putovní pohár letos přesunul do Řevnic, 
neboť loňská vítězná Morana pocházela ze 
Zadní Třebaně.

Na druhém místě pak skončila figurka Do-
břichovického domku a třetí místo si odnesly 
děti z řevnické mateřské školy. A právě jejich 
Morana se nejvíc líbila i divákům. Ze všech 
hlasujících diváků byl po skončení programu 
vylosován jeden dospělý, který získal jako cenu 
zapůjčení auta na víkend od sponzora akce, 
firmy Melek auto, a vylosované dítě dostalo 
mobilní telefon Nokia od DOBNET, z. s.

Slavnostmi prováděl moderátor Oldřich 
Burda, během odpoledne vystoupil taneč-
ní soubor Klíček, kapela ZeMě, Sean Barry 
a Andrea Kudrnová, Miroslav Stančík, smíšený 

pěvecký sbor Canto Carso a hudební duo 
Gábina a Katka. Své umění předvedli také 
malí dobrovolní hasiči z Řevnic. Na závěr byly 
téměř všechny Morany zapáleny a z lávky 
vhozeny do Berounky na znamení rozloučení 
se zimou. A protože počasí opravdu přálo, 
ze zelené louky se do nebe postupně vzneslo 
několik horkovzdušných balonů. Balony vzlétly 
na pozvání Balonklubu Karlštejn, který společ-
ně s DOBNET, z. s., a městem Řevnice celou 
akci pořádal. A soudě podle velkého počtu 
návštěvníků se Slavnosti Morany vydařily.

Partnery akce byly: JoJogym, Dorty Černý 
Café, Triangl, Johnny servis, Channel Crossings, 
BiJo jako od maminky, Pivák, s. r. o., město 
Dobřichovice, obec Lety, nakladatelství Elmavia, 
ProDivadlo a keramická dílna Radoslavy Vrab-
cové. Poděkování patří také všem lidem, kteří 
pomáhali s přípravou akce. (lh)

Slavnosti Morany:  
Putovní pohár se stěhuje do Řevnic

Slavnosti Morany, které se konaly první dubnovou sobotu 
v Řevnicích, přinesly jaro. Na všechny návštěvníky i vystavené 
Morany svítilo celé odpoledne slunce a vládla pohodová 
atmosféra. Z dvaceti přinesených figurín se odborné porotě 
nejvíc líbila Morana od dětí z řevnické školky Pikolín. Diváci 
zase vybrali jako nejhezčí Moranu z Mateřské školy Řevnice.

Houslistky ze Základní umělecké školy v Řevnicích 
slavily velký úspěch na mezinárodní soutěži, která 
se konala na konci března v budově Gymnázia 
a Hudební školy hlavního města Prahy. V první 
kategorii zvítězila Anička Pawlicová. „Byla to její 
první velká mezinárodní soutěž, byla první na řadě 
a hned první místo,“ okomentovala skvělý výkon její 
učitelka Lenka Kolářová. V 5. kategorii pak uspěla 
Magda Routová, když skončila na druhém místě 
hned za starší italskou houslistkou. Poděkování 
patří nejen vynikající učitelce Lence Kolářové, ale 
také paní korepetitorce Pavle Novákové.

Houslistky uspěly v soutěži

2. místo Dobřichovice.

1. místo Řevnice, taktéž na obálce časopisu.

Vítěz divácké soutěže a 3. místo Lety.
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Chorus Angelus  
na Jarních trzích
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus pod vedením 
nové umělecké vedoucí Jany Egemové vystoupí 
v sobotu 8. dubna od 16 hodin na Jarních trzích 
v Dobřichovicích. Sbor srdečně zve přátele a příz-
nivce sboru do Svatebního sálu v 1. patře zámku. 
Přijďte si poslechnout písničky s tématem jara v po-
dání koncertního oddělení spolu s dětmi z přípravky 
A a chorálku Dobřichovice a jejich sbormistryněmi 
Oldřiškou Richter Musilovou a Zorou Strnadovou.
Jarní trhy aneb velikonoční inspirace připravují 
kromě hudby také ukázku řemesel, divadlo pro děti, 
kováře nebo projížďky na koních. Součástí je i malý 
farmářský trh. Začíná se v 11 hodin na zámku 
v Dobřichovicích. (skš)

Mořinka FEST 
Už je tu zase rocková muzika! V sobotu 22. dubna 
od 14 hodin se koná Mořinka FEST – vystoupe-
ní amatérských rockových kapel na návsi před 
hostincem U Barchánků. Během odpoledne vystoupí 
kapely Brnk a Frnk, Fenomen, Fotr a kolektiv, 
HSM, Labe, Monkey Estate, Sam-Ou-Hell, UHR 
a Val-Muquabala. Festival navštíví účastníci akce 
Kola a Motory Club Kina v Černošicích. Vstupné je 
dobrovolné.

Mystický sever  
a divoký východ
Bardolino vás v sobotu 22. dubna od 20 hodin 
v černošickém Club Kině provede zcela novým 
stylem a novou cestou etnickou hudbou celého 
světa. Po celý koncert se budete proplétat různými 
odvětvími světového folkloru, interpretovaného 
na nejvyšší možné úrovni. Soubor muzicíruje ve slo-
žení Margit Koláčková (violoncello), Pavel Fischer 
(housle), Camilo Caller (cajon), Jakub Jedlinský 
(akordeon) a úspěšná muzikálová zpěvačka Jana 
Procházková. (pb)

Koncert Chantal Poullain
Známá herečka Chantal Poullain, Francouzka, která 
už dlouho žije v Čechách, umí také krásně zpívat. 
Všichni zájemci o její pěvecké umění budou mít 
možnost poslechnout si její koncert 20. dubna  
v 19 hodin v kině v Řevnicích.

Sehrají ji od 18 hodin ve zdejším kině. Ve hře 
se představí nejen soubor Kukadýlko, ale i ka-
pela LES při Základní umělecké škole Řevnice. 
„Velikonoční hra vychází z tradičních barokních 
her, ale její text je svěží, moderní a vtipný,“ říká 
režisérka představení a vedoucí Kukadýlka 
Lucie Kukulová. Autorem scénáře je Tomáš 
Vůjtek, který pro Dobřichovické napsal i hru 
Louskáček a jehož Vánoční hru má soubor 
úspěšně v repertoáru už pátým rokem.

Vůjtek, dvojnásobný laureát dramatické 
soutěže Cen Alfréda Radoka, se při psaní 
nechal inspirovat texty původních pašijových 
her, proto v ní nechybějí tradiční postavy jako 
Ježíš, apoštolové, tři Marie, Pilát, Kaifáš, 
objeví se i mastičkář, čerti nebo Adam a Eva. 

Autorem hudby je Zdeněk Dočekal, o hudební 
nastudování se postaral Dušan Navařík. Děti 
z Kukadýlka lze uvidět nejen na prknech v dol-
ním Poberouní, ale také na televizní obrazovce 
či v kině. Naposledy v pohádce Anděl Páně 2. 
Často vystupují třeba na stanici Déčko, kde 
hrají v seriálu Dětská dopravní policie. Kukadýl-
ko funguje od roku 2011. (pn)

Sportovní ples v Letech  
opět nezklamal 
Pokud jste 24. února byli v sále U Kafků v Le-
tech na druhém ročníku Sportovního plesu, 
pak jste se skvěle pobavili, báječně si zatančili 
a možná jste si odnesli i některou ze zajíma-
vých cen, které do tomboly věnovali štědří 
sponzoři.

Ti z vás, kdo absolvovali oba ročníky, jistě 
potvrdí, že ten letošní nastavil laťku zase o kou-
sek výš. K tanci zahráli báječní The Bluemoon, 
po půlnoci sál rozhýbal DJ Papen, večerem 
provázel vtipný moderátor Michal Veber. O pře-
kvapení se postaral energický tanečník Vojta 
Lacko, kterému se na parketu podařilo rozvlnit 
i naprosté netanečníky. Občerstvení s přehle-
dem zajistil Jarda Kocour a tombola nabídla 
zajímavé a hodnotné ceny, které jistě udělaly 
radost majitelům šťastných čísel.

„Příští ročník si s tím letošním určitě nezadá, 
proto se na Sportovní ples 2018 můžete těšit už 
teď!“ řekla za organizátory Lenka Papáčová. (pl)

Skvělý muzikant Luboš Pospíšil vystoupí 
v triu 26. dubna ve 20:30 na zámku v Dobři-
chovicích. Nahradí tak trio Jana Spáleného, 
který ze zdravotních důvodů přesouvá kon-
cert na zámku na 17. května v 19:30 hod.

Matador české hudební scény s hla-
sem, který si nespletete, prožívá jedno 
z nejšťastnějších období své více než 
čtyřicetileté kariéry. Po turné k zásadnímu 
albu Soukromá elegie (které vloni v pro-
sinci získalo zlatou desku!) nyní navléká 
lehce retrospektivní kabátek. Předloni 
v září oslavil bez pompy pětašedesáti-
ny, na rok 2016 přichystal Supraphon 
k jubileu to, po čem fanoušci léta volali 
– ve dvou boxech vyšel třináctidiskový 

komplet všech zpěvákových CD a kupa 
bonusů. Dnes už je mu 66 let, po rocko-
vých dálnicích toho Luboš hodně najezdil, 
název aktuálního turné i albového boxu je 
tedy nasnadě – Route 66.
Turné doplňuje stávající playlist 5P o několik 
oprášených songů. Mimo jiné zní na koncer-
tech kultovní Vzpomínka na jednu vesnickou 
tancovačku, kterou Pospíšil dvacet let naživo 
nehrál. Publikum se samozřejmě dočká 
i novinek ze Soukromé elegie a osvědčených 
písniček ze zlaté éry, včetně jednoho exkurzu 
do „prehistorie“ (Doky, vlaky, hlad a boty). 
A aby toho nebylo málo, letos v únoru prota-
gonista vstoupil do Beatové síně slávy Rádia 
Beat v kategorii osobnost. (ak)

Na dobřichovické hlavní kolonádě (ulice 
5. května 44) byl 6. dubna slavnostně otevřen 
nový víceúčelový prostor s výstižným ná-
zvem KanclíkObchůdek Elmavia. Je to útulné 
a inspirativní místo, které skýtá hned několik 
možností využití. Ve dvou místnostech najdete 
prodejní galerii, kde si budete moci prohléd-
nout, vyzkoušet a zakoupit vystavené výtvory 
nejen lokálních umělců, a také Kanclík neboli 
co-workingový prostor, kde je devět pracov-
ních míst, relaxační zóna a základní technické 
kancelářské vybavení. (psk)

Luboš Pospíšil vystoupí místo Jana Spáleného

Jedinečný KanclíkObchůdek

Velikonoční hra má premiéru
Ježíš, apoštolové, Pilát, ale i Adam s Evou či čerti se objeví 
v nové pašijové hře dobřichovického divadelního souboru 
Kukadýlko nazvané Velikonoční hra aneb O nejslavnějším 
zmrtvýchvstání. Světovou premiéru chystají malí herci 
na 12. dubna do Řevnic.
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•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky

KVALITNÍ 
SERVIS

perfektní
předprodejní
příprava kol

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

ČTVRTKY

do 20:00
po-pá 8-18 / čt 8-20 / 
so 8-12 / ne 14-17

www.kola-sport.cz

CHCEŠ JET
CHCEŠ JET
CHCEŠ JET
CHCEŠ JET
CHCEŠ JET
CHCEŠ JET

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

KUP SI KOLO
KUP SI KOLO
KUP SI KOLO

OD ŠTORKA!
OD ŠTORKA!
OD ŠTORKA!

Vyzkoušejte kavitaci. Jedná se o liposukci bez 
skalpelu a injekcí. Tato metoda je neinvazivní, 
bezbolestná, rychlá a bezpečná. Jedná se 
o vysoce účinnou metodu k redukci tukových 
polštářků a celulitidy, kterou jde jen těžko 
odstranit dietou a cvičením. Navíc se tvaruje 
a modeluje silueta postavy. Tato metoda fungu-
je na principu ultrazvuku. Dokáže vygenerovat 
ultrazvukové vlny až 40 kHz. Ultrazvukové vlny 
přenášejí vibrace do tekutin v mezibuněčných 
prostorách – vytvoří se vzduchové bublinky, 
které narážejí na tukovou buňku. Následně 
se vylučují triglyceridy, tuky, které organismus 
vyloučí pomocí lymfatického systému. 

Kdo může kavitaci využít
Je vhodná pro ty, kdo si přejí snížit svoji váhu, 
vylepšit postavu, aniž by podstoupili chirurgic-
ký zákrok. K redukci celulitidy a modelování 
postavy.

Výsledky kavitace
Dochází k redukci tuků, zmenšuje se celulitida 
a objem. Již během jednoho ošetření může 

dojít  k úbytku  2 až 6 cm. U každého jedince je 
samozřejmě výsledek odlišný. 

Četnost ošetření
Pro dosažení maximálního účinku doporučuje-
me ošetření opakovat po 7 až 10 dnech. Počet 
ošetření závisí na vámi stanoveném cíli. Doporu-
čujeme 6 až 20 ošetření. Následnou udržovací 
péči je možné provádět každého půl roku po 2 
až 4 ošetřeních. Ošetření trvá 45 až 60 minut. 

Kontraindikace
Těhotenství, kojení, onemocnění srdce ( kar-
diostimulátor  apod.), velké kovové implantáty 
v ošetřovaných partiích, onkologická onemoc-
nění, epilepsie, onemocnění jater a ledvin.

Neinvazivní liposukce – kavitace
PŘEJETE SI ODBOURAT TUKOVÉ POLŠTÁŘKY
NEBO ODSTRANIT CELULITIDU?

nám. Krále J. z Poděbrad 5, Řevnice
tel.: +420 222 356 296
e-mail: salon@klementyna.cz
www.klementyna.cz

TENISOVÝ ODDÍL LETY 
pořádá NÁBOR do

TENISOVÉ ŠKOLY
Proč hrát u nás v Letech tenis?
• Příjemné prostředí a pohodoví trenéři

• Tréninky neodpadávají v případě špatného  
počasí (máme k dispozici pevnou halu)

• Trénujeme děti školou i školkou povinné,  
mládež, dospělé, začátečníky i pokročilé

• Možnost náhrady zameškaných  
tréninků přes náhradový systém  
Auksys

• Děti získají možnost stát se členy oddílu  
a mohou tak využívat tenisové kurty  
i mimo pravidelné tréninky

• Možnost reprezentovat tenisový oddíl  
v soutěžích družstev a jednotlivců

• Pořádání velkých množství akcích – turnaje,  
soustředění, hory, plavání...

Více naleznete na našich stránkách 

www.tenis-skola.cz
Kontakty: vaclavek@tenis-skola.cz
+420 777 579 146

Na Vaši účast se těší trenéři Petr a Pavel



www.idobnet.cz  15  

Jubilejní 50. ročník Brdské stezky – meziná-
rodního ultramaratonu Europacup a dálkového 
pochodu (memoriálu Honzy Zajíčka) – odstar-
tuje v sobotu 22. dubna. 

Účastníci dálkového pochodu se podle 
délky zvolené trasy a výchozího místa budou 
scházet od šesti hodin ráno. V tuto ranní dobu 
(do 13 hodin) je možné vyrážet z Mníšku pod 
Brdy od školní jídelny (trasy 50, 40, 35, 25, 16 
a 7 km), od 7 do 10:30 z řevnické železniční 
stanice (50, 35, 25 a 16 km) a od 7 do 9:30 
z vlakového nádraží v Dobříši (trasy 40 a 27 km).

Trasy zavedou malé i velké turisty napří-
klad do oblasti Brdského hřebene – Skalky, 
Babky, Jezírka, Červeného kříže či do Stožce. 

Trasy 40 a 27 km z Dobříše a 50 km z Mníšku 
a Řevnic půjdou také přes rozhlednu na Stude-
ném vrchu. Právě zde účastníci po prezentaci 
dostanou diplom a upomínku za startovné 10 
korun včetně vstupu na rozhlednu. Přesné 
trasy se všichni dozvědí na startu.

Součástí Brdské stezky je i mezinárodní 
ultramaratonský závod v běhu na 50 km a mis-
trovství České republiky veteránů v ultrama-
ratonském běhu. Závod odstartuje v 8 hodin 
na školním hřišti za Základní školou v Mníšku 
pod Brdy. Přihlášky spolu s žádostí o ubytování 
je možné posílat do 14. dubna. Všechny infor-
mace o celé Brdské stezce najdete na webu 
Brdskastezka.credo-elektro.com.

Antonín Štěpánek (úplně vlevo) před 10 lety, kdy vybojoval bronz v kraji s úspěšnou partou řevnických 
tenistů, vedle něj zleva Daniela Švédová, Dominik Kischer a Filip Zahrádka. Všichni zůstali u sportu, Švé-
dová a Zahrádka trénují ve Sportclubu, Kischer hraje fotbal za FK Lety.

DOBNETSPORT 

„Nejtěžší je takový turnaj ustát v hlavě. Jako první 
nasazený jsem byl pod tlakem,“ popisuje čerstvě 
osmnáctiletý hráč, co prožíval ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Zdolal pět soupeřů, hned v úvodním 
kole se prokousával dál záludnou třísetovou 
bitvou a vlastně až finále proti Matěji Pánikovi 
z Olympu Praha vypadalo poklidněji. Štěpánek 
si v něm trvale udržoval náskok a vyhrál 6:4, 6:3. 
„Jsem moc rád, je to můj životní úspěch,“ říká.

Českým šampionem se přitom stal už před 
devíti lety. Tehdy odešel na hostování do praž-
ského klubu TK Neridé a s ním vyhrál kategorii 

Talent z Řevnic je mistrem republiky v tenisu

Moped Team Halouny pořádá v sobotu 
29. dubna sraz moto veteránů spojený se 
závoděním. „Zváni jsou všichni, kteří mají 
doma babety, fichtly či jakékoli jiné staré 
motorky,“ uvádějí organizátoři. 

Místem setkání je hasičská zbrojnice 
v Halounech. Vypsány jsou dvě katego-
rie: první je jízda pravidelnosti 50 ccm až 
350 ccm pro jakoukoli veteránskou motor-
ku, druhá je pro neupravené mopedy.

Účastníky i fanoušky čeká nejen parádní 
zábava, ale také krásné ceny a dobré 
občerstvení.

Poslední březnový víkend se v Jojo Gymu 
v Dobřichovicích konal gymnastický kemp 
pořádaný komisí Všeobecné gymnastiky ČGF 
ve spolupráci s Asociací sportu pro všechny. 
Čtyřicet dětí a 16 trenérů tak mělo možnost 
trénovat celou sobotu a neděli dopoledne 
ve specializované gymnastické hale, a navíc 
pod odborným dohledem tří zkušených trené-
rů, pedagogů a odborníků na gymnastiku. 

Děti se rozdělily do šesti skupin a podle 
připraveného rozpisu se střídaly na jednotlivých 
nářadích a v disciplínách – akrobacii, kladi-
ně, hrazdě, přeskoku, airtracku a pohybové 
a baletní průpravě. Odborní garanti poskytovali 
praktické rady přímo cvičencům i metodické 

rady jejich trenérům a také pomáhali s dopo-
mocí při nácviku nových prvků. V roli odbor-
ného garanta zde byla i bývalá reprezentantka 
ve sportovní gymnastice Kristýna Pálešová, 
jejíž vystoupení na mistrovství světa mohli 
účastníci v pátek večer sledovat na videu, poté 
s ní během tréninků absolvovali pohybovou 
průpravu v baletním sále a na závěr měli mož-
nost společně se vyfotit. 

Kemp byl otevřenou akcí, na níž se setkaly 
děti z 11 oddílů: z Ústí nad Orlicí, Prahy Ra-
dotína, Řep, Velké Ohrady a Horních Počer-
nic, z Tlučné u Plzně, Šestajovic, ze Znojma, 
z Rosic u Brna, Ostravy-Poruby a samozřejmě 
z dobřichovického Gymu. (gh)

 Archiv

Veteránské motorky 
rozproudí Halouny

Brdy „obsadí“ dálkoví chodci a ultramaratonci

Gymnasté i trenéři zamířili do Dobřichovic

babytenisu družstev na mistrovství republiky. 
To bývaly jeho tenisové začátky ve Sportclubu 
Řevnice, jehož je odchovancem, teď už se 
připravuje s nejlepšími v Praze na Štvanici, kde 
hraje za 1. ČLTK. „Tonda měl odmalička vroze-

nou preciznost a houževnatost. Téměř nezkazil 
míček a nedal žádnou výměnu zadarmo. Těžil 
z každé nedůslednosti soupeře,“ vzpomíná Mi-
chal Mottl, mládežnický trenér ve Sportclubu.

Teď se zdá, že Řevnice mohou mít od časů 
Martiny Navrátilové opět tenistu, který zavítá 
do Wimbledonu. „Začínám přípravu na letní 
antukovou sezonu. Už chci hrát hlavně mužské 
turnaje a sbírat body do světového žebříčku, 
abych si mohl zahrát kvalifikaci na nějaký grand-
slamový turnaj,“ přeje si talent z Řevnic. (šv)

Měří skoro dva metry, hraje levou rukou a je nyní nejlepší 
v republice. Taková je stručná vizitka Antonína Štěpánka, 
mladého tenisty z Řevnic, který se koncem března stal 
českým halovým mistrem v dorostu.



16  DOBNET duben 2017

DOBNETINZERCE

oznamuje,
že zřídil 
pobočku
na adrese
Nerudova 1101

252 30 Řevnice

603 573 672
kancelar@aknemec.cz
www.aknemec.cz

Advokátní kancelář
JUDr. Pavel Němec

DOBNETINZERCE

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

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

Provozní doba
PO - PÁ 7:00-18:00 hod.
SO 8:00-12:00 hod.

) 736 773 276
8 najemnikovi@seznam.cz

Namícháme tisíce
odstínů barev

Tachovská

M
atějovského

Josefa K
očího

K
rslická

Radotín

Be
ro
un
ka

Výp
adová

Výpadová

OC Nájemníkovi, s. r. o.
Výpadová 1519/12a, Radotín

Nabízíme míchání tisíce odstínů barev laků, 
lazur, autolaků, fasád, marmolit (kamínek, 
mozaika), průmyslových barev na beton 
(zátěžové), na ocel i pozink, dle vzorníků, to 
vše na počkání, případně do druhého dne.
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V dubnu si totiž atmosféru Krumlova 
můžete vychutnávat bez davů lidí, 
čekání na volné stoly v restauracích 

a také dlouhých front u pokladen, pokud bu-

dete chtít vidět vnitřní prostory zámku. Navíc 
už po zimě otevřou zámecký park i pivovar-
skou zahradu. A přitom už (snad) bude jarní 
počasí.

Meandry řeky Vltavy, hrad a zámek na skále, park 
s rybníkem, nádherné uličky s renesančními domy, kavárny 
a hospůdky… To vše dělá Český Krumlov městem, které 
každoročně navštěvují statisíce lidí. A proto vás zveme 
na výlet už teď, dokud ještě nezačala turistická sezona.

DOBNETTIP

Český Krumlov:
město, kde se ztratíte v čase

Tipy redakce:
Zahájení zámecké sezony 8. dubna
U příležitosti zahájení letošní zámecké sezony se koná historický kostýmovaný průvod, 
který vyjde z 5. zámeckého nádvoří v sobotu 8. dubna ve 14 hodin. Trasa povede přes 
Latrán, Širokou ulici a náměstí Svornosti do Horní ulice.

Tématem bude setkání Petra Voka z Rožmberka s frýdlantským vévodou Albrech-
tem z Valdštejna. Součástí průvodu je také kulturní program, uvidíte a uslyšíte Fioretto, 
Krumlovské pištce, Sdružení Bohém, Hartig Ensemble, Fedrechtýře, Bratry z Růže nebo 
Schwarzenberskou granátnickou gardu. Bývá to vždy krásný pohled.

Kouzelný Krumlov 30. dubna
Zajeďte si do Krumlova na tradiční oslavy příchodu jara a měsíce lásky! Bohatý program 
vás čeká v pivovarské zahradě i na náměstí Svornosti po celé odpoledne až do noci. 
Bude se zdobit a stavět májka, dojde i na výrobu čarodějnických doplňků, vystoupení 
dětských souborů postupně během dne vystřídá slavnostní zapálení vatry a společné 
opékání buřtů. Chybět nebude čarodějnický rej, pálení čarodějnic či lampionový průvod.

Trochu z historie
Město, které má dnes třináct tisíc obyvatel, se 
poprvé objevilo v listinách v roce 1253 jako 
Chrumbenowe. Název pochází z latinského 
castrum Crumnau nebo staroněmeckého Crum-
benowe, což znamená místo na křivé louce nebo 
na nivě, křivý luh. Lidé tu žili už v době železné.

Historie Krumlova je spojená s mocným 
jihočeským rodem Rožmberků – ti ho vlastnili 
až do roku 1601, pak tu sídlili Eggenberko-
vé a Schwarzenberkové. Od roku 1920 se 
používá název Český Krumlov (používal se 
i v 15. století), v roce 1963 tu byla vyhlášena 
městská památková rezervace a dnes je město 
už 25 let na Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO.

A je vidět, že stát i samotní představitelé 
města o Krumlov dobře pečují. Všude jsou 
opravené domy i ulice, nikde v historickém 
centru nestojí žádná moderní budova, která 
by kazila dojem, mlýn vypadá jako za starých 
časů a také zámek i jeho zahrada jsou vždycky 
upravené a plné zeleně. Uvidíte sami, až se 
sem vydáte na výlet.

Hrad a zámek
Areál zámku je obrovský, možná vám jedno od-
poledne na prohlídku ani nebude stačit. Krum-
lov patří mezi nejrozsáhlejší zámky ve střední 
Evropě, tvoří ho čtyřicet budov a palácových 
stavení, pět zámeckých nádvoří a sedm hektarů 
zámecké zahrady. Uvnitř zámku je bohatá vý-
zdoba i vybavení, v zahradě zase můžete vidět 
rybník, fontánu po vzoru zahrady ve francouz-
ském Versailles nebo známé otáčivé hlediště.

Ať už do Krumlova pojedete s dětmi nebo 
bez nich, nudit se tu rozhodně nebudete.

! Lucie Hochmalová, zdroj: oficiální web 
města Český Krumlov a hradu

 Marie Paličková
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V roce 2016 zakoupilo Středisko volného 
času Dobřichovický domek franšízu 
od společnosti Bricks 4 Kidz pro část 

Prahy-západ a okresu Beroun. Území se 
rozléhá v oblasti od Králova Dvora přes Beroun 
po D5 do Rudné, dále po městském okruhu 
do Chuchle, odtud dolů po Strakonické až 
do Mníšku pod Brdy a poté zpět okolo Be-
rounky proti proudu do Berouna. 

Je to pro nás první kroužek, který nena-
bízíme pouze u nás v Dobřichovicích nebo 
ve spřátelených Všenorech, ale na mnoha 
školách ve jmenované oblasti. V letošním roce 
např. v Radotíně, Lipencích, Řevnicích, Karl-
štejně nebo Berouně. V příštím roce plánujeme 
další rozšíření. Asi vás napadne otázka, proč 
jsme se do něčeho takového pustili. Odpo-
věď je prostá – v současné době se aktivně 
na organizování volnočasových aktivit podílejí 
zejména ženy, často maminky na MD.  

Z toho důvodu nám v nabídce kromě vědec-
kých pokusů chybí technicky zaměřené krouž-
ky. Bricks 4 Kidz, nebo jak jsme si to česky po-
jmenovali KOSTKY PRO DĚTI, jsou kurzy, které 
rozvíjejí stavební, strojírenské a technologické 
koncepty pomocí kosti-
ček stavebnice LEGO®. 
Děti z mateřských škol 
pracují s LEGO Duplo, 
předškoláci a děti z 1. 
stupně základních škol 
pracují s LEGO Technic. 
Kurzy jsou pořádané pod 
heslem: We Learn (Učí-
me se), We Build (Staví-
me), We Play (Hrajeme 
si). Každý týden pracují 
žáci na novém projektu. 
Jednotlivé modely jsou 
řazeny do tematických 
okruhů (např. stroje, stav-
by, přírodní katastrofy, 
zákony fyziky, poznávání 
vesmíru) a umožňují žákům osahat si základ-
ní principy fungování přístrojů a objevovat 
základní fyzikální zákony. Kurz podporuje u dětí 
schopnost řešit problémy, rozvíjet jejich smysl 
pro poznávání mechanického fungování mode-

lů a dává jim příležitost kreativně se vyjadřovat. 
Modely, které si děti staví z LEGO Technic, jsou 
díky motoru a baterii pohyblivé. Plánujeme také 
rozšíření nabídky o kurz Robotiky pro začáteč-
níky s LEGO WeDO a pro pokročilé s LEGO 

Mindstorms EV3. Dále 
je možné se pustit 
do Animace se Stop 
Motion Animation. Jsou 
to ale finančně velmi 
náročné projekty, takže 
je nebudeme nabízet 
v tak plošném měřítku. 
Každopádně výhodou 
Bricks 4 Kidz je rozsáhlá 
zásoba více než 150 
připravených modelů 
s instrukcemi pro děti 
a odbornými informa-
cemi pro lektory. Kromě 
mimoškolních kroužků 
se projekty Bricks 4 Kidz 
využívají pro workshopy 

během vyučování, příměstské tábory a na-
rozeninové oslavy. Toto léto se můžete těšit 
na tábor „Bricks 4 Kidz – Olympics Camp“ 
od 17. do 21. 7. 2017 v Dobřichovicích a 21. 
až 25. 8. 2017 na Zbraslavi. Narozeninové 
oslavy pořádáme u nás v Dobřichovickém 
domku. Pokud vás koncept kroužku Bricks 
4 Kidz zaujal, rádi vás přivítáme v řadách dětí 
na kroužcích, nebo v týmu našich lektorů.

KOSTKY pro děti
Bricks 4 Kidz je koncept 
z USA, který se rozšířil do více 
než 35 zemí ve světě.

HLEDÁME LEKTORY
na kroužek Brick 4 Kidz (LEGO kostky)

v různých lokalitách (např. Králův Dvůr, Beroun, Loděnice, Rudná, Mníšek 
pod Brdy, Karlštejn, Řevnice a dál okolo Berounky až po Zbraslav).

Lektoři budou proškoleni a dostanou veškerý materiál. 

Radka Alexy: 770 105 175, info@dobrichovickydomek.cz

777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

PALIVOVÉ
KRBOVÉ

STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

...metry, naštípaná polínka nebo
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!

...trámy, fošny, prkna, latě 
z vlastní pily

ČIŠTĚNÍ 
INTERIÉRŮ VOZIDEL

HLÁSNÁ TŘEBAŇ    l    MOBIL: 775 268 028

) 731 110 950

kosmetická ošetření | masáže
depilace cukrovou pastou
mezoterapie | pedikúra

NOVĚ – ošetření pleti 
kolagenovým plátem

Pražská 7 (naproti Plynboudě) , Dobřichovice. www.jk-studio.cz
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Je jaro, kytičky kvetou, rodí se mláďátka, 
země se ohřívá, děvčatům se zapalují lýtka 
a někteří s prominutím hlupáci vypalují trá-

vu. Znovu: Milí zahrádkáři, majitelé zahrad, sadů 
a alejí, tráva se musí shrabat! Já vím, já tu práci 
také nemám ráda, ale dělám ji, upalovat šneky, 
kteří se v listí schovávají, se mi prostě příčí. Mno-
hým z nás se to nelíbí, nejen kvůli houstnoucímu 
kouři z hromad polozetlelého listí. A to neseděli 
jako já minulý týden u lůžka na popáleninovém 
oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Humor mi 
prostě došel. Ten milý pán, kterého jsem vždy 
měla za inteligentního, také neměl rád hrabání 
trávy, a tak se rozhodl, že své zahradě pomůže, 
když ten nesmyslný pás kopřiv za plotem teď 
na jaře, když jsou pěkně suché, vypálí. Minulý 
týden bylo ještě dost vlhko, moc mu to nešlo, 
a čím si pomohl? Protože jsme národ kutilů a au-
tomobilistů, v každé garáži se najde nějaká ta 
hořlavá látka, která mu s kopřivami pomůže. Ale 
bohužel pán po operaci velmi špatně vidí, a tak 
pravděpodobně nevzal lihový podpalovač. Slovo 
bohužel je v tomto kontextu nenahraditelné. 
Milý pán, říkejme mu třeba Stanislav, nalil látku 
na kopřivy a zapálil – stále to nehořelo podle jeho 
představ. A tak nelenil, nastartoval svůj krásný 
mercedes a postavil ho výfukem ke kopřivám, 
aby horký vzduch z výfuku plameny rozdmýchal.

Sdílím starost i tiché zadostiučinění s jeho 
ženou, mercedes je v prachu, vlastně 
na prach. Pan Stanislav má popáleniny na dva-
ceti procentech těla. Když jsem nasedala 
do expresu na Ostravu poté, co mi jeho paní 
volala, představovala jsem si jeho ovázanou 
tvář, ruce, vykukující hadičky… Realita předčila 
očekávání – ležel na břiše a ovázanou měl 
úplně jinou část těla. Pan Stanislav se v oka-
mžiku, kdy blafla látka, kterou polil kopřivy, 
a poprskala kapotu jeho vozu včetně sedaček, 
jelikož nechal otevřené dveře vzadu i u řidiče, 
pokusil s autem od plamenů ujet. Naneštěstí 
ne všechny mercedesy mají kožené potahy, 
syntetický materiál sice příliš nehořel, ale o to 
víc se škvířil. Laskavý čtenář si domyslí.

Ptáte se, proč potřeboval právníka? A viděli 
jste někdy hořet mercedes v zahrádkářské 
osadě? Škoda se pohybuje kolem milionu 
korun, auto nepočítám. Od mercedesu chytila 
ona garáž, která rovněž zahořela rychlostí, 
o níž bych řekla, že byla výbušná, pak porosty 
u souseda a nakonec i jeho chata. Soused je 
naštěstí chovatel koi kaprů a život si zachránil 
elegantním skokem do vlastního jezírka.

Pan Stanislav svou vinu uznává a všechnu 
škodu nahradí, jakmile si bude moci alespoň 
sednout k internetovému bankovnictví. Ví, že 

Malé jarní zamyšlení
Tento týden se mi obvyklý článek píše opravdu těžce, nikoli 
proto, že by nebylo co říci, ale chtít nechtíc se vracím k tématu, 
které už tu jednou bylo. Dobnet bohužel v Ostravě nevychází…

za všechno se platí, a je pojištěn včetně po-
jištění odpovědnosti, tedy naší známé pojistky 
na blbost. Ovšem, a to byl pravý důvod mé pří-
tomnosti, spolu s vyúčtováním škody se k němu 
dostavil policejní vyšetřovatel, aby jej seznámil 
s obviněním ze spáchání přečinu (tedy mírněji 
trestaného trestného činu) obecného ohrožení. 
Ustanovení prvního odstavce § 272 trestního 
zákoníku říká: Kdo úmyslně způsobí obecné ne-
bezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo 
těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v ne-
bezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní 
požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek 
výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně 
nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí 
jiného podobného nebezpečného jednání, nebo 
kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží 
jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán 
odnětím svobody na tři léta až osm let.

Pan Stanislav vlastní nedbalostí (no, někdo 
tomu říká blbost) spáchal trestný čin a proti trest-
nému činu vás žádná pojišťovna nepojistí. Tudíž 
na jeho jednání se pojistka pro blbost nevztahuje, 
protože se jedná o tzv. hrubou nedbalost, kvůli 
které pojišťovna může pojistné plnění odmítnout 
vyplatit. A škůdce je v tom zase sám.

Mám-li z toho vyvodit jarní poučení, vzít 
hrábě do ruky se opravdu vyplatí, před vlastní 
hloupostí vás nezachrání ani pánbůh. Takže, 
kdo máte rádi grilované šneky, skočte si na ně 
raději k Pohlreichovi, prosím.

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

Pohněte s lety
Otevíráme nové pohybové studio v 1. patře OC Lety

POZNEJ SE V POHYBU
– pro vědomé poznávání beze slov v pohybu, 
dát si prostor a tělu čas prožít něco dřív než to 
naše hlava zbrkle pojmenuje, vede Petr Opavský, 
tanečník Národního divadla, lektor taneční 
a pohybové terapie, zahájení 18. dubna.

ÚTERÝ 17:45 – 19:15

PILATES
– pro zlepšení funkce svalové kontroly, flexibility 
těla, síly a dýchání, profesionální instruktorka a osobní 
trenérka Veronika Motyčková, zahájení 13. dubna.

ČTVRTEK 8:15 – 9:15

CORE DRŽENÍ TĚLA, INTERVAL WORKOUT
– pomalá nebo dynamická lekce na zvýšení svalové koordinace 
a celkové kondice, zaměřené na správnou techniku a nastavení těla, 
mobilitu a stabilitu. Instruktorka a osobní trenérka Eliška Lechnerová, 
zahájení 11. dubna.

CORE DRŽENÍ TĚLA: ÚTERÝ 9:15 – 10:15 
a STŘEDA 18:15 – 19:15 
INTERVAL WORKOUT: ÚTERÝ 19:30 – 20:30
a ČTVRTEK 19:30 – 20:30

ŽIVA DANCE
– intuitivní, spontánní, extatický tanec, ve
kterém nejsou předem dané žádné kroky, 
ani způsob, jakým tančit, lektorka Veronika
Živa, zakladatelka projektu DANSEA, 
první setkání 23. dubna.

NEDĚLE 18:00 – 20:00

WORKSHOP AFRICKÉHO
TANCE
se Simonou Prokůpkovou, tanec, jehož
kroky a pohyby jsou inspirovány každodenní
lidskou prací, činnostmi běžného života, 
pozorováním světa kolem: přírody, pohybů
zvířat, elementů. 
SOBOTA 13. května 2017, 9.00 – 11:30
Hudební doprovod bubny: Jakub Severin 
a Tomáš Marek, cena 500 Kč, nutná 
rezervace na tel.: +420 602 689 243 nebo 
na pohnislety@gmail.com.

Hledáte prostory pro letní
příměstké tábory a lekce pro
děti? Konktaktujte nás!
Eliška Lechnerová 
Tel.: +420 602 689 243

G M
P O H N I  S  L E T Y

www.facebook.com/pohnislety
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Jak se tvoří historie v současnosti

Spolek také vyrábí repliky, jako kupříkladu 
baldachýn z repliky hedvábného damaš-
ku ze 14. století, který můžete vidět při 

Královském průvodu na Karlštejn, malované 
štíty či historické prapory.

Od roku 2014, kdy se pořádání Královské-
ho průvodu ujalo město Dobřichovice, vyrábí 
Reginleif festivitates i historizující prapory měst 
a obcí, které se průvodu účastní, včetně někte-
rých zahraničních partnerských měst.

V Královském průvodu se používají repli-
ky praporů Svaté říše římské (černá orlice 
na zlatém poli), Království českého (dvouocasý 
stříbrný lev na červeném poli), Markrabství 
moravského, svatováclavská plamenná orlice, 
praporec lucemburský, bavorský a praporce 
zemí Koruny české. V čele průvodu pak jdou 
historizující praporce obcí a měst, u kterých 

nelze vycházet z historických podkladů, neboť 
řada obcí a jejich znaků vznikla v mnohem 
pozdější době. Při jejich výrobě spolek proto 
vychází ze znaku obce, kterým vyplní prapor 
ve tvaru typickém pro dané historické období 
a barvu pole znaku přenese na list praporu.

Stejný postup se používal i ve středově-
ku, kdy v klasické heraldické době byl znak 
na štítu i na praporu totožný. Některé znaky 
se dokonce objevovaly nejprve na praporu 
a teprve později přešly na štíty, zejména u du-
chovních řádů.

Prapory se v minulosti šily z různých látek 
podle významu a movitosti majitele, od hed-
vábí až po obyčejné lněné plátno. Dnes je již 
i na českém trhu poměrně široký výběr replik 
historických látek, přičemž hlavním zdrojem 
spolku je pražský hedvábný obchod Sartor.

Reginleif festivitates dbá u replik historických 
praporů na maximální možnou historickou 
věrnost, proto je šije ručně lněnými či hedváb-
nými nitěmi. Nejčastěji maluje barvami na látku, 
nebo volí metodu látkové aplikace znaku, pří-
padně oba způsoby kombinuje. Prapory také 
vyšívá, ale jde o časově velmi náročný úkol, 
navíc se prapor pak snadno poškodí, proto jich 
má jen několik pro vlastní potřebu.

Spolek vyrábí i prapory z období třicetileté 
války. Pro bitvu na zámku Mníšek například 
vyrobil repliku vojenského praporu pěchoty 
s českým lvem z let 1627 až 1637, který byl 
během třicetileté války ukořistěn Švédy a nyní 
se nachází v Armádním muzeu ve Stockholmu.

(lsv)
 archiv Reginleif festivitates

Reginleif festivitates je pro některé možná „krkolomný 
název“, nicméně s činností tohoto spolku se setkali 
mnozí z nás. Věnuje se totiž zejména studiu a realizaci 
historických slavností, v našem kraji tolik oblíbených.

Co znamená název
Reginleif je jméno valkýry ze severské mytolo-
gie, původní jméno skupiny.
Latinský výraz festivitates znamená festivaly 
či oslavy. Připojení slova v latině k původnímu 
jménu má zdůraznit „klasické“ zaměření spo-
lečnosti a úctu k historii a tradicím.

K činnosti spolku patří:
• výroba replik chladných zbraní pro historický 

šerm a divadla (kordy, dýky atd.)

• příprava a pořádání historických slavností

• dobová kuchyně a realizace historických 
hostin (např. Berounské hradby 2015, 
Královský průvod Karlštejn 2014–2016, 
Smečenská barokní slavnost 2015–2016)

• výroba replik historických praporů středo-
věkých a z období třicetileté války, výroba 
historizujících praporů měst, obcí, firem 
a osobních praporů

Zajímavosti spolku
• Malované štíty spolku jste mohli 
zahlédnout například v televizním 
filmu Jan Hus, kam spolek též zapůjčil 
historické stany. 

• Přibližně před pěti lety spolek 
vyrobil historickou polní kuchyni, 
vybavenou dobovým keramickým, 
dřevěným a cínovým nádobím, v níž 
na historických akcích připravuje 
jídla podle dochovaných receptů. 
S jeho kuchyní se návštěvníci mohli 
setkat v minulých letech na akci Bitva 
o Mníšek a v současnosti například 
na Smečenské barokní slavnosti.

Počátek historie projektu Reginleif 
spadá do roku 2003. Tehdy skupina 
mladých dívek založila první a nejen 
v Čechách ojedinělou dámskou 
šermířskou a taneční skupinu 
pojmenovanou po jedné z valkýr ze 
severské mytologie Reginleif. Vedle 
vystoupení vlastních i společných se 
skupinou historického šermu Alotrium 
se věnovala také výrobě kostýmů 
a dalších doplňků pro historický šerm. 
Samostatné vystupování ukončila v roce 
2015, kdy šermířské aktivity plně přešly 
pod management skupiny Alotrium. 
Pod upraveným názvem Reginleif 
festivitates se nyní spolek pod vedením 
Lenky Svobodové Honické věnuje 
převážně studiu a realizaci historických 
oslav a slavností.

Pražský hrad – zahájení sezony.

Originál praporce Ferdinanda III.
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PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O MOBILNÍ TELEFON

Vyluštěnou tajenku a řešení kvízu (zájemci o cenu musí vždy poslat obě odpovědi) 
zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 
252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 25. dubna 2017.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou a správným řeše-
ním kvízu: mobilní telefon Nokia 108. Cenu věnoval spolek DOBNET, z. s.

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou poštovní 
adresu. Děkujeme. Připravil Pavel Tichna
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 4, jinak cena propadá. Děkujeme.

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O MOBILNÍ TELEFON

 ČÍSLA

Kolik existuje šesticiferných číslic, které jsou dělitelné 36 a sestávají pouze  
z cifer 1 a 2?

Výsledek kvízu z minulého čísla: strana čtverce je 55 cm.

Tajenka z minulého čísla: Rady k barvám v Radotíně

Vylosovaná luštitelka křížovky se správným řešením kvízu z únorového čísla:
Lucie Paulusová, Černošice, získává: poukaz v hodnotě 500 Kč od Barvy–laky Radotín.

Člověče,
připoj se!

Internet pro města
a obce Dolní Berounky

Máme pro vás nové tarify!
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 včetně kontroly klimatizace.
Připravíme váš vůz na letní výlety.

Jarní servisní prohlídka za 199 Kč

FEMAT Radotín s.r.o.
Vrážská 1562/24a
153 00  Praha 5 - Radotín
Tel.: 242 438 910
www.femat.cz

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí od 305 Kč 
nebo uskladnění pneumatik za 545 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší klimatizace, pro-
vedeme diagnostiku, zkontrolujeme podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše za akční cenu 199 Kč.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. 
Sháníte-li nosiče na střechu nebo jiné prvky příslušenství, bude se vám hodit až 15% sleva.
Vlastníte vůz ŠKODA starší 4 let? Pak můžete získat ještě výhodnější ceny díky Šekové knížce plné slev,  která nabízí 
až 20% slevy na vybrané opravy a řadu dalších výhod.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.
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Internet pro města a obce Dolní Berounky

Člověče,
připoj se!

Máme pro vás nové tarify!
Rychlost až 60 Mbps.

Volejte 277 001 111
Více na dobnet.cz
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