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Motorest Dobřichovice
Pražská 345, Dobřichovice

Poskytujeme dlouhodobé 
i krátkodobé ubytování.

Restaurace – polední menu, 
večeře, domácí kuchyně, 
tématické víkendy, oslavy.

provozní doba: 

po – čt 11:00 – 21:00 
pá – so 11:00 – 22:00 
ne 11.00 – 21:00

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
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Rekonstrukce železničního mostu v Řevnicích 
v části na objížďce, která měla původně začít 
v dubnu, byla posunuta. Informovala o tom 
řevnická radnice

Ke změně termínu došlo ze strany investora,  
Správy železniční a dopravní cesty. Důvodem 
jsou rozsáhlé výluky, které během května 
na železnici platí.

Plánovaná rekonstrukce spojená s uza-
vírkou komunikace pro silniční dopravu pod 
viaduktem proto začne až 12. června a potrvá 
do 30. listopadu 2017.

Výluky na železniční trati (jednokolejný 
provoz mezi Řevnicemi a Dobřichovicemi) jsou 
naplánovány od 11. července 2017 do kon-
ce října 2017. Výlukový jízdní řád ČD teprve 
zveřejní.

Řevnický podjezd se 
uzavře až v půlce června

 Petra Stehlíková

Přípravu projektu a příjem žádostí o dotace 
na výměnu kotlů na tuhá paliva prověří proces-
ní a personální audit. Kvůli stížnosti žadatelů 
o něj požádala středočeská hejtmanka.

Krajský úřad Středočeského kraje přijímal žá-
dosti na tzv. kotlíkové dotace ve čtvrtek 20. dub-
na od osmi hodin. Lidé kvůli nim čekali před 
budovou úřadu v Praze 5 už od úterního rána.

„Považuji za nutné zadat procesní a per-
sonální audit. Těší mě velký zájem o dotace, 
a tím i zájem o zlepšení životního prostředí 
ve středních Čechách. Ještě jednou se lidem, 
kteří čekali dlouhé hodiny u úřadu v zimě, 

omlouvám. Osobně pohlídám, aby se už 
příště příjem uskutečnil jinou formou,“ řekla 
hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava 
Pokorná Jermanová a dodala, že pokud došlo 
k pochybení, měli by nést důsledky úředníci 
a pověření radní, kteří by měli vyvodit politickou 
odpovědnost.

Krajský úřad zaevidoval 1 219 žádostí o do-
taci na výměnu starších kotlů na tuhá paliva 
za modernější, ekologické. Kvůli stížnostem 
žadatelů požádal Krajský úřad Středočeského 
kraje Policii ČR, aby dění před budovou hejt-
manství prověřila.

Pevnými nervy se budou muset v následují-
cích měsících obrnit cestující Českých drah 
na trase Praha–Beroun. Správa železniční 
a dopravní cesty totiž na následující měsíce 
plánuje několik výluk, které se neobejdou bez 
rušení spojů, náhradní autobusové dopravy 
či zpoždění. Nejvíc se výluky nejspíš dotknou 
lidí směřujících do Berouna a na smíchovské 
nádraží. Již od 2. do 26. 4. a následně pak 
od 8. 6. do 5. 7. bude platit výlukový jízdní řád 
ve směru Karlštejn–Beroun. Většina osobních 
vlaků bude nahrazena v úseku Karlštejn–Be-
roun a opačně autobusy náhradní dopravy. 
V Berouně bude zřízena mimořádná zastávka 
autobusů náhradní dopravy U Černého koně 

(jedná se o zastávku MHD). Od 27. 4. do 7. 6. 
bude platit výlukový jízdní řád i pro úsek Praha-
-Radotín a Praha hlavní nádraží. Všechny vlaky 
do 9:00 pojedou ze stanice Praha hl. n. do sta-
nice Praha-Radotín po objízdné trase, nebu-
dou tedy zastavovat na Smíchově a ve Velké 
Chuchli. Také všechny vlaky od 9:00 pojedou 
ze stanice Praha-Radotín do stanice Praha hl. 
n. po objízdné trase, tedy mimo Velkou Chuchli 
a Smíchov. V úseku Smíchov–Radotín bude 
proto zavedena náhradní autobusová doprava. 
Autobusy čekají na zpožděné vlaky a vlaky 
čekají na zpožděné spoje náhradní dopravy 
pouze velmi omezeně. Podrobnější informace 
najdete na webu Českých drah.

Ve středu 19. dubna ráno byl ohlášen požár 
v řevnickém domě. Na místo vyjeli profesionál-
ní hasiči z Řevnic a Berouna a na pomoc se 

vydali také místní dobrovolní hasiči podpoření 
kolegy z Dobřichovic.

Požár vznikl v přízemní kuchyni čtyřpodlažní 
vily z první republiky s osmi bytovými jednot-
kami. Hasiči zasahovali v dýchací technice 
a za dvacet minut dostali požár pod kont-
rolu pomocí dvou proudů vody. Souběžně 
s hašením hledali psa v sousedním bytě. Jeho 
přítomnost v domě se ale nakonec nepotvrdila.

K likvidaci požáru došlo necelou hodinu 
po oznámení. Poté záchranáři ještě provedli 
průzkum termokamerou.

Při zásahu nebyl nikdo zraněn. Přímé škody 
vyčíslil vyšetřovatel na 800 tisíc korun a uchráněné 
hodnoty na 2 miliony. Příčina požáru se vyšetřuje.

Letošní čarodějnice  
proběhly v klidu
Tradiční pálení čarodějnic proběhlo na mno-
ha místech našeho kraje. Snímek krásné 
čarodějky na titulní straně je z Letů, kde se 
účastníci potkali u ohně poblíž místního brodu. 
Poslední dubnový den byl poměrně příznivý 
i pro středočeské hasiče, kteří sice dostali 
hlášení o požárech v souvislosti se zapálenými 
ohni, ale většina byla po kontrole prohlášena 
za planý poplach.

Kotlíkové dotace Středočeského kraje prověří audit

Požár kuchyně způsobil téměř milionovou škodu

 HZS Středočeského kraje

Výluky zkomplikují cestu vlakem do Berouna i na Smíchov

 Petra Stehlíková

Tradiční majáles se konal 1. května v Řevnicích. 
Hasiči zabavili děti i dospělé. A ještě před koncem 
akce sami vyjížděli k nahlášené události.
  Petra Stehlíková
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Pivní festival Řevnice se chystá na svůj druhý 
ročník. Ten proběhne v sobotu 27. května 
od 11 do 19 hodin opět na řevnickém náměstí. 
Pořadatelé si pro letošek přichystali osvědčené 
pivovary i řadu novinek.

Návštěvníci budou moci ochutnat mnoho 
druhů piva, např. Bad Flash, Fabián, Krčín, 
Lochkov, Malešov, Matuška, poněkud exotický 
Nový Šaldorf, Vilém, Vinohradský pivovar nebo 
Všerad. Přijede rovněž bohatě zásobený stánek 
s názvem Čerstvé pivo. Letošní novinkou je 
zapojení řevnické restaurace U Rysů, kde vedle 

piv ze Zámeckého pivovaru Frýdlant exkluzivně 
čepují světlou jedenáctku Rys z produkce praž-
ského pivovaru Lužiny. Dalším novým prvkem 
bude účast Sdružení přátel piva, které ve svém 
stánku nabídne piva z polských minipivovarů, 
pivní suvenýry, ale také pivní osvětu formou 
degustační hry. Soutěžit budou letos i sami 
vystavovatelé – o nejlepší pivo festivalu.

Samozřejmě nebude chybět občerstvení, 
vedle osvědčených klobás a dalších drobností 
budou k mání i festivalové pochoutky z produk-
ce řevnických restaurací Malá Morava a U Rysů.

Výjimečný den zažili liteňští hasiči na konci března. Během odpoledne jim 
totiž dorazila nová cisterna Tatra 815-7. Stála celkem 7,3 milionu korun, při-
čemž 90 procent získali hasiči z dotací IROP a ze státního rozpočtu. Zbylou 
částku uhradil městys Liteň.

„Jedná se o vůbec první zcela novou hasičskou cisternu ve službách JSDH 
Liteň. Při převzetí vozidla prošli všichni strojníci několikahodinovým školením 
obsluhy a krátkou zkušební jízdou. V současnosti čeká tatra v garáži na za-
řazení do integrovaného záchranného systému, vyřízení pojištění a přidělení 
registračních značek. Až poté budeme moci začít se zajížděním, s cvičnými 
jízdami a praktickým výcvikem v ovládání vozidla,“ sdělil velitel Jiří Hrách.

Cisternová automobilová stříkačka CAS 30 – T 815-7 6x6 S3VH je určena 
pro přepravu požárního družstva čtyř lidí a hasebních prostředků pro požární 
zásah vodou nebo pěnou při použití nízkého nebo vysokého tlaku vody. Její-
mi hlavními výhodami jsou velká nádrž na vodu o objemu 9 tisíc litrů, terénní 
podvozek do těžkého terénu a nízká celková výška vozidla.

 Archiv pořadatele

Pivní festival Řevnice klepe na dveře

 JSDH Liteň

Liteňští hasiči mají novou cisternu

Headlinerem festivalu je kapela Dubioza 
Kolektiv z Bosny a Hercegoviny. Bal-
kánský folklor mixovaný s punkem, ska 

a dubem umí tahle pohodová parta chlapíků 
v černožlutých mundúrech zkrátka na jedničku.

Kromě skupiny Dubioza Kolektiv zahrají 
v řevnickém Lesním divadle Tata Bojs, Hentai Cor-
poration, Circus Problem, Sto zvířat, Fast Food 
Orchestra, Prague Conspiracy, Timudej, TiNG, 
The Slapdash, K2, Nano a v neposlední řadě také 
punková formace Dead Neck z Velké Británie.

Hlavním mediálním partnerem festivalu je 
rádio Beat a rádio Kiss 98. Festival tak žánrově 
obohatí Beat Stage, která se ponese v rytmu 
rocku a punk-rocku.

V lese letos navíc poprvé vyroste třetí stage, 
na níž se o prvenství utká pět finalistů soutěže 
Rockový Slunovrat léčí. O vítězi, který mimo 
jiné získá nahrávání v profesionálním studiu, 
rozhodne odborná porota. Usednou v ní vý-
znamné osobnosti české hudební scény Ond-
řej Hejma (Žlutý pes), Ondřej Škoch (Chinaski), 
hudební publicista Antonín Kocábek a Hana 
Luxemburková za rádio Beat.

Soutěž má navíc i benefiční charakter. 
Návštěvníci budou moci výkony hudebníků 
odměnit příspěvkem do kasičky. Celý výtěžek 
pak poputuje na pomoc Klubu nemocných 
cystickou fibrózou, který bude mít v areálu 
informační stánek.

Pořadatelé těží z lokality na maximum a pro 

Rockový Slunovrat 2017 slibuje  
domácí i zahraniční hvězdy
Kdo chce zažít opravdové hudební žně a nemít přitom vítr 
v peněžence, festival Rockový Slunovrat si zamiluje. Za 150 korun 
v předprodeji slibuje nejnabitější program ve své jedenáctileté 
historii. V sobotu 3. června se na třech pódiích představí téměř 
dvacítka ostřílených kapel české i zahraniční hudební scény.

návštěvníky připravují pláž s barem s míchanými 
drinky a několik relaxačních zón. K odpočinku 
poslouží houpací sítě mezi stromy, čajovna nebo 
chill-out zóna Strongbow, jež v areálu vyroste 
díky generálnímu partnerovi festivalu, pivu Břez-
ňák. To se bude rozlévat na několika místech. 
Především pány pak jistě potěší sympatické 
hostesky, které budou nabízet ledově namraže-
ný likér Jägermeister. Pro energií nabité jedince, 
jimž by k vyřádění nestačil povyk v kotli, bude 
připravena U-rampa. Dobře postaráno bude 
také o chuťové buňky návštěvníků, a to v ně-
kolika stáncích s rozmanitou nabídkou pokrmů, 
od klasických festivalových rychlovek po pestrou 
škálu hlavních jídel české i mezinárodní kuchyně.

Po skončení hlavního programu vypuknou 
dvě afterparty a o zábavu až do časných ran-
ních hodin se postarají DJové Meckie Messer 
a Forrest Pine.

V okolí areálu bude možné postavit stan 
nebo přespat pod hvězdami. Veškeré podrob-
nosti o události jsou na www.rockovrat.cz 
nebo na facebooku.

SOUTĚŽ O VSTUPENKY:
Tři z vás, kteří správně a nejzajímavěji  
odpoví na soutěžní otázky, získají dvě 

vstupenky na Rockový Slunovrat.

OTÁZKY:
Kterých pět finalistů postoupilo  

do soutěže Rockový Slunovrat léčí?
Koho na festival pozvete a proč?

Nápovědu ohledně finalistů  
najdete na webu festivalu. 

Odpovědi posílejte na e-mail soutez@dobnet.cz 
do 20. května spolu s celým jménem  

a kontaktním telefonem.
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Už druhým rokem chodím do víkendové filmové 
školy, která mě naučila sledovat film „jinýma 
očima“. Sice si pořád nedovedu přesně před-
stavit, kolik práce stojí za „celovečerákem“, ale  
začínám tomu postupně přicházet na kloub. 
Ve škole jsme zatím tvořili desetiminutové 
scénky či rozhovory. Nicméně i tak nám celkové 
zpracování zabralo nezměrné množství času. 

Naposledy jsme natáčeli pořad Náš host. 
Připadla mi role moderátorky. Ano, možná se 
chci věnovat hereckému oboru. Avšak nikdy 
mě nenapadlo, že mluvit před kamerou je tak 
náročné. Očekávala jsem od sebe mnohem 
lepší výkon. Tato možnost mi ukázala, že se 
musím ještě hodně snažit. A v dalších blocích 
filmové školy se ráda zdokonalím pod dohle-
dem profesionálů. 

Učíme se zacházet se vším, co je pro film 
třeba. Nyní například přecházíme z malých 
kamer na velké. Seznamujeme se a zkoušíme 
různé profese, které nejsou na internetu,  
v televizi nebo v kině vidět, bez nichž by se 
natáčení neobešlo.

Filmová škola mě baví, nesedíme jen v la-
vicích, ale vyrážíme i do terénu. Je zajímavé 
se o tomto oboru dozvědět víc, protože 
v „normální“ škole nám o druhé tváři filmu nic 
kloudného neřeknou. Navíc tu jsou super lidi, 
nejen moji spolužáci, dokonce i učitelé.  

Je s nimi legrace a filmařský obor je jim vlastní, 
což je hodně důležité.

Mám velké plány do budoucna. Stejně jako 
škola, která chce postavit větší filmařské studio 
a z víkendového studia udělat střední školu. 
Doufám, že modernější studio vznikne brzo, 
abychom ho mohli využívat dřív, než svoje 
studium dokončíme. 

S filmovou školou jsem maximálně spokoje-
ná. Názor na ni si ale každý může udělat  sám. 
Stačí navštívit její webovky nebo se do ní přímo 
vypravit. (sasa)

Učím se poznávat druhou tvář filmu
Celý svět je pohlcen 
technikou. Když se rozhlédnu, 
na každém rohu stojí někdo 
s mobilním telefonem. 
Stamiliony lidí si večer sednou 
a dívají se na televizi. Jenže 
kolik z nich třeba ví, jak 
vznikají zprávy nebo odkud  
se bere jejich milovaný hrdina 
ze světa kouzel?

Chcete-li se přihlásit, navštivte nás na  našich stránkách  www.filmovaskola.cz.

kavárna Modrý domeček

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice, www.modrydomecek.cz

 

SNÍDANĚ 
v MODRÉM DOMEČKU

Na co se můžete těšit?
Vajíčka na několik způsobů, 

snídaňové menu,  
čerstvě umletá káva a spousta dalších dobrot. 

Srdečně Vás zveme 

KAŽDOU SOBOTU 

od 8.00 – 11.00 hod.

Vychutnejte si pohodové 

sobotní ráno v naší společnosti. 

www.modrydomecek.cz 
Sledujte nás na facebooku 

Modrý domeček, Náruč z.s.

MD_snídane.indd   1 13.04.17   12:38

Nejenom byt,  
ale především 
místo pro život

Prodej bytů
v Řevnicích
zahájen
variabilní velkorysé byty 
1+kk – 4+kk
v centru Řevnic
25 min. do centra Prahy
osobitý architektonický projekt
výhodné financování, 
včetně poradenství

702 170 526, www.corsopodlipami.cz

Dokončení
zima 2018

inzerce_89x127.indd   1 03.04.17   9:03
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Svatba v máji? Proč ne. 
Vždyť je to lásky čas…

Motto:
Byl pozdní večer, první máj,
večerní máj, byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

Karel Hynek Mácha

Lidé asi v sobě mají zakódované po gene-
race předávané poselství „Svatba v máji, 
nevěsta na máry“, a tak si při plánování 

sňatku málokdo květen vybere. Přitom je to 
škoda – během května bývá nejvíc zeleně, 
rozkvetlých stromů i květin a všechno kolem 
sladce voní. A ještě je to lásky čas.

Pochyby o květnových svatbách v lidech 
stále přetrvávají, během tohoto měsíce jich 
bývá opravdu málo i v našem kraji. Naopak 
nejoblíbenějším je červen a pak další letní mě-
síce červenec, srpen, září a také jarní duben.

Stará pověra
Když jsem si o svatbách povídala se známými 
a s kamarády, většinou je ani nenapadlo brát 

se v květnu. „To se přece nemá, ne?“ nebo 
„Ani nevím, prostě to přináší smůlu“, zněly nej-
častější odpovědi na otázku, proč nechtěli mít 
svatbu v květnu. Přitom současné generace 
žijí úplně jinak než lidé před sto a více lety, kdy 
nejspíš vzniklo pořekadlo o márách.

Dřív to mohla být pravda – ženy těžce pra-
covaly, a pokud se vdávaly v máji (a pravděpo-
dobně brzy potom otěhotněly), mohly během 
prvních měsíců potratit, při tehdejší lékařské 
péči také mnohem víc matek i dětí umíralo 
u porodů, které vycházely na zimní měsíce. 
Proč by nás to ale mělo ovlivňovat ještě dnes, 
kdy už většina žen těžce nepracuje, rodí v po-
rodnicích a lékaři dokážou téměř zázraky?

Kromě této staré pověry už má květnová 
svatba jenom výhody. Protože je sňatků málo 

(stejně jako v lednu, prosinci a únoru), bývají 
volné termíny, místa, šaty v půjčovnách, foto-
grafové, restaurace i ubytovací prostory, takže 
si můžete vybírat z mnoha možností i na po-
slední chvíli. A bývá i pěkné počasí na venkovní 
obřad. Tak proč to nezkusit v máji?

Měsíc květen je spojený s láskou. Na prvního máje se 
zamilované páry líbají pod rozkvetlými stromy, Karel 
Hynek Mácha opěvuje lásky čas ve své slavné básni Máj. 
A to není všechno: květen je pod vlivem planety Venuše, 
pojmenované podle římské bohyně lásky. Proč se tedy 
mezi lidmi dodnes drží stará pověra o tom, že svatba 
v květnu přináší smůlu a neštěstí?
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Pravidelné lekce:
POZNEJ SE V POHYBU: úterý 17:45 – 19:15, termíny: 23. 5., 13. 6., 

20. 6., 27. 6. PILATES: čtvrtek 8:15 – 9:15

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: neděle 18:00 – 20:00, termíny: 28. 5., 4. 6., 25. 6.

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

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! Tel.: +420 602 689 243G M

P O H N I  S  L E T Y

www.facebook.com/pohnislety, www.pohnislety.cz

INZERCE 1/4_Layout 1  01.05.17  22:09  Page 1

V našem regionu působí hned několik 
matrik: Černošice, Dobřichovice, Karlštejn, 
Liteň a Řevnice. Všechny se shodují, že 

svateb obecně je v posledních letech méně než 
dřív a snoubenci si vybírají velmi různorodá místa.

Mnozí se chtějí vzít tam, kde to znají nebo 
kde jsou doma. Kromě tradičních míst, jako 
jsou hrady, zámky, kostely nebo kapličky, se 
lidé berou také na své vlastní zahradě, na cha-
tě nebo někde v okolí svého bydliště, například 
na louce, u řeky, u zvláštních kamenů, u lomů, 
v lese na vyhlídce, na zadotřebaňském Ostrově 
a v dalších lokalitách. Vybírají si rovněž farmy 
či statky, v našem regionu se konala svatba 
dokonce v balonu i pod vodou.

Jsme tolerantní
Většina starostů nebo dalších oddávajících vy-
chází svatbám na neobvyklých místech vstříc. 
Pokud se jedná o prostor, který není v matrice 
veden jako oficiální, platí se navíc poplatek, 
obvykle ale nebývá moc vysoký. „Oddává-
me úplně kdekoli v matričním obvodu, jsme 
hodně tolerantní. Už jsme měli svatby na skále, 
na Brunšově, na zahradách, na zámku 
i na nádvoří, u řeky, po kopcích… Občas jsou 
to zvláštní místa, jeden pár chtěl být oddán 
před kostelem v Karlíku, takže se vlastně brali 

na hřbitově,“ sdělila dobřichovická matrikářka 
Marcela Němcová. Podle ní bývá nejvíc svateb 
od června do září, za poslední tři roky se ani 
jedna neuskutečnila v květnu.

Stejnou zkušenost mají také v matričním 
obvodu Řevnice, kde oddávají nejvíc v červnu, 
červenci a srpnu. „V zimních měsících jsou 
svatby velmi zřídka, v měsíci květnu zájem 
není. To ovšem bude letos porušeno, máme 
na květen termín zamluvený,“ řekla matrikářka 
Monika Kučerová. Řevnice mají obřadní míst-
nost v místním Zámečku. „Umožňujeme ovšem 
svatby i na jiných místech, poslední dobou 
je v oblibě Lesní divadlo. V Letech se obřady 
konají především venku u kapličky.“

Pro obvod Černošic je oficiální obřadní míst-
nost ve zdejší základní umělecké škole, podle 
matrikářky Evy Řehořové byly svatby na mnoha 
dalších místech – v restauraci, na chatě, v lese 
na vyhlídce… „Průměrně máme za rok dvacet 

svateb, nejvíc v létě, v květnu moc ne, ale občas 
bývají. Lidé to dnes berou s humorem, oddávali 
jsme i na apríla,“ dodala matrikářka Řehořová.

Hrady a zámky
Oblíbeným místem svatebčanů jsou hrady, 
zámky, tvrze a jejich zahrady. Není proto divu, 
že mnoho lidí si pro svůj výjimečný den vybere 
hrad Karlštejn. I tady se ale doba a trendy 
postupně mění. „Ještě asi před deseti lety bylo 
na hradě kolem dvou set svateb za rok, na ji-
ném vhodném místě se konaly obřady jen ojedi-
něle, asi dvakrát až třikrát. Poslední roky máme 
jen kolem sta sňatků v celém matričním obvodu 
Karlštejn, z toho jich je zhruba třicet na hradě,“ 
uvedla matrikářka Magdalena Kasíková.

I v rámci karlštejnské matriky je nejvíc sva-
tebních obřadů v červenci a srpnu, nejméně 
naopak přes zimu od listopadu do února. Mezi 
zajímavá místa patří Královská louka nebo lom 
Velká Amerika. „Už jsme tu měli svatby na cha-
tách a chalupách, loukách a pastvinách, a do-
konce v balonu,“ dodala Magdalena Kasíková.

Mezi další oblíbené zámky v našem okolí 
patří Svinaře a Všeradice, ty spadají pod mat-
riku v Litni. „Často máme sňatky ve Svinařích 
na zámku a v zámeckém parku a ve Všera-
dicích. Krásnou svatbu jsme měli i na Korně 
u kapličky. Oddavky mohou být i na úřadě 
nebo na jiném vhodném místě, záleží na tom, 
co si snoubenci vyberou, musí to ale být 
v našem matričním obvodu,“ sdělila matrikářka 
Kateřina Nožinová.

Podle ní touží nejvíc lidí po svatbě v červnu, 
červenci a srpnu, nejméně v prosinci, lednu 
a únoru. Občas se stává, že je svatba hodně 
civilní. „Mrzí mě, když snoubenci přijdou v roz-
trhaných džínách a ve vytahaném tričku. Vím, 
že svatební přípravy jsou finančně náročné, ale 
čistý, upravený a slušně oblečený může být 
každý s minimálními výdaji. Přece jen, je to vý-
jimečný den hlavně pro snoubence samotné,“ 
doplnila Nožinová.

Kromě výše zmiňovaných míst nemají lidé 
z našeho kraje daleko ani na další zajímavé 
lokality, krásné svatby bývají třeba na Skalce, 
na tvrzi v Třebotově, na zámku v Mníšku pod 
Brdy, na hradě Křivoklát nebo na Leontýnském 
zámku u Křivoklátu. Stačí si jen vybrat. �

Svatby se dnes konají téměř kdekoli
Chcete se nechat oddat 
na nějakém neobvyklém 
místě? Není to problém.  
Pryč jsou doby, kdy 
snoubenci museli vzít zavděk 
obřadní síní nebo místností 
na úřadě a rozhodně si 
nemohli vybírat. Dnes se 
svatby konají téměř všude 
podle přání snoubenců. 
A pokud to jen trochu jde, 
matriky i oddávající jim 
vycházejí vstříc.

 Archiv nevěsty
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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

PŘÍRODNÍ CESTOU 
A CELOSTNÍM 

PŘÍSTUPEM KE ZDRAVÍ 
Tradiční čínská medicína 

Masáže 
Dietetika z pohledu TČM 

Reflexní terapie 
Baňkování a moxování 

Mykoterapie, Aurikuloterapie

NOVĚ ve

Milena Pravdová 
605 504 132 

www.mingmen.cz
milena.pravda@gmail.com

NOVĚ OTEVŘENO 

RUČNÍ MYTÍ
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU 

LEŠTĚNÍ LAKU
NANO POVLAKY 

) 774 80 40 90 
Najdete nás na adrese: 

Pražská 454, Lety
(U tenisové haly)

Nejspíš každá žena touží být alespoň 
jednou za život nevěstou – a některým 
z nich se to podaří i víckrát. S mnoha 

nevěstami a ženichy se při své profesi potkala 
fotografka Kateřina Sýkorová Seifertová.

Kateřino, jak čas-
to fotíte svatby?
Svatby nejsou 
jediná moje aktivita. 
Fotím je hlavně 
na jaře a v létě, 
většinou je to 
mezi třemi až šesti 
svatbami za toto 
období.

Jste snouben-
cům k dispozici po celou dobu, nebo jen 
při obřadu?
Je to různé, záleží na tom, co si snoubenci 
přejí. Někdy fotím jen obřad a čerstvé novo-
manžele. Já mám ale nejraději celodenní foce-
ní, při němž se dá zachytit kompletní svatební 
den, protože je většinou bohatý na okamžiky, 
které stojí za to uchovat nejen v paměti.

Jak se vám vlastně fotí sňatky,  
je to příjemná práce?
Fotografování svateb mám opravdu velice 
ráda. Je to vlastně reportáž z důležitého dne, 
nejen novomanželů. Užívám si zachycování 
okamžiků i aranžování krásné nevěsty a ženi-
cha, kytice, prstýnků, botiček…

Jsou svatby, které pomáháte zvěčnit,  
spíš v našem okolí, nebo jinde?
Jsou to většinou svatby v okolí. Kolem nás 
je spousta krásných míst, vhodných pro tuto 
příležitost. Okolí Berounky mám ráda, takže si 
to vždy užívám.

Mají svatebčané raději snímky  
někde venku, nebo v ateliéru?
Svatby, tedy především novomanželé, se 

fotí většinou venku. Jen když zradí počasí, 
společně najdeme nějaké místečko (obvyk-
le v blízkosti obřadní síně) a fotografování 
uskutečníme tam. Ale denní a přirozené světlo 
mám nejraději. Někdy vyrazíme s novoman-

želi dál, do míst, která 
si sami před svatbou 
vybrali. Je nutné vše 
stihnout a zvládnout 
tak, aby svatební hosté 
dlouho nečekali, ale 
zároveň fotografie splnily 
účel a byly hodnotnou 
památkou na tento 
důležitý den.

Fotila jste tady v na-
šem regionu na něja-

kém zvláštním nebo netradičním místě?
S netradičním místem, v pravém slova smyslu, 
jsem se zatím nesetkala. Hodnotím volbu místa 
s respektem ke snoubencům. Vždy si myslím, 
že k výběru mají zřejmě nějaký závažný důvod, 
a respektuji to. Jsem detailistka, takže mě vět-
šinou někde něco ruší. Dala bych pryč cedule, 
reklamy a jiné zbytečnosti, které mi stále vadí. 
Kdo mě zná, ví, že často „hudruji“, protože 
chci „vymáčknout“ z fotografování co nejvíc!

Zažila jste nějaké speciální focení,  
které vám utkvělo v paměti?
Speciální focení, které jsem si opravdu užila, 
bylo v „ghettu“ u Berouna. Bylo to tam pů-
sobivé a myslím, že právě proto si to místo 
novomanželé vybrali. Nešlo to ukončit, stále 
jsme vymýšleli úhly a zákoutí, kde a jak se ještě 
vyfotografovat.

A vzpomenete si třeba na nějakou  
humornou příhodu?
Žádná konkrétní humorná historka se mi ne-
vybavuje. Všechny svatby, u nichž jsem mohla 
být, byly veselé a já měla celý den úsměv 
na tváři a kochala se… Jak jsem již říkala, 
svatby si opravdu moc užívám!

Kdo nemá, s kým by se vadil, pojmi 
sobě ženu. České přísloví 

Svatba v máji nese máry. České přísloví 

Ožeň syna, kdy chceš, a vdej dceru, 
kdy můžeš. České přísloví 

Je pořád ještě lepší být ženat než 
být mrtev. Molière

Manželství je věda. Honoré de Balzac

Svatba dělá ze dvou životů jeden 
celý. Marc Twain

Statistika sňatků:
Matrika MěÚ Řevnice (Řevnice, Lety)
2015 – 7   /   2016 – 11

Matrika Úřadu městyse Karlštejn 
(Karlštejn, Třebaně, Mořinka)
2015 – 82 (30 na hradě)
2016 – 90 (34 na hradě)

Matrika Úřadu městyse Liteň  
(Liteň, Svinaře, Všeradice)
2015 – 14   /   2016 – 23

Matrika MěÚ Dobřichovice  
(Dobřichovice, Všenory, Černolice, Karlík)
2013 – 28   /   2014 – 66
2015 – 24   /   2016 – 38

Matrika MěÚ Černošice
Průměrně 20 ročně

Jaké máte výročí svatby?
  5. rok – dřevěná
10. rok – cínová (růžová)
15. rok – křišťálová (skleněná)
20. rok – porcelánová
25. rok – stříbrná
30. rok – perlová
35. rok – korálová (plátěná, lněná)
40. rok – rubínová
45. rok – safírová
50. rok – zlatá
55. rok – smaragdová
60. rok – diamantová
65. rok – kamenná
70. rok – platinová (blahodárná,  
briliantová)
75. rok – korunovační

„Mám nejraději denní 
a přirozené světlo“
KATEŘINA SÝKOROVÁ SEIFERTOVÁ SI FOCENÍ SVATEB UŽÍVÁ
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Hotel Lidový dům  
a Sportcentrum Řevnice
Zažijte u nás svou vysněnou svatbu
V rámci organizace svatebního veselí Vám dáme k dispozici 
svatebního koordinátora, který s Vámi zajistí naprosto bezpro-
blémový průběh celé Vaší svatby, a to od oběda po večerní raut, 
zábavu a ubytování hostů.
Cílem Hotelu Lidový dům je zajistit co nejpříjemnější atmosfé-
ru při svatební hostině. Náš profesionální personál Vám splní 
rád Vaše požadavky ke spokojenosti hostů a novomanželů. 
V případě zájmu poradíme i s vhodným výběrem místa k obřadu 
v nejbližším okolí, zajistíme fotografa, zkrátka se pokusíme 
splnit každé Vaše přání.

Dokonalá svatební hostina
Pro svatební hostinu máme k dispozici nově zrekonstruovanou 
Vinárnu, která má kapacitu 24 míst u slavnostní tabule a nabízí 
ideální prostředí pro tuto důležitou událost. S vinárnou je funkč-
ně propojen multifunkční sál, který lze ideálně využít jako taneční 
parket, který bude vhodný nejen pro první tanec novomanželů, 
ale i pro bujaré oslavy v pozdních večerních hodinách. Součástí 
vinárny je také samostatný bar, který po celou dobu svatby zajistí, 
aby nebyla nouze o nápoje. Větší svatby je možné organizovat 
přímo v sále, kam se vejde až 100 osob ke slavnostní tabuli.

Ubytování
Hotel Lidový dům nabízí k dispozici příjemné ubytování  
ve 12 pokojích a apartmá. Celková kapacita hotelu je 36 lůžek.
Rádi se s Vámi osobně setkáme a představíme Vám rádi naší 
restauraci, vinárnu, sál, hotel a sportovní centrum, které je 
součástí tohoto pěkného komplexu.

Více na tel.: +420 724 761 214
nebo na emailu: karel.kala@sportcentrumrevnice.cz

Adresa: Mníšecká 500, 252 30 Řevnice

ČESKO – ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK

Proč má nevěsta závoj? V řím-
ských zvycích sloužilo zakrytí ne-
věsty k ochraně před zlými duchy.

Proč se dává svatební prsten? 
Prstýnek tvaru kroužku vyjadřuje 
věčnou a nekonečnou lásku, zlato 
se používá, protože je vzácné. 
A levá ruka symbolizuje krev, 
která teče přímo do srdce. Prsten 
dřív mívala jen nevěsta, muži ho 
začali nosit až v polovině dvacáté-
ho století.

Proč se novomanželé krmí jed-
nou lžící z jednoho talíře?  
Tento zvyk má přinést do společ-
ného života pohodu a blahobyt.

Může si nevěsta ušít sama šaty? 
Stará pověra říká, že ne, protože 
si pak zašije cestu ke štěstí.

Proč se rozbíjí talíř? Novoman-
želé musí vše uklidit, aby ukázali, 
že umějí vzít společně za práci. 
Navíc střepy přinášejí štěstí.

Proč se peče svatební dort?  
Je symbolem plodnosti.

Co má mít nevěsta na sobě? 
Všechno nové, jako symbol 
nové etapy života. Pak by měla 
mít něco vypůjčeného, starého 
a modrého.

A jak je to s počasím? Může být 
jakékoli. Když prší, říká se, že 
novomanželům prší štěstí, když 
svítí slunce, je to znamení klidného 
a vyrovnaného života.

Jaké jsou další svatební zvyky? 
Házení svatební kyticí, vypouštění 
holubů, nasazování chomoutu 
ženichovi, vybírání peněz do stře-
víčku, dražba podvazku, únos 
nevěsty.

Víte, že svatební šaty dřív nebyly 
bílé? Bývaly žluté, modré nebo 
červené, protože bílá barva byla 
považována za barvu smutku. Bílé 
svatební šaty se staly tradicí až 
po roce 1840, kdy si je na svatbu 
oblékla anglická královna Viktorie.

l Je to skoro sedm let, co se konala první svatba u menhiru na Mo-
řince. „Už když jsme se na Mořinku nastěhovali a dívali se z domku 
na menhir, říkala jsem si, že bych tam jednou chtěla mít svatbu,“ 
uvedla Lucie Chroustová, která se stala vdanou paní v roce 2010.

l Podle řevnické matrikářky Moniky Kučerové byl v loňském roce ob-
jednán svatební obřad, na který se nikdo nedostavil, a ani předem,  
ani potom se nikdo neomluvil.

l Jednu svatbu zažily také Havlíčkovy sady v Řevnicích, u Nezabudic-
kého potoka si snoubenci řekli ano v roce 2008.

l V zastupitelstvu Dobřichovic působí už mnoho let Petr Kaplan. Jed-
nou z nevěst, kterou oddával v roce 2013, byla i jeho dcera Tereza.

l V Berouně se v roce 2009 konala svatba pod vodou, a to ve venkov-
ním bazénu na berounském sídlišti. Snoubenci si ukázali Ano na kar-
tičkách v neoprenu a s kyslíkovými bombami ve čtyřmetrové hloubce. 
Oddával je tehdejší místostarosta Tomáš Havel.
Téma připravila: Lucie Hochmalová  Kateřina Sýkorová Seifertová

Znáte zvyky, 
tradice a pověry?

Svatební zajímavosti z našeho regionu
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Jaké země jsi dosud navštívila a které 
na tebe udělaly největší dojem?
Manžel mi spočítal, že to bylo asi 80 zemí. 
Mezi nimi třeba Uganda, Zimbabwe, Malawi, 
Tanzanie, Rwanda, Honduras, Panama, Laos, 
Nový Zéland a další. Největší dojem na mě 
dělá většinou ta země, ve které právě jsem. 
Třeba Omán mě nyní nesmírně překvapil 
čistotou, vkusem, milými a přívětivými lidmi. 
Kohokoli jsme se na něco zeptali, vždy ochot-
ně poradil a pomohl. Ani nevadilo, že nejsem 
zahalená podle místních zvyků a manžel nemá 
na hlavě omotaný šátek.

Jak si destinace vybíráte?
Sedíme s manželem a říkáme si, co bychom 
ještě rádi viděli. On si libuje v těch exotičtějších 
a šílenějších zemích, já jsem pro ty snadněji 
dostupné. 

Co bylo impulsem pro založení nadace, 
která pomáhá mayským indiánům v Gua-
temale?
Setkání s mojí kamarádkou Ditou v Guate-
male. Žije tam u jezera Atitlán již dvanáct let. 
Postupem času poznala místní život a začala 

pracovat s indiánkami. V roce 2014 jsme 
jeli s manželem na dovolenou a na tři dny 
se u Dity zastavili. Jezero Atitlán a vesnice 
kolem něj na mě udělaly velký dojem. Dřív 
jsme hodně jezdili do Afriky a už delší dobu 
jsem uvažovala o tom pomáhat tamním dě-
tem. Jsem totiž učitelka a všude ve světě se 
chodím dívat do škol. V Guatemale mnoho 
dětí do školy nechodí, rodiny si to nemohou 
dovolit. Děti musí pomáhat doma rodičům 
s obchodem nebo na poli. Když za pár měsí-

ců přijela Dita do Prahy, vznikl nápad založit 
nadaci.

Takže kdyby Dita žila jinde, bude vaše 
pomoc směřovat jinam?
Nevím, je to takhle… a nějak to do sebe 
zapadá. Guatemala vstoupila do mého života. 
Nakonec jsem moc ráda, protože v Africe už 
spousta charitativních organizací funguje. May-
ští indiáni mě mile překvapili svou spoluprací. 
Jsou to takoví mravenečci pracovití. S něčím 
jim pomůžete a oni si to dál rozvíjejí sami. 
Pečlivě vybíráme rodiny, s nimiž spolupracu-
jeme, aby samy měly o věc zájem, opravdu 
pravidelně posílaly děti do školy, kamna, jež 
jim pomůžeme sehnat, si sami postavili, nebo 
aby chov kuřat, kterému je naučíme, učili další 
rodiny v komunitě. Nechceme jim něco dávat 
zadarmo, my chceme, aby byli soběstačnější. 

Co říkáš lidem, kteří se ptají, proč nepo-
máháte českým dětem?
V Čechách je kolem 2 000 nadací a nadačních 
fondů, mnoho z nich pomáhá našim dětem. 
Přes dvacet let jsem v Čechách učila, tak už 
jsem pomáhala dost, říkám si. Zaměřila jsem se 
hlavně na vzdělávání dětí, na to, dát jim šanci 
mít díky vzdělání lepší život pro sebe a svoji 
rodinu. Když se pomůže lidem v jejich vlastním 
prostředí, nebudou pak zoufale utíkat jinam.

Co znamená Ecolibri? Prý název vymyslely 
samy indiánky?
Ano a znamená to kolibřík. To je nejmenší 
ptáček na světě, který dokáže létat ve všech 
směrech: nahoru, dolů, dozadu i dopředu. 
Dokáže se také zastavit a zdánlivě nehybně se 
vznášet na místě. Indiáni říkají, že připomíná 
radost z přítomného okamžiku. Také ten název 
obsahuje předponu eco – tedy ochranu příro-
dy. Takový dvojvýznam.

Uvažovala jsi někdy o tom, že by ses 
do Guatemaly přestěhovala? 
O přestěhování neuvažuji. Ráda tam jezdím, 
ale vždycky se vracím nesmírně ráda do té 
naší „české zahrádky“. Pokaždé, když v letadle 
začnou hrát českou hymnu, jsem naměkko. 
Moc by mi chyběla moje rodina a moji kamará-
di a také střídání ročních období.

Máš své adoptivní děti?
Ano, mám dívenku, které je 9 let. Chodí 
do školy v San Pedru a jmenuje se Rosa.  
Já ji říkám Rozinka. Je to takové pápěří, drob-
ná, krásná holčička, žije jen s babičkou.

Co je na fungování nadace, která má 
pomáhat lidem tisíce kilometrů daleko, 
nejtěžší?
Nejtěžší je přesvědčit lidi v Čechách, že peníze, 
které tam posílám, padnou na úrodnou půdu. 
Z České republiky máme 25 adoptivních rodi-
čů, z toho je 7 z Dobřichovic! Mají o děti zájem, 
chodí na naše setkání. Většinou jim pošlou ješ-
tě nějaké peníze navíc, třeba na oblečení nebo 

Od Berounky pomáhá 
mayským indiánům
Pětadvacet rodin z celé České republiky si prostřednictvím 
nadačního fondu Ecolibri adoptovalo děti v daleké 
Guatemale. Sedm z těchto adoptivních rodičů žije 
v Dobřichovicích, kam se před lety přestěhovala i současná 
ředitelka fondu pomáhajícího indiánům Kateřina Filla 
Věnečková. Kromě toho hraje v Dobřichovicích divadlo, zpívá 
v dámské vokální skupině Cabinet. Díky svému manželovi 
je Katka také vášnivou cestovatelkou. Navštívila již na osm 
desítek zemí. Mimochodem i tento rozhovor vznikal mezi 
Řevnicemi a Kuvajtem, kam se Katka přemístila z Ománu.

Ecolibri Child – podporuje školní 
vzdělávání dětí z nejchudších rodin.  
1 student = 7 200 Kč na školní rok 
Kamna do Guatemaly – 1 kamna 
= 2 000 Kč = velká pomoc dětem 
a rodinám

Ecolibri Orchestra – projekt 
hudebního vzdělávání dětí 

web: http://ecolibri.org/czech/
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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

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.

na hračku. My máme dva účty, jeden tady 
a jeden tam. Dita za poslané peníze nakoupí 
dětem pomůcky, zaplatí školné, pravidelně 
kontrolujeme všechny děti a rodiny, mluvíme 
s učiteli. Je to jednoduché, jsme jen dvě, žád-
ný velký aparát, žádná zbytečná administrativa. 
Pro mě je pak těžké učit se „na stará kolena“ 
španělštinu. Anglicky se tam nedá domluvit. 
Mayské jazyky neumím. Je jich asi 22.

Jak probíhají setkání adoptivních rodičů, 
která pořádáte?
Jde o setkání, na která může přijít každý, 
koho toto téma zajímá. Letos se bude konat 
v krásném prostředí Písecké brány v Praze 
21. května od 17 hodin. Vystoupí hosté, třeba 
honorární konzul Guatemaly. Díky Jiřímu 
Geisslerovi z Dobřichovic probíhá nezapo-
menutelná dražba fotografií, zazpívá dámská 
vokální skupina Cabinet, jídlo je stylové. Letos 
chystáme i další novinky. Všechny srdečně zvu.

Co tě na indiánech nejvíc přitahuje a co je 
na kultuře Mayů nejzajímavější?
Indiáni mě přitahovali vždycky. V dětství jsem 
četla „mayovky“. Postupem času jsem se víc 
seznamovala s kulturami Střední Ameriky a za-
čala se jimi podrobněji zabývat. U Mayů se mi 
líbí kolektivní vnímání života – všichni si pomá-
hají. Když zemře maminka, postará se o dítě 
sestra, teta nebo sousedka. Lídr komunity není 
volen na základě příslušnosti k politické straně 
nebo církvi, ale na základě služeb, které vyko-
nal a vykonává ve prospěch komunity s ohle-
dem na jeho morální kvality. Také se mi líbí, že 

se stále usmívají, žádné nadávání, stěžování si. 
A stále děkují za to, co mají.

Byla jsi v nějaké rodině, která získala 
pomoc od Čechů?
Do rodin chodím vždycky, když jsem u jezera. 
Když ne do rodin, tak jsem ve školách a mlu-
vím s učitelkami i dětmi. Jsou opravdu vděční. 
Dostat se do rodiny ale není úplně snadné. Oni 

cizince nezvou domů. Ale díky naší činnosti 
a práci místních učitelů to jde. 

Mají indiáni povědomost o naší zemi?
Představy o naší zemi nemají vůbec žádné. 
Předávám jim dopisy s obrázky a fotkami 
od „kmotrů“ – sponzorů – nebo jim třeba zpí-
vám české písničky.

Máte několik projektů. Kromě adopce 
pomáháte indiánům postavit kamna. Kolik 
takových kamen už díky tomu stojí?
Kamen jsme společně s indiány postavili 15. 
Není to nijak závratné číslo, ale tam, kde Eco-
libri kamna stojí, dělají hodně užitku a radosti. 
V mnohých rodinách totiž kamna nemají, 
používají otevřená ohniště. Což je nebezpečné, 
děti se často popálí, mají zkažené oči a plíce 
z kouře, spotřebuje se víc dřeva, je větší dřina 
něco uvařit. Stalo se, že některé děti v nevětra-
né místnosti i zemřely.

Další z vašich projektů se jmenuje Ecolibri 
Orchestra a řeší hudební vzdělávání dětí 
ve škole. Sama jsi muzikantka…
Zpívám v dámské vokální skupině Cabinet 
spolu s dalšími sedmi dámami a máme se moc 
rády. V Dobřichovické divadelní společnosti se 
starám o propagaci a od letošního roku jsem 
tajemnicí. Moc mě baví být u toho, když se 
divadlo tvoří, a pak se stát součástí společné 
radosti. Jak v Cabinetu, tak v divadle. Obojí je 
vášeň. Stejně jako cestování, ale to je spíš vá-
šeň mého manžela, já za ním tak trochu „vlaji.“

 ! Pavla Nováčková
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P O Z V Á N K Y
Na Portě to bublá 
v oblastních kolech
V základních soutěžích Porty nám to bublá a vše 
směřuje k finále v Řevnicích, které se neodvratně 
blíží. Porta se letos koná poslední víkend před 
prázdninami, tedy 23. až 25. června.
Většina soutěžících už ví, jak na tom je, pouze 
v moravskoslezském a jihomoravském kole je ještě 
možnost soutěžit. Vítězové všech oblastních kol 
se pak sejdou v řevnickém Lesním divadle. Kromě 
nich vám všem budou zpívat a hrát Věra Martinová, 
Tomáš Klus, František Nedvěd, Petr Bende, Ivo 
Jahelka, Voxel, Light & Love, Petr Kocman s Alanem 
Mikuškem, Pavlína Jíšová a spousta dalších 
skvělých kapel a interpretů. „Tak rozhodně nezů-
staňte doma. Těšíme se na vás v lese v Řevnicích!“ 
vyzývají organizátoři. Všechny informace najdete 
na www.porta-festival.cz. (jv)

Jan Spálený v Triu

Muzikant Jan Spálený vystoupí v Triu na zámku 
v Dobřichovicích ve středu 17. května v 19:30. 
Komornější Trio založil Spálený vedle své kmenové 
kapely ASPM a díky němu může vystupovat v pro-
storách, kam by se celá kapela ASPM nevešla. 
Základní sestava Tria Jana Spáleného bude působit 
s Michalem Gerou a Filipem Spáleným – ovšem 
s možnými alternacemi. Jan Spálený ke vzniku nové 
kapely říká: „ASPM je nejlepší kapela mého života. 
ASPM dospělo, je spolehlivé a proměnlivé jako 
vzácný prsten na ruce vědoucí, neokázalé ženy. Ne-
mám důvod ani potřebu na půdorysu ASPM cokoli 
měnit. Cítím však nutkání zahrát si, vedle ASPM, 
některé písničky jenom v triu, komorně, navázat 
na folkbluesové začátky raných osmdesátých let.“

Země je placatá
Město Řevnice uvádí zahajovací představení sezony 
2017: muzikál Země je placatá nebo tě zabiju! Di-
vadla Kampa. Dílo s humorem přibližuje historii ná-
mořních objevů a pobaví nejen školní mládež. Koná 
se 29. května v 10:30, občerstvení je zajištěno.

Kam na máje?
BEROUN, Barrandovo náměstí – 6. května
SVINAŘE, náves – 6. května
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves – 6. května
VINAŘICE, náves – 13. května
ČERNOŠICE-MOKROPSY, Masop. nám. – 14. května
PRAHA, Hergetova cihelna – 14. května
VŠERADICE, u hospody – 20. května
ZADNÍ TŘEBAŇ, náves – 20. května
LETY, náves – 27. května
KARLŠTEJN, náměstí – 28. května

Čtyři hlavní ceny a čestné uznání přivezli 
dobřichovičtí ochotníci z Klicperových 
divadelních dnů v Sadské. Hlavní cenu 

za režii komedie Brouk v hlavě získal Petr Říha, 
za herecké výkony pak pánové Karel Král a Jiří 
Šafránek a celý soubor Dobřichovické divadel-
ní společnosti (DDS) za inscenaci hry. Čestné 
uznání za herectví si odnesl Petr Bendl.

Úspěch v této krajské přehlídce už něco 
znamená, a nejen v ní byla DDS úspěšná. 
Ceny totiž získala i v další krajské přehlíd-
ce Wintrův Rakovník za stejnou hru – dvě 
za herecký výkon, tři čestná uznání za herectví, 
jedno za režii a také za inscenaci hry.

„Stále častěji vyjíždíme reprezentovat své 

rodné město do širokého okolí. Je potěšitelné, 
že vzhledem ke vzrůstající popularitě DDS 
nás pořadatelé již sami vyhledávají a zvou jak 
na přehlídky, tak na soutěže,“ sdělila Alena Ří-
hová z DDS. Komedie Brouk v hlavě v podání 
souboru byla doporučena pro národní přehlíd-
ku ve Volyni a přímo nominována do národní 
přehlídky ve Vysokém nad Jizerou.

Již teď jsou v plném proudu přípravy na letní 
Dobřichovické divadelní slavnosti. „Sem 
za námi diváci jezdí z Prahy i širšího okolí, rádi 
se vracejí na poznávací výlety a prázdninové 
pobyty. Jsme šťastní, že můžeme naší divadel-
ní činností šířit kulturní turistiku v Dobřichovi-
cích,“ dodala Říhová. (lh)

Brouk v hlavě vyhrál hlavní ceny
Ocenění ochotníci Karel Král, Jiří Šafránek a Petr Říha.

Máje se konají v rekordních deseti obcích

Poberounský folklorní festival Staročeské máje se letos koná už po osmnácté. Během doby 
se z něj stala největší přehlídka folkloru ve středních Čechách – letos už ji o všech květnových 
víkendech bude hostit devět obcí i měst na Berounsku a pod brdskými Hřebeny. Po úspěšné 
loňské premiéře navíc festival znovu zavítá i do Prahy.

Obdivovatelé a příznivci folkloru nepřijdou v květnu zkrátka. Budou je bavit cimbálovky, 
dudácké kapely, dechovky, pěvecké sbory, taneční skupiny dětské i dospělé, soubory z Čech, 
Moravy i Polska. V programu jsou jako každoročně stylové jarmarky, pobožnosti, ceremoni-
ály žádání o právo, průvody krojovaných účastníků, taneční zábavy a mnoho dalšího. Vůbec 
poprvé se májový festival letos uskuteční také ve Svinařích. (mf)

Jazz Černošice po dvanácté
Občanské sdružení Jazz Černošice ve spolupráci s městem pořádá 12. ročník Mezinárodního jazzového festivalu 
Jazz Černošice 2017. Koná se od středy 24. května do soboty 3. června. Celých deset dnů bude znít jazzová hudba, 
a to nejen v Club Kině Černošice, ale i na černošických ulicích, ve vybraných místních restauracích a na open air 
scéně v Centru Vráž. Uslyšíte například Dixie Road Pavela Kopačky, Mifun, Tabasker, David Dragoun Band, Beatu 
Hlavenkovou, JJ Brass Band, Elenu Sonenshine nebo Ondřeje Havelku and his Melody Makers. Máte se na co těšit!
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Pokud se v blízké době chystáte do pi-
votelu MMX, mile vás překvapí nově 
instalovaná výstava Dominika Mareše, 

známého malíře, který tvoří v duchu strukturální 
abstrakce.

Ostravský rodák se věnuje malbě od svých 
17 let. Na svém kontě má kolem 40 výstav. 
Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách mnoha 
galerií a soukromých sběratelů u nás i v zahra-
ničí. Rád si hraje s materiály. Nedávno se na-
stěhoval do ateliéru v areálu pražské Pragovky, 
jejíž prostor mu učaroval.

Letovský MMX je pro umělce v mnohém 
ohledu premiérou. Nikdy svá díla neumís-
til v kavárně ani v restauraci. A navíc zde 
vystavuje obrazy s tématem Zásnuby, které 
zpracovával poprvé.

Jak Dominik Mareš spokojeně říká, nyní pod 
jeho výtvory mohou lidé hodovat. Stalo se tak 
zásluhou majitele MMX Roberta Chládka, který 
ho oslovil. Myšlenka a prostor umělce zaujaly. 
A tak jeho díla mohou návštěvníci v Letech 
obdivovat do konce léta.

V reportáži na webu iDOBNET.cz 
v sekci VIDEA nahlédnete do Marešova 
ateliéru, dozvíte se něco o jeho tvorbě 

nebo další zajímavosti ze života, například 
jakou známku dostal ve škole za svůj obraz Vítr 
a déšť. (hej)

Výtvarník Dominik Mareš  
vystavuje v pivotelu MMX

Nejmladší zpěváci vystoupí 
se svou sbormistryní Ludmilou 
Plzákovou také v rámci celore-
publikové akce ZUŠ Open v úterý 
30. května v dopoledních hodi-
nách pro děti z MŠ u mokropeské 
kapličky. Dobřichovický Chorá-
lek na začátku dubna úspěšně 

zpíval na tradičních Jarních trzích 
na zámku se sbormistryní Zorou 
Strnadovou. Jak je vidět, letos se 
do sboru přihlásilo víc chlapců-
-zpěváčků, ale přijímájí rovněž 
děvčata. Na léto už pilně připravují 
týdenní soustředění, tentokrát 
jedou do Jizerských hor. (skš)

Do celostátního happeningu na podporu zá-
kladních uměleckých škol neboli festivalu 
ZUŠ Open, který se koná 30. května, se 

zapojí také ZUŠ v našem kraji. Řevnická umělec-
ká škola chystá třeba koncert v Lesním divadle, 
dobřichovická zase slavnostní večerní koncert 
na nádvoří zámku. A to není zdaleka všechno.

Program ZUŠ Open je opravdu bohatý 
a konat se bude na několika místech. Kromě 
samotných škol, kde bude probíhat den 
otevřených dveří, si můžete v Dobřichovicích 
prohlédnout výstavu dětí z výtvarných oborů 
ZUŠ na zámku nebo přijít na Podvečerní hu-
dební koktejl do ulice 5. května. Vyvrcholením 
se stane slavnostní večerní koncert školního 

orchestru Dobřichovické komorní filharmonie, 
žáků pěveckého oddělení a dámské vokální 
skupiny Cabinet (v 19 hodin).

Řevnická ZUŠ zase pořádá koncert nazvaný 
Jak šly děti s Mozartem do lesa, s komorním 
orchestrem Camerata Bohemica a uměleckým 
vedoucím Tomášem Strašilem a dirigentem 
Gudnim A. Emilssonem, a to v Lesním divadle 
od 18 hodin. Další akce pořádá pobočka 
v Mníšku pod Brdy.

Celorepubliková akce ZUŠ Open je stěžej-
ním projektem Nadačního fondu Magdaleny 
Kožené, jehož hlavním posláním je podpora 
uměleckého vzdělávání.

Více informací najdete na zus-revnice.cz 
a www.zusdobrichovice.com.

Tvořivý trh v Mníšku
Druhý ročník Tvořivého trhu se koná v sobotu 
13. května od 8 do 14 hodin v Mníšku pod 
Brdy. Jeho hlavní myšlenkou je sousedské 
setkání, při němž mohou místní a přespolní 
vystavovat i prodávat své výrobky a doma 
vyrobené produkty. „Nejedná se o farmářský 
trh. Spousta lidí doma něco tvoří, vyšívá, dělá 
domácí mošty, maluje obrazy nebo vyrábí 
svíčky, ale neví, jak zaujmout, jak prodávat. 
I proto existuje tento trh,“ říká organizátorka 
Ivana Bartůňková.

Chorus Angelus nezahálí

Přehlídka ZUŠ Open bude plná hudby i obrazů
Degustační míle
s rychlými auty
Tradiční dobřichovická Degustační míle 
se letos uskuteční 20. května od 17 ho-
din. A bude opět spojená s přehlídkou 
vozidel Corvette v ulici 5. května se 
začátkem v 17:30.

Smyslem této akce je přivést návštěv-
níky do místních vináren, restaurací či 
kaváren a ukázat jim, že v Dobřichovicích 
mohou nalézt zajímavá gastronomic-
ká překvapení. Čeká na vás mnoho 
místních podniků, které přichystají 
tradiční i netradiční produkty. Vína, kávy, 
gastronomické speciality, ale třeba i tan-
kové pivo. Kdo navštíví alespoň sedm 
degustačních míst a získá na nich razítka 
do přiložené tabulky, získá titul Absolvent 
Dobřichovické degustační míle a obdrží 
symbolický odznak.

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus se ve čtvrtek 25. května chystá 
na své další vystoupení. Tentokrát ho uslyšíte v černošickém Club 
Kině v rámci festivalu Jazz Černošice, kde od 17 hodin zazpívají 

větší děti z koncertního oddělení a přípravky A pod vedením umělecké 
vedoucí Jany Egemové a k nim se připojí ti nejmenší z Chorálku Černošice.
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Se sympatickou Kateřinou 
Lopez jsme se sešli 
v útulně zařízené místnosti, 
kde probíhají masáže 
i psychoterapeutické 
poradenství.

Tělo a duše spolu úzce souvisejí
Co vás přivedlo k tomu, že jste si otevřela 
prostor pro podnikání právě tady?
Dřív jsem měla svou praxi v Praze na Smícho-
vě. V té době jsem ale jezdila do Prahy každý 
den a ještě jsem nebyla hrdou Dobřichovi-
čankou. Bydlím tady přes rok a napadlo mě 
přesunout své aktivity právě sem.

Jak vás napadlo skloubení masáží a psy-
choterapeutického poradenství?
Základní masérský kurs jsem si udělala před 
lety a pak jsem začala studovat Pražskou 
psychoterapeutickou fakultu, kde jsem i absol-
vovala teoretické studium psychoterapie. Že 
duše s tělem úzce souvisejí, jsem se naučila 
na fakultě, a snad je to už dnes všeobecně 
známý fakt. V dnešní na výkon zaměřené 
době, nám chybí zastavení, vyslechnutí, sdílení 
i dotyk, a to je právě to, čím se zabývám. 

Co všechno můžete svým  
klientům nabídnout?
Nabízím zcela diskrétní a individuální přístup 
ke každému člověku, a to jak v rámci psycho-
terapeutického poradenství, tak i v masážích. 

V poradenství zcela respektuji osobnost 
a názory klienta. Snažím se ho co nejlépe 
doprovázet v obtížnějších fázích jeho života 
a nabízet mu vlastní náhled, aniž bych ho ale 
k čemukoli přesvědčovala. Chci se mu být 
nápomocná k dosažení jeho vlastních cílů a co 
nejspokojenějšího života.

V rámci masáží jsem si, jako každý masér, 
časem vytvořila vlastní „rukopis“, který je 
kombinací naučených postupů a měl by být 
právě danému člověku poskytován „na míru“, 
s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu 
a momentálnímu rozpoložení.

Mohu ale nabídnout i masáž rekondiční, rela-
xační, havajskou a thajskou masáž nohou. 

Klientům s pohybovými obtížemi a bolestmi 
poskytuji tzv. Dornovu metodu a Breussovu 
masáž, kdy se klouby a obratle uvádějí jemnou 
manipulací zpět do správných poloh. Tato me-
toda také uvolňuje psychické i fyzické bloky.

Mám dobré zkušenosti i s biodynamickými 
masážemi, které významně pomohou s vyčer-
paností, poruchami spánku, nervozitou, úzkostí 
a depresemi. Uvolňují psychické a energetické 
bloky a tím jsou právě ideálním propojením 
péče o duši i tělo. 

Věnujete se tedy tělu i duši člověka?
Ano. To je právě to, co mě těší a co stále dál 
studuji. Mám prostě lidi ráda a věřím v zá-
zračnou moc dotyku a sdílení v bezpečném 
prostředí.

) 777 922 291
* Anežky České 1118, Dobřichovice
 (u La Fontany)

www.dobrysmer.cz

•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!

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31
 Olympia Fitness • www.olympiawellness.cz

RESTAURACE – BOWLING – GT BAR

19. až  21. května

Chřestové
speciality

4. června
Dětský den

s Olympií
16. až 17. června
Jahodobraní
Těšíme se na Vás
Team pracovníků Olympia

) 257 710 249
8 wellnessbowling@gmail.com



www.idobnet.cz  15  

DOBNETSPORT 

Trans Brdy jsou oblíbeným podni-
kem díky svým náročným trasám 
v brdských kopcích, které zahrnují 
dlouhá stoupání, technické ka-
menité a kořenové pasáže i rychlé 
rovinaté sprinty po hřebenech.

Navzdory deštivému a studené-
mu počasí přijelo 300 nejmenších 
závodníků a závodnic. A jako 
první začali svými pneumatikami 
rozrývat podmáčenou louku vedle 
řeky Berounky. Motivaci jim hned 
na startu dodal olympijský vítěz 
Jaroslav Kulhavý, který se ujal role 
startéra dětských závodů.

Hlavní závod odstartoval na 500 
cyklistů půl hodiny před poled-
nem. Na chvíli sice přestalo pršet, 
ale proudy vody se rychle vrátily. 
A zmrzlí cyklisté si během 61 
kilometrů sahali na dno svých sil. 
Vítězství nakonec vybojovali Jiří 
Hudeček a Jitka Škarnitzlová.

„Jsem rád, že jsem v cíli, dnes 
to byl opravdu očistec. Trať znám 
velmi dobře, je moje domácí. 

Jsem rád, že jsem i díky Jardovi 
vyhrál, ale nejvíc se těším za part-
nerkou do porodnice, během zá-
vodu se mi totiž narodila prvoroze-
ná dcera Františka,“ svěřil se v cíli 
dojatý Jirka Hudeček (Giant Trans 
Brdy), který se v areálu vůbec 
nezdržoval a rychle, celý prokřehlý, 
upaloval do porodnice.

Druhé místo v cíli bral Jaroslav 
Kulhavý (Specialized Racing): 
„Vůbec nejsem zklamaný, naopak. 
Jel jsem to, co jsem potřeboval. 
Zima byla sice v druhé půlce zá-
vodu velká, ale šlo to. Hudy udělal 
závod, protože hned v prvním 
kopci na prémii to rozerval. Chytil 
jsem se ho jen já a Matouš Ulman. 
Pak jsme se víceméně pravidel-
ně na špici střídali. Věděl jsem, 
že Jirka je v očekávání narození 
potomka, proto jsem moc rád, že 
vyhrál právě on.“

Třetí s malou ztrátou dojel 
do cíle Matouš Ulman (Česká 
spořitelna Accolade).

Mezi ženami kralovala Jitka 
Škarnitzlová (Česká spořitelna 
Accolade), která jela od začát-
ku na čele svůj závod. Druhé 

místo brala Jana Pichlíková (Erste 
Premier Petr Čech Sport) a třetí 
Lenka Fridrichová (Ghost Team).
 (ml)

Vítězný Hudeček se stal během závodu otcem
Seriál Kolo pro život odstartoval 
v Dobřichovicích tradičním závodem Trans 
Brdy. Letošní aprílové počasí dalo zabrat 
malým i velkým cyklistům. Přesto se na start 
postavilo 1 200 bikerů a bikerek.

Jaroslav Kulhavý (zcela vlevo) a Jiří Hudeček (zcela vpravo) na startu vysilují-
cího závodu.  Petra Stehlíková

Družstvo volejbalistek z Dobři-
chovic se rozloučilo se sezonou. 
Takzvané „Dobiholky“ na stupně 
nejvyšší přes veškerou snahu 
nedosáhly.

„Skončily jsme sice opět 
na čtvrtém místě. Ale vzhledem 
ke komplikované druhé polovině 
soutěže, kdy byl náš tým sužován 
nejrůznějšími nemocemi a zranění-
mi, jde o krásný výkon. Trochu nás 

to všechny mrzí, ale netruchlíme 
a těšíme se na další sezonu,“ říkají 
dobřichovické volejbalistky jedním 
dechem.

Jednotlivé hráčky se nyní dávají 
do pořádku a ladí letní formu. Ať 
už na písku nebo na antuce. 

Aktivní týmovou přípravu 
začnou koncem srpna. A doufají, 
že tým doplní o důležité posily, 
kterých není nikdy dost. (sh)

Atraktivní zážitek čeká na milov-
níky běhání. V sobotu 27. května 
startuje v Mořině podnik Běhej 
Lesy Karlštejn. V nabídce má 
dvě trasy, a to v délce 12 nebo 
19 kilometrů. Na závodníky čeká 
nepřístupný vápencový lom 
Velká Amerika a hrad Karlštejn. 
Proběhnou se přímo uvnitř impo-
zantního kaňonu s jezerem a užijí 
si nádherné výhledy na gotický 
hrad vybudovaný českým králem 
a římským císařem Karlem IV. 

Cesty budou hlavně nezpevněné, 
organizátoři proto doporučují 
trailovou obuv. Více informací 
na webu BehejLesy.cz.

Národní házenkáři 
z Řevnic nezahá-
leli ani o Veliko-
nocích. V pon-
dělí se ovšem 
nevydali na hřiště, 
ale na pomlázku 
po kamarádech 
a známých v Řev-
nicích. Početná 
skupina dospělých 
i dětí všem popřála 
hezké svátky 
a za to si vyko-
ledovala vajíčka 
i sladkosti.

Dobřichovické volejbalistky skončily 
těsně pod bednou

Běžci zdolají Velkou Ameriku

Házenkáři dodržují tradice

 Bohumil Kos

 Archiv organizátora
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Zeptejte se dětí, proč je  
tak skvělé chodit do KRYŠTOFA

Anglická školka KRYŠTOF otevřela své brány 
dětem 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. Naši lek-
toři Reese a Jan prožívají s dětmi ve školce celý 
den. Rozvíjejí děti po stránce emocionální i so-
ciální, zlepšují jejich jemnou a hrubou motoriku, 
podporují jejich tvořivost a budují širokou komu-
nikační i vědomostní základnu. Individuálně tak 
pomáhají dětem objevovat svět. Zároveň jsou 
jejich průvodci při běžných denních činnostech 
jako stolování, oblékání, pobyt venku… Anglič-
tina je tak pro naše děti samozřejmou součástí 
všech aktivit a činností a je radost sledovat, jak 
je komunikace v ní pro děti přirozená a snadná.

Radujeme se z toho, že se nám tento školní rok 
podařilo mimo jiné upevnit spolupráci se Základní 

školou v Černošicích. Dvacet žáků 2. třídy zde 
pokračuje ve zdokonalování svých jazykových 
schopností – a to nejen v rámci předmětu ang-
ličtina, ale nově i v prvouce, ve výtvarné výchově 
a v praktických činnostech. Moc nás těší, že 
stejný program můžeme nabídnout i prvňáčkům 
ve školním roce 2017/2018. Také pro tyto děti 
bude angličtina přirozenou součástí jejich života.

V KRYŠTOFOVI si užíváme i o letních prázdni-
nách. Pro všechny školkové i školní děti (4–14 let) 
nejen z KRYŠTOFA připravujeme na červenec 
docházkové a pobytové tábory. Témata jako TRY 
THIS! Science Lab, 5 REASONS Why Animal 
Moms Are Awesome, BLACK AND WHITE World 
a HARRY POTTER určitě lákají nejen vaše děti.

Přidejte se k nám! Staňte se našimi přáteli 
na Facebooku! Podívejte se na naše stránky 
www.klckrystof.cz!

BUĎTE S VAŠIMI DĚTMI 
ZNOVU DĚTMI! 
KRYŠTOF – školka šťastných dětí 
a spokojených rodičů.

„V KRYŠTOFOVI je legrace a bezva parta kamarádů. 
Na každý měsíc je pro nás připravené super téma, hodně 
čteme knížky, zpíváme, tvoříme a řádíme. Tak třeba v únoru 
jsme s KRYŠTOFEM navštívili Filipíny a Anglii, v březnu jsme 
prochodili Království pohádek a příběhů. A dubnu už prý 
bude jaro, tak to budeme bádat o přírodě,“ svěřuje se Kačka.

www.klckrystof.cz

Zlatnictví Zmatlíkovi
Slunečná 1326, 252 28 Černošice (autobusová zastávka Vráž – u transformátoru)

Nabízíme kompletní sortiment ze žlutého a z bílého zlata
• velký výběr snubních prstenů, dětských náušnic
• prsteny a náušnice se všemi druhy kamenů
• řetízky, madonky, náramky atd.
• opravy, čištění, zlacení, rhodiování, výkup zlata
• precizní ruční výroba na zakázku

tel.: 251 641 208 | mobil: 736 710 244
info@zlatnictviaz.cz

www.zlatnictviaz.cz

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 14-18
St: 9-11 / 14-18
Čt, Pá: 14-18 | So: 9-11.30

AUTORIZOVANÝ SERVIS   |  AUTOSERVIS VŠECH ZNAČEK VOZŮ

přijmeme pracovníka na pozici:

AUTOMECHANIK
Místo pracoviště: Melek auto, s.r.o., Řevnice, Pražská 670

Jsou auta vaším koníčkem a zároveň hledáte smysluplnou práci?
Rádi hledáte příčinu závad a rádi ji také odstraňujete?

Ozvěte se nám:  777 033 971

 Pracovní poměr: Smluvní vztah: Vzdělání:
 Práce na plný Pracovní smlouva Odborné vyučení 
 úvazek na dobu neurčitou bez maturity

Požadujeme: 
kvalifikovaného mechanika s praxí, vyučení v oboru,

řidičské oprávnění skupiny B, uživatelská znalost práce na počítači,
schopnost samostatné práce i práce v týmu

Nabízíme: 
zázemí prosperující společnosti, odpovídající platové podmínky,

možnosti profesního rozvoje

Náplň práce: 
záruční i pozáruční servis nových i ojetých vozidel, diagnostika poruch 

za pomoci měřicích přístrojů a stanovení způsobů opravy...

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na: prodej@melekauto.cz
www.melekauto.cz



www.idobnet.cz  17  

DOBNETTIP

Jde o místo plné zeleně s několika his-
torickými budovami a rybníčkem. Když 
začnete na nejnižším bodě, můžete si 

postupně prohlédnout kostelík sv. Maří Magda-
leny, vedle stojící budovu kláštera a pak projít 
kolem kapliček, které jsou součástí křížové 
cesty a vedou nahoru k poustevně (nebo také 
rekolekčnímu domu). Poustevna je zajímavá 
také tím, že sloužila jako přechodné sídlo 
kardinála Miloslava Vlka.

Barokní areál
Stavbu areálu vymyslel majitel mníšeckého 
panství Servác Engel z Engelsflussu na konci 
17. století. Nejdřív nechal postavit kostelík 
sv. Maří Magdaleny, poté klášter, poustevnu 
a další budovy. Budovalo se podle návrhů 
slavného Kryštofa Dienzenhofera, který prý 
na vše osobně dohlížel, a prostory byly určené 
pro benediktiny.

Nakonec se tu ale trvale zabydleli františkáni. 
Žili tady v letech 1760 až 1925 a zasloužili se 
o vznik čtrnácti kapliček křížové cesty, které ne-
chala v 18. století postavit hraběnka Benedikta 
Čejková z Olbramovic. Skalka byla tou dobou 
vyhlášeným poutním místem nejen věřících lidí.

Za komunistického režimu ve druhé polovině 
20. století areál značně zchátral. V 50. letech 
se pod kopcem těžila železná ruda, takže 
zdi kostelíka popraskaly a terén se propadal, 
k devastaci přispěl také nezájem tehdejší vlády 
o podobná duchovní místa a celkové opuštění 
areálu. Teprve v 80. letech se začalo s jeho 
obnovou. Když jsem Skalku před dvaceti 

lety poprvé navštívila, byl už opraven kostelík 
a kapličky, dnes jsou krásně zrekonstruovány 
i klášter a poustevna. Celý areál je moc pěkný, 
ovšem kostelík i kapličky křížové cesty by už 
zase potřebovaly nový kabát.

Koncerty a akce
Dnes se na Skalku nechodí jen kvůli krásným 
budovám a turistice. Během roku se tu koná 
mnoho kulturních i jiných akcí – výstavy, kon-
certy nebo přednášky a také známá skalecká 
pouť, letos naplánovaná na svátek Magdalény 
22. a 23. července.

Nejbližší akcí jsou pak hned dvě výstavy 
ve skaleckém klášteře. Vernisáž obrazů  
a grafiky Alice Kopečkové můžete navštívit  
7. května od 15 hodin (potrvá až do 28. květ-
na), o půl hodiny později se koná vernisáž 
putovní výstavy fotografií Svatá Hora: místo 
přesahující hranice. Vidět ji tu můžete až 
do 30. června.

Pokud jste na Skalce ještě nikdy nebyli, 
připravte se na příjemný zážitek. Určitě se sem  
vždycky budete rádi vracet.

! Lucie Hochmalová,  Petra Stehlíková

Romantika 
na Skalce

V Brdech je mnoho míst, která stojí za návštěvu. Najdete tady 
tichá zákoutí v přírodě, památná i tajemná místa, rozhlednu 
nebo mnoho kilometrů cyklistických tras. Pokud ale hledáte 
romantiku a prostor k rozjímání, zamiřte do barokního areálu 
Skalka nad Mníškem pod Brdy.

Kudy na Skalku?
Skalka je nedaleko od Berounky, zvlášť pokud máte  
rádi pěší procházky nebo jízdu na kole. Můžete sem 
vyrazit na celodenní výlet, nebo se přiblížit autem – 
parkoviště je u silnice z Řevnic do Mníšku pod Brdy, 
odkud je to k areálu něco málo přes kilometr.
Na Skalku se dostanete z každého směru, přímo sem 
vede modrá a zelená turistická značka.
Od nádraží z Řevnic se vydejte po zelené turistické 
značce, je to asi 4,7 km.
Z dobřichovického nádraží sem dojdete po modré a dále 
po červené směrem na Skalku, trasa měří 7 km.
Od nádraží Všenory můžete jít po žluté a dále po červené, 
délka trasy je 7,5 km.
Z nádraží v Zadní Třebani je to nejdál – 8,3 km, dejte se 
po žluté, pak jděte chvíli po modré a znovu se napojte 
na žlutou značku a rovně pokračujte po červené, až 
dorazíte na Skalku

Jak je otevřeno?
kostelík sv. Maří Magdaleny a klášter
duben–říjen:
po zavřeno | út–pá 13–17 hodin | so, ne 10–17 hodin

Areál je volně přístupný, občerstvení lze zakoupit u stánku  
včetně špekáčků, které si můžete opéct na ohni.

 Lucie Hochmalová
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15. května ve 15:30 hod.
se na Váš budeme těšit na 

zápise do mateřské školy Hlásek 
(na adrese Pod Svahem 266, Hlásná Třebaň). 

Máme volná místa pro děti  
od 2 do 4 let.  

Předškolní třída je obsazena. 

Od 1. září 2017 nabízíme 2 místa  
ve 4. třídě a 2 místa v 5. třídě 

na doplnění.

V případě zájmu volejte 777 568 562
nebo pište na veronika.vaculovicova@skolyhlasek.cz

www.skolyhlasek.cz

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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Připomněli mi jeden vtip: Hoteliér povídá 
hostovi: „Jestli mně neprokážete, že 
je to vaše žena, nemohu vás ubytovat 

spolu v jednom pokoji.“ Host: „A když se vám 
podaří dokázat, že to není moje žena, budu 
vám vděčný do nejdelší smrti.“

Je tak trochu prvorepublikový, protože dnes 
by již nikdo nemohl lustrovat, jestli ta dáma, 
s níž jste přijeli, je vaše paní, či nikoli. Pro 
hoteliéra je podstatné pouze to, zda počet 
osob odpovídá počtu lůžek, zda se v hotelu 
chováte slušně a za ubytování zaplatíte. Uby-
továním totiž uzavíráte smlouvu, kterou jsou 
přitom vázány obě její strany. Smlouva nemusí 
být písemná, pozor na to. Její základní obsah 
jsem tu již uvedla, ale pamatujte na to, že 
pouze pro ubytování v Čechách a ubytování 
objednané v Čechách u cestovní kanceláře se 
řídí českým právem. Jinak platí pravidla  pro 
každou zemi trochu jiná (vesměs obsažená 
v ubytovacím řádu hotelu). Blíží se prázdniny, 
zopakujme si je.

Základní pravidla již známe, převedená 
do jazyka zákona zní: smlouvou o ubytování se 
ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému 
přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo 
na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení, 
které je k tomu určené. Objednatel se zavazuje 
zaplatit ubytovateli sjednanou cenu za poskytnu-
té ubytování a za služby s ubytováním spojené. 
Jenže tato smlouva vymezuje ještě řadu dalších 
podmínek – především splatnost ceny, jež 
rovněž může být dána ubytovacím řádem hotelu 
nebo penzionu, jestliže není uvedena ve smlou-
vě. Hoteliér je oprávněn po vás požadovat zálo-
hu nebo rovnou celou úhradu dopředu, pokud 
jste se tak dohodli nebo pokud to jeho ubyto-
vací řád (s nímž vás ale musí seznámit dopředu) 
obsahuje. Na stranu druhou vám ale za to musí 
poskytnout dohodnuté služby v plném rozsahu, 
je-li někde zádrhel, ať již zaviněný (například 
vám neumožní se v hotelu stravovat, ač to bylo 
dohodnuto, protože mu kapacitu jídelny zabírá 
olympijské družstvo biatlonistů) nebo nezaviněný 

Jak se bez problémů ubytovat
Nijak mě nepřekvapuje, že minulý článek měl takový ohlas, 
ale velmi za něj děkuji, vyřídím. Je potěšující zjistit, jak se lidé 
zajímají o utrpení svých bližních. Postižený se zdárně uzdravuje 
a už avizoval, že na zahrádku místo zahradníka nasadil ovečky 
a okopávání skalniček se letos chystá vyměnit za dlouhý 
lázeňský pobyt. Jsem víc než přesvědčená, že to není úplně 
jeho rozhodnutí, ale jeho paní plně chápu.

(na pokoji neteče teplá voda, protože poslední 
host ukradl bojler), máte nárok na slevu z uby-
tování. Na výměnu hotelu však nikoli, v tom se 
smlouva o ubytování liší od smlouvy o zájezdu. 
Jde-li o vadu závažnou, můžete ubytování bez 
sankce předčasně ukončit.

Ale toto právo má i hoteliér, když shledá zá-
važnou vadu ve vašem chování, tedy provádíte-
-li v hotelu něco, co je považováno za chování 
v rozporu s dobrými mravy, může vás „vykop-
nout“ (jemně samozřejmě, nejsme v United Airli-
nes) ihned rovněž on. Většinou je takové závadné 
chování popsáno v ubytovacím řádu. Když ne, 
jde o jeho úvahu a běžná pravidla občanského 
soužití, zejména rušení nočního klidu, rušení 
nebo obtěžování ostatních hostů, poškozování 
zařízení hotelu, umožnění ubytování více oso-
bám, než kolik jich má ubytování objednáno... 
Ano, to poslední také. Takže pokud si z flámu 
přivedete pod každou paží jednu spoře oděnou 
holčinu a následně je propašujete na pokoj, 
nečekejte, že obě dostanou snídani na vidličku. 
Spíš vy dostanete vyhazov na minutu.

Tak abych zase nesklouzla k nějakému 
nabádání, co máte a nemáte dělat, raději vám 
před zahájením lázeňské sezony přeji, aby 
konečně přišlo jaro a mohli jsme se na lázeň-
ských kolonádách kochat rozkvetlými třešněmi.

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

Ráda bych Vám blíže po-
psala náš sortiment. V nabídce 
máme spoustu moravských 
vín, jak lahvových, tak 
sudových, z regionu, odkud 

pocházím. Proto mi tyto 
chutě nejsou cizí. Jedná se 
o skvělé víno ze Slovácka,  
z Podluží... Mezi naše vzác-

né přátele a dodava-
tele patří kupříkladu 

vinařský mistr pan 
Mádl nebo pan 

Kubík. 

Ovšem najdou si zde své i ti, které moravské 
víno neoslovuje. V zásobách máme i krásná vína 
ze Španělska, z Rakouska a dalších 
zemí. Součástí našeho podniku 
je i obchůdek, kde nabízíme 
zboží od malovýrobců uzenin. 
Především klobás, uzeného, 
paštik a dalších skvělých po-
chutin, které je také možné před 
zakoupením ochutnat. Dále je zde 
široká nabídka sýrů, jak místních, tak 
zahraničních. 

Najdete zde sušená rajčata, oleje, těstoviny 
a olivy si sami nakládáme. Pokud si k nám přijdete 
posedět, nemusíte si vybírat jen z nabídky vín, ale 
můžete ochutnat i něco z našich piveček. Na čepu 
je standardně Plzeňská 12° a k té se připojily malé 
pivovary z našeho regionu. Vilém z Jinců, Fabián 
z Hostomic a připravujeme další zajímavá piva. 

Jak k vínu, tak i k pivu Vám rádi zakrojíme něco 
malého i velkého k snědku... O zimních víkendech 
můžete ochutnat polévku, kterou připravujeme 

na zahřátí i pro chuť. V teplejších měsících 
máme připravený venkovní gril. Samozřejmě 
to není to jediné. V nabídce jsou dále steaky, 
ryby, ale i grilované sýry a zelenina, pouze 
z čerstvých surovin. Na objednávku Vám 

rádi zhotovíme dárkové koše, obložené talíře 
a pro ty, kteří nevědí, pro co se rozhodnout, jsou 

připraveny dárkové poukazy.
Náš podnik je celý nekuřácký s kapacitou 40 

míst. Je rozdělen do tří místností. Hlavní vchod 
je z náměstí, boční ze dvora.

Na Vaši návštěvu se těší Markéta a kolektiv MNV.

Malá Morava
v Řevnicích

8  Více na www.malamorava.com

Drazí čtenáři, milí spoluobčané.  
Dovolte mi, abych Vám přiblížila 
charakter našeho snažení. Jedná se 
o ryze rodinný podnik, kde přistupujeme 
ke svým klientům vstřícně a s uctivostí. 
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Omezená nabídka:
Opel Meriva Q+

Koupě ojetého vozu nemusí být noční 
můrou! Místo procházení bazarů nebo 
hledání inzerátů stačí obrátit se na au-

torizovaného prodejce, nabízejícího pouze 
vysoce kvalitní vozy s minimálním nájezdem 
kilometrů a v bezchybném stavu. Srba Servis 
vám představuje speciální nabídku svých 
předváděcích vozů Opel Meriva, určených 
k prodeji v rámci programu Q+. Jejich maji-
telem byl jen a pouze autorizovaný prodejce 
nových vozů Srba Servis, mají proto jasnou 
historii a vždy o ně bylo dokonale pečováno.

Program Q+ pro kvalitní ojetá auta zákaz-
níkům garantuje prověření vozů v minimálně 
padesáti bodech, které provádí mechanik 
příslušného výrobce. Na vozy je poskytována 

podobná záruka jako na nové vozidlo, zákaz-
níci mohou také využít výhodné financování 
či nabídku protiúčtu svého stávajícího vozu 
jakékoli značky.

Vozy Opel Meriva v rámci programu Q+ 
od Srba Servis jsou k dispozici se slevou 
více než sto tisíc korun a s nájezdem v řádu 
maximálně několika tisíc kilometrů. Mají bo-
hatou výbavu – asistent pro rozjezd do kopce, 
denní svícení, dvojitou podlahu zavazadlového 
prostoru, dálkové ovládání centrálního zamy-
kání, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka, elektrickou parkovací brzdu, 
čelní airbagy, elektrické ovládání předních 
oken, elektronický stabilizační systém ESP, kli-
matizaci i palubní počítač a také audiosystém 
CD 300. Vozy mají prodlouženou záruku na pět 
let a jsou zařazeny do věrnostního programu 
Opel VIP, který vám poskytne značkový servis 
až o třetinu levněji. Kvalitní ojetý Opel Meriva 
s garancí Q+ je nyní u Srba Servis k dispo-
zici za pouhých 269 900 Kč. Nenechte si ujít 
omezenou nabídku na tyto skvělé rodinné vozy 
se zárukou!

Opel Meriva od Srba Servis – nenechte si ujít speciální  
nabídku na kvalitní a prověřené ojeté vozy se zárukou.
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O tom, že kněžna Libuše věštila a soudila, 
se dozvídáme z několika zdrojů. Kromě 
Rukopisu zelenohorského, jehož datace je 

stále sporná, je to Kristiánova legenda z 10. sto-
letí, Kosmova kronika z 12. století, Dalimilova 
kronika ze 14. století a konečně Hájkova kronika 
ze století 16., v níž je o kněžně Libuši psáno 
nejvíc. Přesto jen Zelenohorský rukopis obsahuje 
údaj o Brdech, který nás zajímá především.

Vyskytuje se v části, kde kněžna kvůli 
připravovanému sněmu či soudu vysílá  
posly do různých částí země:

 
Káže kněžna vypraviti posly:
po Sutoslav ot Lubicě bielé
iděže sú dúbraviny unie,
po Lutobor s Dobroslavska chlemca,
iděže Orlicu Labe pije,
po Ratibor ot gor Krekonoší,
iděže Trut pogubi saň lútú,
po Radovan ot Kamena Mosta,
po Jarožír ot Bred vletorěčných,
po Strězibor ot Sázavy ladny,
po Samorod se Mžě striebronosné,
po vsie kmeti, lechy i vladyky,
i po Chrudoš, i po Staglav, bratry
rozvaděma o dědiny otné.

Václav Hanka, vydavatel rukopisu a jeho 
domnělý autor, vykládal slovo „vletorěčných“ 
jako „v léto říčných“.

Hermenegild Jireček se před sto lety vyjádřil 
takto: RZel. charakterisuje Brda, nazývaje jich 
vlto-řečné, čemuž rozumíme tak, že z Brd 
splývalo mnoho potoků a ty že bývaly občas 
hojny na vodu a ta že bystře splývala dolů 
s jedné stráně k Vltavě, s druhé k Litavě (Lju-
tavě, t. j. řece divoké), čemuž ve skutečnosti 
opravdu tak. Samo slovo „vlto-řečný“ souvisí 
se jménem „Vlt-ava“.

Václav Flajšhans se ve svých Poznámkách 
k fotografickému Vojtěchovu vydání Rukopisů 
z roku 1931 vyslovil stručně. Jarožír: jméno 
nedoložené, chybné; vletorěčných: nedoložené 
a nemožné.

Miroslav Komárek ve sborníku RKZ – dnešní 
stav poznání (1969) má ke slovu „vletorěč-
ných“ toto: v stč. neznámé, nesprávně utvoře-
né z Vltava řeka.

Julius Enders v Jazykovědném rozboru vyklá-
dá Brdy vletorěčné jako Brdy vodohojné, s tím, 
že „vltati“ znamená „prýštit“, ale zároveň pozna-
menává: „Také nevíme, proč by měly být Brdy 
jako kopce bohatší na vodu než jiná pohoří.“ 

Odpověď na položenou otázku lze vyvodit 
z tvaru tohoto pohoří. Brdy nemají tak strmé 
svahy jako jiné naše hory a už jen to je předpo-
klad pro skutečnost, že se tu voda víc drží.

Zajímavý doklad o výjimečnosti Brd, pokud 
se týče vody, přináší kniha Jana Čáky Střední 
Brdy, krajina neznámá (1998), odkud cituji:

 Vyslovil-li před sto a více lety geolog Jan Krej-
čí svá slova o podobnosti Brd se Šuma vou, pak 
právě v připomenuté dvojici údolí má toto přirov-
nání největší oprávnění. I přes všechny přeměny, 

jimiž poznamenalo Brdy 20. století, tady stále 
přetrvává prvotní syrový ráz lesa s vysokým 
stupněm vlhkosti. Ano, bylo to právě množ-
ství vláhy, jež vtis kovalo nitru Brd nejvýraznější 
charakteristiku. Brdy tvoří takzvanou povrcho-
vou hydrologickou houbu, tj. sběrnu srážkových 
vod, charakteristickou velikou vlhkostí nejbližší ho 
vzduchového obalu a výškou srážek. To je citát 
z jiné odborné studie o centrálních Brdech, ten-
tokrát od hydrologa prof. dr. Václava Lásky.

A skutečně – stačí tu jen vzpomínky starých 
pamětníků. Ti shodně stvrzují, že i v ča sech 
parného léta proudila v příkopech podél 
lesních cest voda, že všechna lesní údolí byla 
tak mokrá, že se tu nedalo přejít bez nabrání 
do bot. Co jmen v lesích nese dodnes názvy 
Bahna a Bláta, i když už je v těch místech 
dávno sucho! A nebyla to jen údolí, mokré byly 
i nejvyšší polohy Brd. Například na samém 
temeni Toku musela být vozová cesta vyložena 
kmínky těsně vedle sebe naskládanými, aby 
se kola vozů nepropadala. Takovým cestám se 
v Brdech říkalo dřevěnka. Podobným zařízením 
bývaly hatě, což byl jednoduchý, na úrovni 
terénu zřízený most přes mokřinu s mělkým 
dnem (napří klad Budytina hať někde u Třítru-
beckého potoka, připomínaná již v roce 1353).

O nebezpečně mokrých Brdech vyprávějí 
i staré zkazky. Jednu z nich zaznamenal rož-
mitálský učitel Václav Matoušek: v bahniskách 
v okolí Malého Toku zmizel prý kdysi vozka 
i s fůrou s koňmi, když sem zabloudil.

! Jiří Urban, Mníšek pod Brdy

Brdy a Rukopis zelenohorský
Pojďme nahlédnout do historie 
a dozvědět se něco víc o naší 
oblíbené vrchovině.

 Lucie Hochmalová

 Radek Havlíček
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PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O LÍSTKY NA PORTU

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. května 2017.

Cena pro dva vylosované luštitele se správnou tajenkou a správným řeše-
ním kvízu: Každý obdrží jednu jednodenní vstupenku na Portu do Řevnic.
 Cenu věnuje: Sdružení Porta Řevnice, o. 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 5, jinak cena propadá. Děkujeme.

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O LÍSTKY NA PORTU

 VÁZA

Maminka přišla domů z práce a našla v pokoji rozbitou vázu. Zavolala si tedy své tři děti 
a zeptala se jich, kdo vázu rozbil. Pepa tvrdil, že vázu rozbil Honza. Honza tvrdil, že ji 
rozbil Jarda. Jarda však tvrdil, že ji určitě nerozbil on.
Dvě z dětí mluví pravdu a jedno z nich lže. Kdo tedy rozbil vázu?
Výsledek kvízu z minulého čísla: 6 (112212, 121212, 122112, 211212, 212112, 221112).

Tajenka z minulého čísla: Od dubna nové tarify

Vylosovaná luštitelka křížovky se správným řešením kvízu z dubnového čísla:
Hana Pokorná, Všenory. Získává mobilní telefon Nokia 108.

PORTA 2017
23. – 25. června
Lesní divadlo Řevnice
www.PORTA-FESTIVAL.cz

51. ročník
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Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

realitních serverech
� Férové a profesionální jednání
� Právní servis přes certifikovanou advokátní 

kancelář
� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
� Předání nemovitosti novému majiteli
� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

M O N T Á Ž E - S E R V I S - R E V I Z E 

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

www.idobnet.cz  1  

9 /2016
ZDARMA
ROČNÍK 10

+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu

Rozhovor s Antonínem Havlíkem

Téma:
Knihovny u Berounky

Výlet 
do kouzelné Strže

www.idobnet.cz  1  + víc zpráv z regionu, kultury a ze sportu

Rozhovor 
s úspěšnou 
hokejistkou 
Adélou 
Jůzkovou

Výlet do Nižboru 
po stopách Keltů 

Téma:
Padesátá 
Porta 
klepe 
na dveře

6 /2016
ZDARMA
ROČNÍK 10

Specialista  
na výživu zvířat

Anežky České 1119, Dobřichovice

Petr Horčík, tel.: 776 081 648, www.dogtor.cz
Na stejném místě i veterinární ordinace MVDr. V. Veverky.

HLEDÁME
KOLPORTÉRA

na doručování časopisu  
v části Dobřichovic. 

Více informací na tel.: 

) 603 763 043
nebo v kanceláři DOBNET.

HLEDÁ
pro pracoviště

v Dobřichovicích 

ZRUČNÉHO
TECHNIKA  

pro servis a poradenství. 

Znalost IT a GSM  
technologií podmínkou. 

Nabídky se životopisem: 
info@fotopast.cz

Den otevřených
dveří

16. 5. 2017 od 17:00 
začátek zápisu na rok 

2017/2018 

Komenského 1100
Řevnice 

www.pikolin.cz 
pikolin@email.cz 
777 646 126

Tel.: 603 495 368 / 603 745 576
E-mail: info@ottomanek.cz

www.ottomanek.cz

Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.

JIŽ NYNÍ 
PŘIJÍMÁME
PŘIHLÁŠKY

na září 2017
S na kurzy kojeneckého plavání S
S plavání dětí od 4 do 12 let S
S na lekce aqua aerobiku 

pro náctileté slečny a ženy S

BAZÉNY – ČERNOŠICE A DOBŘICHOVICE
POČET MÍST OMEZEN!

PŘIHLÁŠKYPŘIHLÁŠKYPŘIHLÁŠKYPŘIHLÁŠKYPŘIHLÁŠKYPŘIHLÁŠKYPŘIHLÁŠKY

E-mail: info@ottomanek.cz

www.ottomanek.cz
E-mail: info@ottomanek.czE-mail: info@ottomanek.cz

www.ottomanek.czwww.ottomanek.czwww.ottomanek.czwww.ottomanek.cz
E-mail: info@ottomanek.czE-mail: info@ottomanek.cz

www.ottomanek.cz
E-mail: info@ottomanek.cz

www.ottomanek.cz
E-mail: info@ottomanek.cz

www.ottomanek.cz

PŘIJÍMÁMEPŘIJÍMÁMEPŘIJÍMÁME



HelpDesk – Technická podpora uživatelům sítě DOBNET ) 277 001 151

Internet Dolní Berounky

Člověče, připoj se !
Nové tarify — První 3 měsíce zdarma

) 277 001 111  |  www.dobnet.cz

ZA J Í CŽ E LVA P U MA S O KO L

První 3 měsíce zdarma platí pro nové přípojky. Akce trvá do 30. června 2017.

Vstup do zákulisí filmové 
a televizní tvorby!
Seznam se s prací režisérů, 
kameramanů, střihačů a zvukařů.

Staň se jimi. PŘIHLASTE SE TAKÉ KE STUDIU
www.filmovaskola.cz    filmovaskolarevnice


