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DOBNETINZERCE 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č. p. 5, Řevnice 252 30
tel.: +420 222 356 296 | mobil: +420 737 258 018
e-mail: salon@klementyna.cz   www.klementyna.cz

Kosmetický efekt: 

• ulevuje od pocitu pnutí 

• okamžitě hloubkově hydrytuje 

• osvěžuje 

• bio-revitalizuje 

• reaktivuje hydrageny

Aktivní látky:

• 51+3 HYALU COMPLEX 

• kyselina hyaluronová 

• ceramidy

HYDRATAČNÍ
OŠETŘENÍ
PŘED LETNÍ SEZÓNOU
Efektivně působí proti proti ztrátě vody 
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V sobotu 20. května v podvečer se ulice 
5. května v Dobřichovicích zaplnila diváky, 
kteří se přišli podívat na Corvette Parade. 

Ke zhlédnutí byli zejména veteráni. Ti ulicí projeli 
za zvuků hudby z Pirátů z Karibiku. Dokonce 
i někteří řidiči se oblékli v tomto duchu.

Jako předvoj Corvette vyjel známý fotograf 
Jan Neubert na historickém kole. Za ním se 
předvedly krásné sportovní vozy za doprovodu 
Mickey Mousů a dalších disneyovských postav, 
které dětem rozdávaly bonbóny a lízátka.

Dopravu řídili policisté, a tak si běžná auta 
projíždějící tou dobou Dobřichovicemi musela 
chvíli počkat. Součástí dne byla i dobřichovická 
degustační míle, při které návštěvníci ochutnali 
speciality místních občerstvovacích podniků.

Spanilou jízdu nevšedních miláčků na čty-
řech kolech můžete zhlédnout  
na webu iDOBNET.cz v rubrice Videa.

Pestrý Corvette parade oživil Dobřichovice
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Slavnostní promocí zakončili tříleté studium 
řevničtí absolventi Univerzity 3. věku. Dvě 
desítky studentů završily po šesti semest-

rech přednášek své studium na slavnostním 
promočním ceremoniálu v aule Zemědělské 
univerzity Praha, kde převzali osvědčení o ab-
solutoriu.

Absolventům poblahopřál děkan, prodě-
kan a celé kolokvium provozně ekonomické 
fakulty. Osmnáct žen a jeden muž navštěvovali 
přednášky v řevnickém kině, kde například 
studovali předměty jako je historie, umění, 
lidské zdraví či filozofie. „Mnozí z nich hodlají 
dále pokračovat se svými spolužáky. Ke studiu 
se totiž stále hlásí noví zájemci, kteří rozšiřují 
tuto skvělou partu svých vrstevníků,“ doplnila 
koordinátorka Univerzity 3. věku v Řevnicích 
Monika Vaňková.  Archiv

Dobřichovičtí hasiči se těší 
na novou tatru
V sobotu 17. června v poledne louku u lávky 
v Dobřichovicích již pošesté zaplaví hasiči, 
policisté a záchranáři. V rámci Dne s IZS (inte-
grovaným záchranným systémem) předvedou 
svoji techniku i ukázky zásahu. Akcí provede 
moderátor a na místě bude i občerstvení.

Tento den je velmi významný hlavně pro 
místní hasiče, kteří již v 10 hodin dopoledne 
slavnostně převezmou novou tatru určenou 
k zásahu. DOBNET.tv vše natočí a na webu 
iDOBNET.cz se budete moci podívat i na zá-
znam z akce v rubrice Videa.

Všechny chutě světa dorazí na stejnojmenný 
Food festival 17. června do Dobřichovic. Den 
plný dobrého jídla a adrenalinových zážit-
ků proběhne v malebném prostředí zámku 
a na břehu Berounky.

Začátek je v 10 hodin. „Každým rokem se 
snažíme návštěvníkům nabídnout nové trendy 
v oblasti gastronomie a vytvořit co nejatrak-
tivnější doprovodný program. Návštěvníci si 
budou moci vybrat mezi více než šedesáti 
účastníky,“ popsal organizátor Štefan Oršoš.

Kromě osvědčených prodejců, jako jsou na-
příklad stánky se švýcarskými sýry, gruzínskými 
šašliky, argentinskými steaky nebo burgery, bu-
dou k dostání nově také bubble vafle, květiny 
na talíři, pizza, žabí stehýnka a další.

V adrenalinovém parku je připravena bun-
gee trampolína, elektrický býk, obří houpačka 
z mostu, lanovka přes řeku a lezecká stěna. 

O hudební doprovod se postarají exotičtí 
bubeníci Tam Tam Batucada, skotští dudáci 
Bohemia Pipe Band a mexičtí Mariachi Azteka 
de Praga, pro děti jsou připravena dvě diva-
delní představení.

Přijďte si pohladit včely
Cíleně a stylově v době, kdy mají včely i včelaři 
nejvíce práce, pořádají v Ořechu akci nazvanou 
České Medobraní. Její již 14. ročník se usku-
teční tradičně poslední neděli ve školním roce.

Ta letos připadá na 25. června. Začátek 
je v 10 hodin. Cílem Medobraní je přiblížení 
a propagace včel a včelaření. I proto se koná 
v době, kdy mají včelky i včelaři nejvíce práce.

„Ukážeme co nejvíce. Zájemci si budou 
moci prohlédnout unikátní prosklený včelín, 
navštívit ochutnávky medu nebo medoviny. 
Ten, kdo si chce včely prohlédnout zblízka, si 
bude moci včely nejen pohladit, ale i změřit, 
zvážit, ale třeba jim i změřit teplotu v nové včelí 
laboratoři,“ popisuje pořadatel Vladimír Glaser 
s tím, že na velkém medovém 
jarmarku bude připravena řada 
stánků s mnoha druhy medu 
od včelařů z celé České 
republiky.

Studenti Univerzity 3. věku odpromovali

 Petra Stehlíková

 Archiv organizátora

 Za ochutnávkou květin i žabích stehýnek

 V řevnickém lese našli zastřeleného muže

Několik policejních hlídek z Řevnic i z Prahy a posádka Trans Hospital 
Plusu vyjeli ve středu 17. května k muži bez známek života, který ležel 
nedaleko hájenky na okraji Řevnic. Jeho totožnost byla neznámá.

Policie pouze potvrdila, že na smrti muže s největší pravděpodobností 
nenese vinu jiná osoba a nařídila soudní pitvu. Stopy nalezené na místě 
nasvědčovaly tomu, že muž spáchal sebevraždu.
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Lékařka Hejmová je 
Ženou regionu

Vítězkou osmého ročníku prestižního oce-
nění Žena regionu se za Středočeský kraj 
stala Vladimíra Hejmová, praktická lékařka 

věnující se alternativní léčbě a zakladatelka spolku 
Náruč. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 
18. května v Informačním centru Středočeského 
kraje. Ocenění jí za přítomnosti zástupců soutěže 
a partnerů předala hejtmanka Středočeského 
kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Vladimíra Hejmová je nejen praktická lékař-
ka, navíc s orientací na akupunkturu a homeo-
patii, ale je také zakladatelkou spolku Náruč, 
který pomáhá handicapovaným. K původní 
poradenské a asistenční službě přibyl v roce 
2002 při spolku také stacionář v Dobřichovi-
cích a v roce 2007 projekt kavárny Modrý do-
meček v Řevnicích, kde znevýhodnění občané 
zastávají pod odborným vedením různé práce.

„Z Domečku se mezitím stalo sociální 
a kulturní centrum, do kterého se lidé rádi vrací 
na různé akce, výstavy, literární večery nebo 
například na tradiční maškarní ples Náruče,“ 

řekla Vladimíra Hejmová, která v nedávné době 
iniciovala další projekt sociálního podnikání 
– prádelnu Zelený ostrov, kde tentokrát našli 
práci lidé s poruchami sluchu a neslyšící. 

Vítězka by se chtěla v budoucnu soustředit 
na tzv. sousedské bydlení, kdy v jednom areálu 
bydlí mladí, staří i znevýhodnění a vzájemně si 
pomáhají.

 KÚSK

Dotační program  
„Dešťovka“ odstartoval
V pondělí 29. května v 10 hodin začal 
elektronický příjem žádostí do zcela nové-
ho celorepublikového programu určeného 
na hospodaření s dešťovou vodou – Dešťov-
ka. Lidé poprvé žádají o dotaci na nádrže pro 
zachytávání dešťové vody a její využití na zá-
livku nebo v domácnosti, např. na splachování 
toalety. Jedna domácnost může dostat až 
105 tisíc korun.

Elektronický příjem žádostí začal na webu 
Dotacedestovka.cz. Státní fond životního pro-
středí SFŽP) ČR, který stránky i program spra-
vuje, posílil nejenom svůj IT systém, ale i provoz 
na krajských pracovištích, která budou došlé 
žádosti vyřizovat. Vše se tedy obejde bez front. 
Žadatelé nejdříve odešlou žádost elektronicky 
a pak už stačí jen do pěti dnů doručit žádost 
a její přílohy osobně nebo poštou na kterékoli 
z třinácti krajských pracovišť SFŽP ČR.

Už před spuštěním programu se očekával 
obrovský zájem. Ministr životního prostředí 
Richard Brabec upozornil: „100 milionů korun, 
které máme v první vlně pro program vyčleně-
ny, stačí odhadem na tři až pět tisíc žádostí. 
Na základě zájmu, ale také podle kvality žádos-
tí, které nám fyzicky přijdou, budeme uvažovat 
o přidání dalších peněz. Každopádně jsou 
pracovníci SFŽP ČR připraveni hodnotit žádosti 
okamžitě a do tří neděl můžeme mít jasno.“

Lety rozveselily tradiční máje
V sobotu 20. května v pravé poledne na letov-
ské návsi začal již 18. ročník Staročeských májů. 
Návštěvníci načerpali energii na slunci i z dobrot 
u místních stánků. A ocenili krásná představení 
od těch nejmenších až po největší vystupující. 
Nechyběli ani místní dobrovolní hasiči.

Záchranáři v sobotu 20. května kolem třetí 
hodiny odpoledne vyjeli do Chráněné krajinné 
oblasti Brdy, kde cyklista spadl tři metry pod 
úroveň cesty a zůstal ležet.

Na těžce dostupné místo se sjeli profe-
sionální hasiči z Příbrami, policejní hlídka i zdra-
votníci. Všichni museli být obezřetní, protože 
prostor bývalého vojenského cvičiště skýtá 
mnoho nebezpečí oproti standardním místům. 
Záchranáři se museli vypořádat s velmi špat-
ným mobilním i rádiovým spojením, s úzkými 
příjezdovými cestami a s rizikem spojeným 
s nevybuchlou vojenskou municí.

Cyklista byl při příjezdu záchranářů při vědo-
mí. Zasahující lékař ale měl podezření na po-
ranění páteře, proto přivolal vrtulník z armádní 

základny v Plzni. Hasiči zraněného muže 
umístili do speciálních nosítek a ve spolupráci 
se záchrannou službou ho transportovali na tři 
kilometry vzdálené letiště „Pod Hejlákem“. Celý 
zásah trval přes tři hodiny.

Nákupy pod širým nebem
Míchaná vajíčka k snídani či k svačince, víno, 
káva, čaj, ovocná či bylinková šťáva, dortíky, 
buchtičky, koláčky, sýry, klobásy, květiny 
a další dobroty a hezké věci na vás čekají 
na farmářských trzích. Například v Dobři-
chovicích u zámku pod lípou se konají vždy 
v lichou sobotu, nejbližší tedy proběhnou  
10. a 24. června. V sudou sobotu 3. a  
17. června si návštěvníci mohou nakoupit 
u stánků v Mokropsech.

Mezi Zdicemi a Prahou  
zřejmě vznikne geopark
Území mezi Zdicemi a jihozápadním okrajem 
Prahy by mohlo být Geoparkem Joachima 
Barranda, který bude zapsán do mezinárodní 
sítě geoparků UNESCO. Oblast získala jméno 
po významném francouzském badateli Joachi-
mu Barrandovi, který v 19. století podrobně 
studoval život v prvohorních mořích. Nákres 
geoparku se částečně překrývá s CHKO Český 
kras a několika dalšími přírodními parky.

„Uzavřením memoranda, o jehož podpisu roz-
hodla krajská rada, se Středočeský kraj, Geopark 
Joachima Barranda a Společnost Národního 
muzea zaváží k tomu, že budou podporovat, 
vyvíjet a rozvíjet spolupráci při budování založení 
Geoparku, jeho zařazení do mezinárodní sítě geo-
parků UNESCO a že se budou pravidelně setkávat 
ke vzájemnému informování o naplňování cílů 
tohoto společného projektu,“ konstatoval radní pro 
oblast životního prostředí a zemědělství Ivo Šanc.

Na území Barrandienu se nachází celá řada 
významných geologických, paleontologických 
a geomorfologických lokalit, z nichž některé 
patří ke světovým unikátům.

Pro zraněného cyklistu v Brdech letěl vrtulník

 HZS Středočeského kraje

 Petra Stehlíková
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Studenti filmové školy v akci: SOS Extreme 2017

NABÍZÍME VOLNÁ MÍSTA
PRÁZDNINOVÝ POBYT

Budeme si hrát na indiány, putovat pohádkovým královstvím 
a lesem, nakoukneme do moří, oceánů, pevnin a oblaků.

CENA ZA TÝDEN 2 100 Kč  

Školní rok 2017/2018
ZÁPIS JIŽ ZAHÁJEN

NOVINKA
Pravidelná individuální logopedická péče  

během školního roku 2017/2018.

ZAHRADA 1 500 m2

„V NONĚ jsme jako DOMA.“

www. skolinkanona .cz
Lety, Na Návsi 21, tel.: 606 909 348, 602 764 705

Akce SOS Extreme je cvičení pro čtyřčlenná 
družstva zdravotníků, jednotek sborů dobro-
volných hasičů a dobrovolných záchranářů. 
Letošní devátý ročník absolvovalo 15 družstev, 
která zdolávala terén mezi Dobřichovicemi 
a Mníškem pod Brdy. Podrobnější informace 
nám sdělil předseda Asociace dobrovolných 
záchranářů Lukáš Tláskal.

Pane Tláskale, jaký byl o letošní akci zájem?
Zájem o naše cvičení je standardně velký mezi 
cvičícími, kapacita je obvykle naplněna několik 
dní po zahájení registrace. Důležitý je pro nás 

ale i zájem veřejnosti, která se leccos naučí. 
Letos jsme zaznamenali asi největší zájem 
o modelové situace ve městě a nejvíce pak 
na situaci „aktivní střelec“, kde se na zásahu 
podílela i speciální jednotka Policie ČR.

Závody musí být asi náročné…  
Jak se to letos povedlo?
Letošní ročník považujeme za jeden z nejná-

ročnějších z celé devítileté historie. Byl nejdelší 
z hlediska zdolané vzdálenosti, která činila 
bezmála 23 km, ale i počtu modelových situací. 
Soutěžící se museli vypořádat s šestnácti úko-
ly. Celkově pak akci považujeme za vydařenou.

Proč jste si vybrali zrovna terén  
mezi Řevnicemi a Mníškem?
Tento terén jsme zvolili před pěti lety, kdy 
jsme projekt přemístili z Karlovarského kraje 
kvůli přiblížení do centra republiky a snadnější 
dostupnosti. Navíc můžeme používat reálné 
prostory městské aglomerace, které původní 
místo nenabízelo, a to za běžného provozu, 
což vede ke zvýšení reálnosti samotných 
situací. Volba Dobřichovic a okolí byla pak mou 
osobní volbou, neboť jsem místním rodákem.

Jak uspěly posádky, které se  
do akce zapojily?
Uspěla každá posádka, která došla do cíle. Pro 
nás nejsou výsledky družstev až tak důležité. 
Celý projekt je brán jako edukační pro studenty 
a různé záchranné skupiny. Po každém úkolu 
je rozprava s rozhodčím, a cvičící si tak odnáší 
především nové poznatky a zkušenosti. Učí 
se ale i týmové práci, empatii a posouvají své 
možnosti na samotnou hranici. (lh)

Předposlední školní víkend byl 
pro studenty Umělecké školy 
filmové Řevnice opravdu za-
jímavý. V regionu se konalo 
záchranářské cvičení SOS Ex-
treme 2017 – a chlapci i děvča-
ta si vyzkoušeli natáčení přímo 
v terénu. Praxe je velmi bavila, 
naučili se třeba to, jak natáčet 
rychlé akce a sportovní výkony.

Chtěli byste si taky vyzkoušet filmování v terénu? Zajímá vás film, kamera, střih nebo všechno ostatní, co s filmováním souvisí?
Přihlaste se do naší Umělecké školy filmové Řevnice. Studium je určeno pro žáky základních škol a studenty středních škol nebo i pro dospělé, kteří se zajímají o film 
a filmování. Ve školním roce 2017/2018 otevíráme nové ročníky! Více najdete na www.filmovaskola.cz.

Příměstské 
tábory
Centrum Jeden strom, Dolnočernošická 443,
Lipence- Dolní Černošice   Věk dětí: 4- 10 let

• 10. – 14. 7. Světáci z Lipenců aneb prošmejdíme
  celý svět

• 17. – 21. 7. Vzkaz v lahvi aneb putování 
  za pokladem

• 24. – 28. 7. Sportovní hrátky o století zpátky

Lesní MŠ Na Dvorečku, Lety u Dobřichovic
Věk dětí: 4 – 10 let

• 10. – 14. 7. Letním lesem za pramenem

• 31. 7. – 4. 8. Noemova archa

POBYTOVÝ TÁBOR pro děti ve věku 7 – 12 let 
Kde: Nebákov, Český ráj

• 10. – 14. 7. Po stopách až tam, kde příroda zpívá

Přihlášky přes on-line formulář na nástěnce www.jedenstrom.cz

Komunitní škola Jeden strom z.ú. hledá 
• Učitele anglického jazyka pro 1. stupeň

• Vychovatele do školní družiny

Nástup od 1. 9. 2017

Zájemci zašlou své CV na jedenstrom@volny.cz

Bližší info na tel. 777 258 450 www.jedenstrom.cz
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ČESKO – ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK

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

Ochotník či amatér je podle výkladového 
slovníku člověk, který se věnuje danému 
oboru nebo dané činnosti ze záliby a bez 

profesionální přípravy. V případě ochotníků se 
ona záliba pro mnohé stává často až drogou.

Nejdelší ochotnickou tradici v okolí mají Řev-
nice. Ustavující valná hromada zdejší Jednoty 
divadelních ochotníků se konala již na jaře roku 
1923, soubor tehdy čítal 79 členů. Ovšem 
divadlo se tu hrálo už o mnoho let dřív. Před-
stavení vznikala v rámci různých řevnických 
spolků a většinou se odehrála jen jednou, a to 
v sále některého z místních hostinců. V roce 
1916 založil továrník Václav Čekan s podporou 
Okrašlovacího spolku Lesní divadlo. Od té 
doby se tu jen s malými výjimkami hrálo diva-
dlo každé léto.

První v lese budou Notičky
Během letošního léta uvede řevnický soubor 
hry dvě: autorské představení principálky 
Michaely Šmerglové Čarodějná 5. B a klasiku 
Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa.

Jako první „domácí“ soubor se ale v Lesním 
divadle, které loni oslavilo 100 let od svého za-
ložení, představí Dětská lidová muzika Notičky. 
Už několik let totiž neplatí, že jde jen o skvělé 
hudebníky, jsou to i vynikající ochotníci. Členo-
vé souboru to dokázali na prknech znamena-
jících svět při uvedení svého prvního muzikálu 
Ať žijí duchové i při následující Baladě pro 
banditu.Tentokrát nacvičili Divotvorný hrnec, 
který je považován za vůbec první americký 
muzikál hraný v Česku, a to v úpravě Voskovce 
a Wericha.

„Duchové byli hraví a tak trochu pro děti, 
zatímco Balada s fantastickými písničkami 
Miloše Štědroně se nesla ve vážnějším duchu. 
S Hrncem se vracíme k hravosti a k tomu 
máme zase fantastické, i když pekelně těžké 
písničky. Vždycky je dobře, když se divadlo 
kvalitativně posouvá, a Hrnec nám k tomu 
dal ideální příležitost,“ prozradil dvorní režisér 
Notiček Jan Flemr. 

S herci-dospěláky začal zkoušet už před 
Vánoci, nejdřív jen se scénářem, v hospodě. 
„Od poloviny března jsme zkoušeli v Lidovém 
domě, abychom získali představu o pohybu 
po jevišti, k tomu jsme přibrali zpívané party 
s hudbou v úpravě Jana Martínka. Právě tohle 
je nejtěžší,“ přiznává režisér s tím, že kromě 
muziky zápasili na zkouškách také s triky. 

Jak se žije ochotníkům
AMATÉRŠTÍ HERCI OD BEROUNKY SECVIČILI DEVĚT HER

Patříte-li mezi milovníky 
divadla, zvlášť toho 
amatérského, a navíc 
hraného pod širým nebem, 
letos si jistě přijdete 
v dolním Poberouní 
na své. Zdejší ochotnické 
soubory nabídnou hned 
devět různých představení. 
Hrát se bude nejen 
v řevnickém Lesním 
divadle, ale i na zámcích 
v Dobřichovicích, Mníšku 
pod Brdy či ve Svinařích. Alena a zbrojnoši.  Karel Pech



www.idobnet.cz  7  

DOBNETTÉMA
inzerceMotorest 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

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

Například v jedné ze scén, kdy se běloch díky 
kouzlům promění v černocha. „Ale triky už zná-
me z Duchů, nakonec to určitě nějak vymyslí-
me,“ neztrácí optimismus Flemr. Na place musí 
jako režisér ukočírovat 25 lidí, z toho zhruba 
polovinu tvoří současní nebo bývalí členové 
Notiček a vedoucí. Další členové souboru za-
sednou ve dvanáctihlavém orchestru. V hlavní 
roli Čochtana se představí muzikant a skvělý 
herec Alexandr Skutil, dále uvidíte osvědče-
né představitele Romana Tichého, Vladimíra 
Kabáta, Lukáše Marvala, které doplní jménem 
i zařazením nováček Ondřej Nováček. Hlavní 
ženskou roli Káči ztvární Dianka Šeplavá. 

 

Desátá hra  
Divadelního studia
Notičky v Lesňáku vystřídá další mladá krev. 
Konkrétně Divadelní studio pod vedením herce 
a režiséra Iva Tamchyny, které pro letošní 
sezonu přichystalo komedii Oscara Wilda Jak 
je důležité míti Filipa. Divadelní studio vzniklo 
v roce 2008 z absolventů dramatického oddě-
lení řevnické ZUŠ. „Protože nás ale bylo málo, 
přizvali jsme pár nadějných tváří z okolí a mladý 
soubor byl na světě. Pod pevnou taktovkou Iva 
Tamchyny jsme nastudovali již devět celove-
černích her. Doufejme, že i ta desátá bude mít 
divácký úspěch,“ rekapituluje jedna z nej-
nadějnějších tváří souboru Terezie Červená. 
Ve hře se předvede devět postav. K ostříleným 
matadorům studia, jako jsou Eliška Veselá, 
Markéta Hřebecká,Tomáš Horáček, Martin 
Cicvárek a Terezie Červená, se letos přidala 
i Tereza Karousová. Devítku doplňují Standa 
Adam a Ondřej Ťulpík.

Červená je nyní v ochotnické branži na roz-
trhání. V létě účinkuje i v komedii Velký holky 
nepláčou, kterou dámská šestka doplněná 
o dva Ondřeje, Nováčka a Walda, sehraje 
v Lesním divadle na začátku prázdnin. Tereza 
si ve hře střihne drsnou policajtku Micky. 
Počtem divadelních kusů, v nichž se představí, 
trumfl letos Terezu Červenou výše zmiňovaný 
Ondřej Nováček. Roli má hned v šesti z devíti 
letos uváděných her.

V pohádkovém kuse Michaely Šmerglové, 

jímž ožije řevnické Lesní divadlo na počátku 
srpna, jej ale nenajdete. Principálka řevnického 
souboru Michaela Šmerglová pro letošní sezonu 
oprášila svou autorskou pohádku pro děti i do-
spělé z roku 2005 Čarodějná 5. B aneb děda 
Karel šílí. Její děj se odehrává ve škole strašení. 

Lesní divadlo bude v první půlce července 
hostit i další svérázný ochotnický soubor, který 
sestavila režisérka Lenka Šebek Loubalová. Její 
společnost proDivadlo hraje s velkým úspě-
chem již od roku 2012 na pražském hlavním 
nádraží hru pro děti Nejlokomotivovatější 
lokomotiva. Dva díly představení, která už čítají 
přes 600 repríz, jsou k vidění od září do června, 

navíc se chystá třetí pokračování. Když pro 
Loubalovou „lokomotivní sezona“ skončí, vrhá 
se na další inscenace. „V létě bychom se chtěli 
trochu pobavit a zároveň pracovat. Zatímco pro 
děti hrají profesionálové, v letních měsících se 
věnujeme ochotníkům a snažíme se o autorský 
přístup k divadlu. Baví mě amatérské herce 

ponoukat k vlastnímu pohledu na dané téma 
a vycházet z jejich zkušeností a možností,“ 
popisuje svou režisérskou taktiku Loubalová. 
Do lesa přichystala rozšířenou verzi loni uvede-
ného happeningu Zlatý cigáni II. „Tentokrát se 
pokusíme o hru na cikány ve větším rozsahu. 
Představení bude hodně hudební, taneční, 
efektní, ale hlavně z naší dílny. Prostor Lesního 
divadla je pro naše Cigány nejlepší,“ pochvaluje 
si Loubalová, pod jejímž režisérským vedením 
v minulosti vznikly autorské divadelní pokusy 
jako Antonie a divoká karta, Oživlá hlína, Pyža-
mo pro šest, Ať žije Shakespeare. „K některým 
z těchto představení se chci vrátit a postupně 

hry přepracovat podle toho, jaké amatérské 
herce se podaří získat,“ plánuje. Pro Zlatý cigá-
ny získala do hlavních rolí například někdejšího 
starostu a houslistu Miroslava Cvancigera, dále 
se představí Štěpán Mikoláš, Karolína Seidlová, 
Eva Koppová, Petr Soukup, Eliška Lechnerová, 
Irena Faloutová a další. u

Zmrazovač.
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Přijďte  
se podívat 
do nové  
jídelny

ČESKÁ KUCHYNĚ
U COOPU

DOBŘICHOVICE

Po – Pá
6:30 – 15:00

Úspěšná DDS
Dělat divadlo je vášeň, tvrdí na svém webu 
členové Dobřichovické divadelní společnosti 
(DDS). Kdo mu jednou propadne, je navždy 
ztracen. Dělat ochotnické divadlo je ale podle 
Kateřiny Filla Věnečkové, která je členkou 
umělecko-provozní rady DDS, vášeň na dru-
hou. „Divadlo je koníčkem ochotníků, kterým 
se zabývají po pracovní době. Tuto činnost 
dělají z vlastní ochoty. Obvykle zabírá hodně 
času, energie i peněz a zasahuje do životů 
partnerů a celých rodin. Když se pak před-
stavení podaří, to je panečku radost. A pokud 
ochotníky ocení profesionální porota, to je od-
měna k nezaplacení,“ míní Věnečková s tím, že 
takovou odměnu dostali Dobřichovičtí v březnu 
a dubnu na divadelních přehlídkách v Rakov-
níku a v Sadské, odkud si přivezli mnoho cen 
i postup na národní přehlídku.

Samotné uvedení hry před publikem je pro 
ochotníky třešničkou na dortu, vyvrcholením 
několikaměsíční dřiny a odříkání. Přípra-
va letních divadelních kusů totiž začíná již 
na sklonku podzimu. Což potvrzuje i jeden 
z nejplodnějších ochotnických režisérů 
v regionu Petr Říha, principál Dobřichovické 
divadelní společnosti (DDS). „Letní sezona 
pro mě a manželku začíná obvykle na podzim 
předešlého roku při pobytu v termálních lázních 
v Maďarsku, výběrem hry a herců. Teplá voda 
a nicnedělání urychluje myšlení. Do konce roku 
musí být návrh a rozpočet schválen umělecko-
-provozní radou,“ říká Říha s tím, že pro novou 
hru je nutné zajistit návrh scény, výrobu kulis, 
kostýmy, plakáty, letáky, billboardy, propagaci 
v médiích, finanční prostředky, ale hlavně nad-
šení členů spolku. Je třeba myslet i na světla 
a zvuk včetně obsluhy, stavbu pódia a hlediště 
a na mnoho dalšího. Dobřichovická společ-
nost má štěstí v tom, že ji v současnosti tvoří 
přes čtyři desítky herců. Režiséři tedy mají pro 
své kusy z čeho vybírat. A tak mohou v létě 
nabídnout hned dvě nastudované hry. Zopakují 
úspěšnou komedii Brouk v hlavě a k ní přidají 
premiérovou veselohru Peklo v hotelu West-
minster. „Máme rádi bláznivé komedie, kde 
se mohou vyřádit herci i režisér a pobavit naši 

diváci. Hra Raye Cooneyho vše toto splňuje,“ 
říká na vysvětlenou „rejža“. Kromě toho DDS 
na léto chystá i další ročník Dobřichovických 
divadelních slavností. Zahájen bude již 23. 
června vystoupením dámské vokální skupiny 
Cabinet a Tango Jazz Bandu. Na svou scénu 

pozvali Dobřichovičtí například soubor Ad Hoc, 
účastníka Jiráskova Hronova, s hrou Zmra-
zovač a nově i soubor z Libice nad Cidlinou 
s Nevěstou k pohledání. Tradičním hostem 
bude spřátelený soubor ochotníků z Bakova 
nad Jizerou.

NOC NA KARLŠTEJNĚ 
(Poberounský soubor ochotníků 
a profesionálů)
2. a 3. 6. ve 21:00 Dobřichovice, zámek
4. a 5. 8. ve 20:00 Mníšek p. Brdy, zámek
23. 9. ve 21:15 Karlštejn, pod mostem

VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU 
(Divadelní soubor Řevnice)
30. 6., 1. 7. a 2. 7. od 20:00, Lesní divadlo, 
Řevnice

STRAŠIDELNÁ 5. B
(Divadelní soubor Řevnice)
11.–13. 8. Lesní divadlo, Řevnice
18.–20. 8. Lesní divadlo, Řevnice

DIVOTVORNÝ HRNEC (Notičky)
9. a 10. 6., 16. a 17. 6., 15. a 16. 9. v 19:00 
Lesní divadlo, Řevnice
11. 6., 18. 6., 17. 9. v 17:00 Lesní divadlo, 
Řevnice

BROUK V HLAVĚ  
(Dobřichovická divadelní společnost)
4.–6. 7. ve 20:00 Dobřichovice, zámek

PEKLO V HOTELU 
WESTMINSTER (Dobřichovická 
divadelní společnost)
13. 7., 15. a 16. 7., 19. a 20. 7., 22. 7. ve 20:00 
premiéra, Dobřichovice, zámek

POSTŘIŽINY (Poberounský soubor 
ochotníků a profesionálů)
11. 8. ve 20:00 Libeň, zámek
12. 8. ve 20:00 Svinaře, zámek, 1. derniéra 

25. 8. ve 20:00 Mníšek pod Brdy, Divadlo 
J. Rosáka, 2. derniéra 

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA 
(Divadelní studio Řevnice)
14. a 15. 7., 21. a 22. 7. ve 20:00 Lesní 
divadlo, Řevnice
16. 7. a 23. 7. v 17:00 Lesní divadlo, 
Řevnice

ZLATÝ CIGÁNI II (Soubor Lenky 
Šebek Loubalové)
8. a 9. 7. ve 20:30, Lesní divadlo, Řevnice

DOBŘICHOVICKÉ  
DIVADELNÍ SLAVNOSTI
24. 6. ve 20:00

MODRÉ Z NEBE
Dobřichovice, zámek (Divadelní 
sdružení Tyl, Bakov nad Jizerou)

25. 6. ve 20:00

TRAGÉDIE NA MISSISSIPPI
Dobřichovice, zámek
(Divadelní soubor Rozkoš, Praha)

1. 7. ve 20:00

II CONGELATORE: ZMRAZOVAČ
Dobřichovice, zámek  
(Kočovné divadlo Ad Hoc)

23. 7. ve 20:00

NEVĚSTA K POHLEDÁNÍ
Dobřichovice, zámek (Divadelní spolek 
Vojan, Libice nad Cidlinou)
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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

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, Dobřichovice

Petr Horčík
tel.: 776 081 648
www.dogtor.cz

KURZY PRO DOSPĚLÉ A DĚTI:  Program pro Šťastnou páteř
 Qigong (čchi kung) – harmonizační cvičení  Jóga pro Šťastnou páteř 

  Meditace, relaxace  Satsang a ženské kruhy  Zpěv manter
 Cesta k lepšímu tělu  SM Systém (SPS)

 Šťastná páteř pro děti 8-13 let  Šťastná páteř pro mladé 14-26 let
 Kurz pro těhotné a předporodní přprava  Pobyty a příměstské tábory

TERAPIE:  Dornova metoda PLUS
 SM Systém (SPS) – manuální terapie  Masáže  Homeopatie 

e-mail: lucka@studiomandala.cz • mob.: 775 222 325 
Palackého 147 (naproti ZŠ u zámku), Dobřichovice

Jak bys tento soubor charakterizoval?
Odpověď již zazněla, je netradiční. Zejména 
tím, že jej tvoří zčásti ochotníci a zčásti pro-
fesionálové. Je to takové volné společenství 
divadlem uhranutých lidí, které už dvanáct let 
baví jezdit po celé republi-
ce, ale i na Slovensko, 
a bavit lidi stále 
stejnými dvěma 
představeními.

Kdy pro vás začí-
ná sezona?
Za začátek divadelní 
sezony považuji v přípa-
dě našeho souboru první 
představení, které v daném 
roce odehrajeme. Letošní sezona 
pro nás bude už dvanáctá – právě tolik let hra-
jeme „obnovenou“ Noc na Karlštejně. Osobně 
to považuji za neuvěřitelné, skoro až za zázrak. 
Postřižiny v obsazení s profesionály hrajeme 
už osm let.

Bude tato sezona v něčem jiná?
Věřím, že i tentokrát se budou diváci bavit 
a smát a zase si to všichni společně užije-
me. A že i letos budou všechna představení 
vyprodaná. Jiné to bude v tom, že minimálně 
v případě Postřižin půjde o sezonu dernié-
rovou. Nově si s námi letos zahraje i další 
profesionál – skvělý muzikálový herec a zpěvák 
Ondřej Bábor.

Co vše bylo třeba před začátkem sezony 
stihnout?
Je toho dost. Vyjednat všechna představení, 
podmínky, ve kterých a za kterých se bude 

hrát, zajistit ansámbl, všechny možné 
alternace, dohodnout a při-

vézt rekvizity, zorganizovat 
zkoušky, dojednat mediální 
partnerství a propagaci, 
vytisknout programy k před-

stavením. A to jsem určitě 
na spoustu dalších „drobnos-

tí“ zapomněl.

S obsazováním jsou to často 
líté boje. V některých postavách 

se už vystřídalo i víc než pět her-
ců. Jak se obsazují role, když chybí 

některý protagonista?
Ano, je to problém v mnoha ohledech. Ně-
kteří pořadatelé například požadují konkrétní 
herce, ne všichni ale mohou všude. Alternací 
například na role císaře, vévody bavorského či 
krále cyperského v Noci na Karlštejně existuje 
několik a je občas docela alchymie poskládat 
obsazení dohromady. Někdy kvůli tomu mám 
dost mizerné spaní. Výhodou je mít v souboru 
Lumíra Olšovského, ten zahraje cokoli a ne-
musí se k tomu ani učit text, natož zkoušet. 
Nevýhodou je, že zrovna letos nám Lumír 
vzhledem ke svému extrémnímu pracovnímu 
vytížení moc nepomůže.

 Téma připravila Pavla Nováčková

Kvůli obsazování rolí mívám 
někdy mizerné spaní
Do neuvěřitelné dvanácté sezony vstupuje se svým 
nastudováním muzikálu Noc na Karlštejně režisér Miloslav 
Frýdl. Pod jeho taktovkou uvede netradiční soubor 
složený z ochotníků z dolního Poberouní a profesionálů 
také výpravný muzikál Postřižiny. Ten letos čeká derniéra.

Noc na Karlštejně.  Alena Šustrová

Brouk v hlavě.

Divadelní studio.
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Věra Martinová svůj hudební talent poprvé 
zúročila na festivalu Mladá píseň v Jih-
lavě v roce 1977 a od té doby se zpěvu 

a hraní na kytaru věnuje naplno.

Vystudovala jste klasickou 
kytaru na Státní konzer-
vatoři. Hudbě jste se tedy 
věnovala odmalička? Cho-
dila jste také zpívat někam 
do sboru?
Sborovému zpěvu jsem nikdy 
nepropadla, od malička jsem 
„sólovala“ u táboráků ve skautu 
a už od čtrnácti s kapelami 
na plesech a zábavách. 

Jak jste se dostala do or-
chestru Gustava Broma? 
Slyšel vás někde zpívat?
Po slušném úspěchu na sou-
těžním festivalu Mladá píseň 
v Jihlavě jsem dostala nabídku 
natočit v brněnské televizi pro 
nějaký pořad dvě písně z muzi-
kálu Cikáni jdou do nebe. A to 
právě s orchestrem Gustava 
Broma. No a na tomto základu 
vznikla asi dvouletá spoluprá-
ce. Byla to velká škola nejen 
muzikantského života.

Pak přišly Schovanky a vaše 
sólová dráha, kdy vznikalo 
mnoho skvělých písní a sta-
la jste se známou, stěhování 
do Prahy… Jak na toto 
období vzpomínáte?
Bylo to velmi hektické období. 
Vrcholilo moje studium na kon-
zervatoři v Brně, což zna-
menalo pendlování mezi ním 
a Prahou, cvičila jsem střídavě 
absolventský koncert na klasic-
kou kytaru a učila se písničky 
pro Schovanky, tedy úplně jiný styl, psala jsem 
diplomku, bydlela všelijak. Na Schovanky 
vzpomínám moc ráda, dodnes se přátelíme. 
Ale opět jsem se tehdy přesvědčila, že nejsem 
kolektivní typ. Proto jsem se definitivně rozhod-
la pro sólovou dráhu.

A do toho všeho přišla vaše autonehoda… 
Jestli vám ta otázka nevadí, jak se vlastně 
udála?
Narazili jsme v noci do neosvětleného ruského 
obrněného transportéru. Už jsem se zařekla, 
že o tom nechci víc mluvit…

To samozřejmě chápu, muselo jít o dost 
těžké období. Nebála jste se potom sed-
nout do auta?
I když jsem tehdy neřídila, dokonce několik let 

jsem se bála sama sednout za volant. A pokud 
mě někdo vezl, neměl to se mnou jednoduché.

Bylo složité vrátit se na koncertní pódia? 
Nebo jste naopak cítila podporu fanoušků 
a šlo to dobře?
Samozřejmě jsem měla obavy. Ale s prvními 
koncerty jsem pochopila, že těch pár jizev 
ve tváři nikdo neřeší. Trošku horší pocit jsem 
měla před kamerami...

Potkala vás i těžká nemoc… Není toho 
na jednoho člověka trochu moc?

Všechno, co mě kdy potkalo, mělo smysl. Díky 
nepříjemnému přišlo pak třeba vzápětí příjemné 
nebo něco, co bylo vlastně odpovědí, kterou 
bych jinak nedostala. A tak to asi má být.

Je obdivuhodné, že se s tím umíte takhle 
vyrovnat. Ale pojďme zpět k něčemu 
veselejšímu. Vydala jste mnoho alb a vaše 
písně jsou velmi známé, nemůžu jmenovat 
jen jednu. Plná hitů z celé vaší kariéry je 
také nová deska s názvem Jako dřív, která 
vyšla vloni. Kterou píseň máte vy sama 
nejradši?

Kupodivu je to častá otázka. 
Ale je to těžké, vybrat jednu 
píseň z nějakých přibližně dvou 
set. Nedokážu na ni odpově-
dět. Je to asi stejné, jako když 
se někdo ptá na nejoblíbenější 
jídlo. Když ho budete jíst každý 
den, přestane být nejoblíbe-
nější. Když už se mi nějaká 
písnička „přejí“, vyměním ji 
za jinou, která mi momentálně 
chutná, a pak se zas třeba 
po čase vrátím k té původní. 
Menu mám naštěstí opravdu 
poměrně bohaté.

Stejně jako v případě lidí, 
které jste v životě potka-
la. Spolupracovala jste 
s mnoha hudebníky a osob-
nostmi naší hudební scény. 
Na koho nejraději vzpomí-
náte?
Na každého z nich vzpomínám 
s láskou a úctou. Všichni mě 
nějak obohatili. Měla jsem tu 
čest a radost hrát se špičkový-
mi muzikanty. 

Nejdelší spolupráce se 
skvělým britským kytaristou 
a zpěvákem Jamie Marshallem 
trvala dokonce deset let. Kdyby 
to nebyla krásná spolupráce, 
tak nebude trvat tak dlouho. 
Zároveň ale přišel čas zkusit 
zas něco nového. Už nás to ni-
kam neposunovalo, přišla zcela 
logicky „únava materiálu“. 

Před dvěma lety jste začala 
zpívat s novou kapelou. Po-

třebovala jste změnu? Rozhodně vypadá-
te, že vám to teď svědčí.
Ano, mám kolem sebe mladé muzikanty a je 
mi s nimi moc dobře. Samozřejmě to člověka 
posune. S přibývajícím věkem se už přece jen 
leniví a není tam ten tvůrčí přetlak. Oni mají 
spoustu elánu, a ten je krásně nakažlivý.

Jak hraní s novou kapelou funguje? Kon-
certů máte dost…
Máme za sebou od ledna šňůru koncertů 
a na podzim a před Vánoci nás další čekají. 
Vím, že na koncert přišli lidi za mnou, jsem 

Ráda vidím divákům do očí
VĚRA MARTINOVÁ SE TĚŠÍ NA LETNÍ FESTIVALY
Zpěvačku Věru Martinovou asi nemusíme nijak zvlášť 
představovat. Slyšeli o ní určitě i ti, kteří folkovou a country 
hudbu neposlouchají. Naopak její fanoušci dobře znají její 
písničky a vědí, že tato známá osobnost naší folkové scény bydlí 
v Černošicích. A že letos bude opět hostem festivalu Porta.
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PRO NAŠI PRODEJNU BILLA V LETECH U DOBŘICHOVIC PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE NA POZICE:

PRACOVNÍK/CE ÚSEKU LAHŮDEK A MASA

PRODAVAČ/KA POKLADNÍ

V případě zájmu kontaktujte pana Šepa na tel.: 606 670 697 nebo e-mailu: r.sep@billa.cz. 
Více informací na www.billa.jobs.cz

Co Vám můžeme nabídnout?

A další benefi ty, se kterými Vás rádi seznámíme při osobním setkání.

  Smlouvu na dobu neurčitou.
  Pravidelnou mzdu do 15. dne v měsíci.
  Mzdové příplatky nad rámec zákona.
  Stravenky.

  Čím déle u nás budete, tím více získáte 
(dovolená navíc, příspěvek na penzijní 
připojištění, odměny při pracovním výročí).

  10% sleva na dovolenou u ITS BILLA Travel 
a EXIM tours.

  Výhodný mobilní tarif pro Vás a Vaše blízké.

BILLA_127_Lety_Dobnet_nabor_190x132.indd   1 12.05.17   11:27

uvolněná a užíváme si to s kapelou i publikem, 
máme svého zvukaře, světla... V létě nás 
mezitím čeká hodně festivalů a venkovních 
scén, což znamená větší nervy, především 
co se týká zvuku a rychlých výměn s další-
mi kapelami na scéně i jistý diskomfort kvůli 
mnohdy polním podmínkám. Ale zase to má 
jiné kouzlo…

Třeba jako Porta v Řevnicích, na které 
jste už několikrát také zpívala. Letos se 
na vás můžeme znovu těšit. Jak se vám 
líbí v Lesním divadle?
Myslím, že Porta po letech hledání konečně 
pevně zakotvila na tom nejhezčím místě, kde 
mohla.

Lesní divadlo jí nesmírně sluší, krásné přírodní 
prostředí a určitá intimita blízkého kontaktu po-
sluchačů s účinkujícími předurčuje tu správnou 
atmosféru. Nemám ráda, když mě od diváků 
dělí třeba desítky metrů. Ráda jim vidím do očí...

Výhodou je asi i to, že to máte z Černošic 
kousek, že?
No to je samozřejmě ještě příjemný bonus. 
(smích)

Jak se vám v našem kraji žije? Máte tu 
nějaké své oblíbené místo?
Vždycky se mi okolí Berounky moc líbilo. 
Nádherných míst je tu spousta, romantických 
koutů plná náruč. Namátkou Svatý Jan pod 
Skalou, Srbsko, Mořina a Ameriky, Tetínské 
skály a rezervace Koda, prostě ať se v tomto 
kraji vydáte kamkoli, nemůžete udělat chybu. 

Máte dceru Anežku. Je muzikantkou 
po vás?
Není, studuje psychologii, a já jsem tomu moc 
ráda. Muzikantský život není žádný med, i když 
já bych ho nevyměnila... (smích)

 
To jsme moc rádi! Přejeme hodně zdraví a ať 
se vám i nadále daří.

  ! Lucie Hochmalová
 Dáša Borovská

Kdo je  
Věra Martinová?
• Zpěvačka a kytaristka

• Narozena 2. února 1960

• Žije v Černošicích, má dceru Anežku

• Zpívala v Orchestru Gustava Broma 
nebo v kapele Schovanky

• Vydala téměř dvacet alb

• Jejími nejznámějšími písněmi jsou  
Až na vrcholky hor, Dál jen vejdi  
nebo Malý dům nad skálou
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P O Z V Á N K Y
Fragile na Skalce
Zajímavý koncert si můžete poslechnout 23. června 
od 19 hodin v barokním areálu Skalka nad Mníš-
kem pod Brdy. Před kostelíkem sv. Maří Magdaleny 
vystoupí slovenská vokální kapela Fragile v rámci 
své CZ Tour 2017. Vstupenky jsou k dostání v před-
prodeji na MěÚ v Mníšku, na mníšeckém zámku 
nebo v kavárnách Malý mnich cafe a Patina House. 
Rezervace je možná také na mailu mks@mnisek.cz 
nebo na telefonu 732 931 219.

Výstava Petra Ptáčka
Výstava malíře a grafika Petra Ptáčka je k vidění 
do 27. června v dobřichovické Café galerii Bím. 
Vedle knižních ilustrací výtvarník realizoval ilustrace 
na krabičky plastikových modelů, grafické ex libris 
a novoročenky pro významné automobilky.

Václav Neckář  
zazpívá s Bacily

Po více než roce vystoupí Václav Neckář a skupina 
Bacily opět v černošickém Clubu Kino. Přijďte si 
poslechnout písně, které znáte, ale třeba i ty, které 
jste ještě neslyšeli. Koncert se uskuteční 16. června 
od 20 hodin.

Lhotecké předletí
Ještě než začne léto, můžete oslavit Lhotecké před-
letí. Takto nazvaná akce se koná 17. června v Klubu 
přátel Lhoty, neboli u Emy na Lhotce (vedle Svinař). 
Součástí programu bude koncert kapel Neúspěšný 
atlet, DS3F, Confluence nebo Vobezdud, chystá se 
také dětské představení a výtvarné dílny.

Mix festival je znovu tady!
Tradiční řevnickou akcí se během posledních let 
stal Mix festival, který organizuje Základní umělecká 
škola Řevnice. Letošní pátý ročník je nazvaný Mix 
festival/avantgarda a můžete si ho užít 10. června 
od 15 do 20 hodin před Zámečkem.
Jde o přehlídku všech uměleckých disciplín – 
hudba, tanec, divadlo a výtvarné umění. Festivalová 
přehlídka je určena pro nejmladší a mladé začínající 
umělce základních, středních uměleckých škol 
a profesionálních amatérských tanečních a diva-
delních spolků našeho regionu a dalších škol z celé 
republiky.

Komorní koncert  
Quattro Corde
Koncert v Řevnicích dobře známého komorního or-
chestru se bude konat 18. června od 14 do 15.30 
hodin v Zámečku. Na programu budou skladby J. S. 
Bacha, A. Vivaldiho a Jiřího Temla, pořádá ZUŠ.

Výjimečně a zdarma se 9. června otevřou brá-
ny zhruba jednoho a půl tisíce chrámů, kostelů 
a modliteben po celé České republice. Během 
Noci kostelů mají všichni možnost prohlédnout 
si mnohdy nepřístupné architektonické skvosty 
a také zažít výjimečné kulturní zážitky.

V našem regionu se do Noci kostelů zapojují 
Černošice (kostel Nanebevzetí Panny Marie), 
Všenory (kostel sv. Václava), Řevnice (kostel sv. 
Mořice) a Dobřichovice (kaple sv. Judy Tadeáše).

DOBŘICHOVICE, 18 – 22 hodin
18 – 18:05 Slavnostní vyzvánění zvonů a zvonečků
18:30 – 19:30 Vystoupení dětí ZUŠ
19:30 – 20:00 Modlitba a prohlídka kaple s výkladem
20:00 – 20:20 Cabinet – dámská vokální skupina
 z Dobřichovic
20:30 – 20:50 Módní přehlídka
21:00 – 21:30 Písničkář Jaroslav Hutka
21:30 – 21:50 Varhanní hudba – Pavol Pekný
21:50 – 22:00 Závěrečná modlitba s kytarou 

ŘEVNICE, 16:30 – 23 hodin
16:30: – 18:00 Nechte malé přicházet (program pro děti)
18 – 18:05 Slavnostní vyzvánění zvonů
18:05 – 18:50 Přednáška PhDr. Pavla Beneše
18:50 – 19:20 Petr Lutka – písničky
19:40 – 20:00 Modlitba a prohlídka kostela
20:00 – 21:00 Biblické písně A. Dvořáka
21:00 – 21:55 Pražské hornové kvarteto
21:50 – 22:00 Závěrečná modlitba

ČERNOŠICE, 18 – 23 hodin
18 – 18:05 Vyzvánění zvonů
18:30 – 19:30 Canzonetta á 5
20:00 – 21: 00 Prohlídka kostela
20:30 – 21:30 Móda v kostelech – o liturgických
 oděvech
22:30 – 23:05 Modlitba za Černošice a zakončení

VŠENORY, 17:00 – 22:30 hodin
17:00 – 18:00 Modlitba, ukázka liturgických předmětů
18 – 18:05 Slavnostní vyzvánění zvonů
18:05 – 19:30 Prohlídka věže, varhan, kostela,
 představení charity
19:30 – 20:30 Sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou
20:35 – 20:55 Ochutnávka mešních vín
21:00 – 22:30 Kdo chce být milován, film

Kdo chce zažít opravdové hudební žně 
a nemít přitom vítr v peněžence, zami-
luje si festival Rockový Slunovrat. Akce 

slibuje nejnabitější program ve své jedenáctileté 
historii. Na třech pódiích se představí téměř 
dvacítka ostřílených kapel české i zahraniční 
hudební scény. A kdy bude? V sobotu 3. červ-
na od 10 hodin v řevnickém Lesním divadle.

Headlinerem festivalu je kapela Dubioza 
Kolektiv z Bosny a Hercegoviny. Kromě ní 
zahrají Tata Bojs, Hentai Corporation, Circus 
Problem, Sto Zvířat, Fast Food Orchestra, Pra-
gue 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 které 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 významné osob-
nosti české hudební scény: Ondřej Hejma (Žlutý 
pes), Ondřej Škoch (Chinaski), hudební publicista 
Antonín Kocábek a Hana Luxemburková za rádio 
Beat. Soutěž má navíc i benefiční charakter. Ná-
vštěvníci 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.

Rockový Slunovrat slibuje velké hvězdy

Noc kostelů otevře brány chrámů
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Porta si za deset let v Řevnicích získala 
také statut „bonbónek“ mezi festivaly. 
Na letošní Portu se můžete těšit spolu 

s hosty a soutěžícími, kteří představí novin-
ky i ze své autorské dílny, protože se bude 
soutěžit nejen ve finále interpretační, ale také 
autorské Porty.

Jako v minulých ročnících se festival natočí 
nejen pro Youtube kanál, ale bude přenášen 
i online po internetu. Konkrétně vystoupí: To-
máš Klus, Věra Martinová, František Nedvěd, 
Petr Kocman s Alanem Mikuškem, Ivo Jahelka, 
Poutníci, Roháči, Petr Bende, z mladé gene-
race se představí v Řevnicích poprvé Voxel 
a Light & Love. Nebudou chybět ani vítězové 
Porty Quanti Minoris nebo skupina Crossband.

Oslava desátého ročníku Porty v Lesním 
divadle si opět zaslouží pěknou oslavu. Bude 

se mimo jiné křtít CD Porta slaví 50, které sbírá 
podporu na Hithit, aby mohlo vzniknout v plné 
kráse. Samotné CD pak bude pro partnerská 
rádia novým nositelem live nahrávek, které 

budou moci znít na Country rádiu, v ČRo, 
na rádiu Samson nebo v rádiu Proglas.

“Přijďte na Portu, těšíme se na vás,” zvou 
organizátoři. (jv)

Karel IV. se svou chotí královnou Alžbětou 
Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími 
příslušníky královského dvora znovu 

vyjede mezi lid. Jedenáctý průvod z pražského 
Radotína na hrad Karlštejn se koná o víkendu 
3. a 4. června.

Nocovat se bude tradičně v Dobřichovicích, 
kde je také na celé sobotní odpoledne i večer 
připraven bohatý program včetně poberoun-
ského muzikálu Noc na Karlštejně. A nejen tam 
se budou lidé bavit – přivítání císaře připravují 
ve všech obcích na trase – v Radotíně, Černo-
šicích i Mokropsech, v Letech, Řevnicích, obou 
Třebaních a samozřejmě v Karlštejně. Letošní 
novinkou je průvod vévody Štěpána II. z Králo-
va Dvora přes zastávky Beroun, Tetín a Srbsko.

Průvod pořádá již počtvrté město Dobři-
chovice ve spolupráci s agenturou Alotrium 
a Dobřichovickou divadelní společností 
za podpory Středočeského kraje, Státního 
fondu kultury ČR, svazku obcí Region Dolní 
Berounka, Radotína, Karlštejnského kultur-
ního sdružení a hradu Karlštejn. Královský 
průvod 2017 se koná pod záštitou hejtmanky 
Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné 
Jermanové. Veškeré podrobnosti najdete 
na webu PruvodKarlaIV.cz.

Dvoustranu připravila Lucie Hochmalová

Hudba je lék a Porta je nejlepší apatyka
Na Portu do Řevnic mají 
dorazit i nemocní, protože 
hudba je lék a Porta poskytuje 
unaveným a vyčerpaným 
pomocnou léčivou ruku. 
Krásná hudba, romantika, klid 
a přátelé folk a country muziky 
jsou zárukou léčby hudbou. To 
vše zažijete 23. – 25. června 
v řevnickém Lesním divadle.

Královský průvod znovu 
vyrazí na Karlštejn

Blíží se divadelní
slavnosti
Dobřichovická divadelní společnost  
(DDS) letos pořádá již devátý ročník 
Dobřichovických divadelních slavností. 
Bohatý kulturní program vás čeká  
od 23. června do 24. července.

Slavnosti zahájí Dobřichovická komorní 
filharmonie ZUŠ Dobřichovice a dámská 
vokální skupina Cabinet. Během měsíce pak 
budou k vidění představení Modré z nebe 
(Divadelní sdružení Tyl Bakov nad Jizerou), 
Tragédie na Mississippi (Divadelní soubor 
Rozkoš Praha), Zmrazovač (Kočovné 
divadlo AD HOC) nebo Nevěsta k pohledání 
(Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou). 
Domácí soubor DDS uvede úspěšnou 
komedii Brouk v hlavě a v premiéře také hru 
Peklo v hotelu Westminster. Součástí bude 
i koncert kapely Circus Brothers.  
Více najdete na webu DivadloDDS.cz.
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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

předprodejní

CHCEŠ JET JAKO 

MOTORKA KUP SI 

ELEKTROKOLO OD ŠTORKA

Hledáme nové kolegy 
učitel či učitelka 1. stupně 

i na poloviční úvazek 
Rádi začínáme spolupráci rok předem než předáme kolegům budoucí 
prvňáky 2018 ( známe již složení celé třídy, děti navštěvují naší MŠ).

Pokud máte chuť se k nám připojit o rok dříve a pracovat s námi, 
budeme rádi.

lektor němčiny a španělštiny  
na jedno odpoledne v týdnu 

lektor na kytaru a housle  
na jedno odpoledne v týdnu 

rodilý mluvčí z Velké Británie,  
USA či Kanady  

na 2 odpoledne týdně do družiny  
a na individuální lekce i pro dospělé 

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

www.skolyhlasek.cz

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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Domácí skokanky uspěly v mezinárodní soutěži
Na prvního máje se 
do Dobřichovic sjelo 
na devadesát juniorských 
skokanů, kteří milují rope 
skipping. Děvčatům z Rebels 
O.K. se dařilo a nezahálely ani 
v dalších týdnech.

V hale Bios začalo rychlostní klání přes 
švihadlo, kterému vévodily Maďarky. Stejné 
skokanky se nenechaly zahanbit ani ve freesty-
lu, kde opět potvrdily postavení světové elity.

Do pořadí vítězů zasáhl domácí tým Rebels 
O.K. čtyřmi stříbrnými (Adéla Součková, Adéla 
Kepková, Adéla Škvorová a Eliška Jelínková) 
a šesti bronzovými medailemi (Sára Duško-
vá, Tereza Buchalová, Vendula Plazzerová, 
Kateřina Hubená, Barbora Halounková a Nela 
Krotilová) ze speedu.

Ve freestylu děvčata bodovala čtyřmi stříbrnými 
(Vendula Plazzerová, Kateřina Hubená, Barbora 
Halounková a Nela Krotilová) a šesti bronzovými 
medailemi (Amálie Svobodová, Eliška Ungerová, 
Zuzana Slavíčková, Sabina Kischerová, Barbora 
Koděrová a Nicol Aspen Arnold). 

Mezi aktivními účastníky byly i týmy 
z Německa, Slovenska a nováček z Prahy. 
Na soutěž přišla závodníky motivovat i Adri-
enne Banhegyi, několikanásobná mistryně 
rope skippingu. Během odpoledne se diváci 
bavili fantastickou show Maďarek a též do-

mácího Rebels O.K. Skvělou atmosféru přišel 
podpořit i dobřichovický starosta Petr Hampl, 
který vítězům předával medaile. Na vydařené 
mezinárodní akci se bavili závodníci i diváci.

Tým Rebels O.K. nezahálel ani v průběhu 
pátého měsíce. Ve středu 17. května předvedl 
své umění na Českém Olympijském výboru při 
předávání cen Jiřího Gutha-Jarkovského. Tento 
akt čeští sportovci považují za nejvyšší a nej-
prestižnější ocenění ČOV, protože ho „mají v ru-
kou“ sami sportovci. O vítězství Lukáše Krpálka 

(judo) rozhodli olympionici z Londýna, Soči, Ria 
atd. Cenu předával veslař Ondřej Synek, trojná-
sobný olympijský vítěz. „Naše skokanky si účast 
na akci patřičně užily. Jejich oblíbencem se stal 
sympatický krasobruslař Tomáš Verner, který by 
mohl ihned nastoupit do skippingového týmu,“ 
s úsměvem prozradilo vedení týmu.

Ke konci června Rebels O. K. vystoupí 
na mistrovství Evropy basketbalu v pražské O2 
aréně, kde podpoří tým ZVVZ USK. Zápasy 
bude přenášet sportovní TV kanál. (ok)

V prostředí nedaleko gotického 
hradu Karlštejn a oblíbeného 
běžně nepřístupného lomu Velká 
Amerika se v sobotu 27. května 
uskutečnil druhý závod seriálu 
Běhej lesy. Atraktivní trať přilákala 
tolik běžců, že organizátoři už 
dlouho před závodem měli vy-

prodáno i v dětských kategoriích. 
Nejrychleji absolvoval delší trať 
Jan Mrázek, v ženách pak obhájila 
vítězství z Brd Marcela Rambová. 
Na kratší 12kilometrové trati byli 
nejrychlejší Jana Grygarová a Zby-
šek Lhota. Závod si zaběhlo dva 
tisíce dospělých běžců a 300 dětí.

Čtvrtý ročník radotínského 
triatlonu pro dětské závodní-
ky pořádá obecně prospěšná 
společnost Radotínská ve spo-
lupráci se Základní školou Praha 
– Radotín ve čtvrtek 29. června 
od 11 hodin na místním biotopu. 

Triatlonová kombinace bude 
připravena pro kluky a děvčata 
rozdělené podle věkových kate-
gorií. Soutěžící absolvují plavání, 
kolo a běh.
Veškeré informace najdete 
na webu BiotopRadotin.cz.

Triatlon pro děti je za dveřmi

Karlštejnu kralovali běžci Rambová a Mrázek

 Archiv pořadatele

Poslední sraz veteránských 
motorek spojený se závo-
děním v Halounech proběhl 

na jedničku. Vyšlo počasí a vý-
kony na strojích bavily samotné 
aktéry i diváky.

Jezdci se rozdělili do tří skupin 
a nastoupili buď do jízdy pravidel-
nosti 50 – 350 ccm, do závodu 
originálu mopedů nebo speciálu. 
První zmiňovanou jízdu ovládl 
Václav Sklenář, který za sebou 
nechal druhého Miroslava Hor-

nofa a třetího Zdeňka Charváta. 
Na originálu mopedu zvítězil Pavel 
Bouček, stříbro vybojoval Jaroslav 
Cihlář a bronz Jiří Slezák. V ka-
tegorii speciálů se nejvíce dařilo 
Miroslavu Lísému, druhý byl Milan 
Mařík a třetí Jiří Kamaríd.

Steaky, klobásy, výtečný mo-
peďácký guláš a pivo jen podtrhly 
pohodovou atmosféru. Organizá-
toři již připravují další klání, ten-
tokrát Tajný závod Halouny, který 
odstartuje 26. srpna 2017.

Jaroslav Vrátný s přítelkyní.  Kateřina Vrátná

Mopedisté provětrali Halouny 
a připravují se na tajný závod

 A
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Společnost OKNA.EU s.r.o.

přijme pracovníka na pozici

KALKULANTKA / KALKULANT 
NÁPLŇ PRÁCE: 

zpracování došlých poptávek (program KLAES)
vedení evidence zakázek, komuninace se zákazníky, 

fakturace (program Pohoda) 

POŽADUJEME: 
min. SŠ vzdělání technického směru, technické myšlení 
podmínkou, znalost práce s PC (word, excel, outlook,  
Klaes a Pohoda výhodou), flexibilita, samostatnost, 

spolehlivost a pečlivost, příjemné vystupování 

NABÍZÍME: 
zaměstnání u zavedené společnosti v oboru  

otvorových výplní, práce na HPP, zajímavé finanční 
ohodnocení, příjemný kolektiv 

Nástup dohodou. 

V případě, že Vás nebudeme do 4 týdnů kontaktovat, 
nebyl/a jste vybrán/a do dalšího kola výběrového řízení. 

Tip: Hlavní pracovní poměr | Obor - stavebnictví,  
architektura, reality, administrativa | Lokalita 
Česká republika, Dobřichovice, Praha - západ

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

ELEKTROKOLO KALKHOFF 
TASMAN od 250 Kč/den
Kalkhoff TASMAN 28“ 8R HS 
14,5Ah s maximální výbavou  
ve velikostech S a M:

-  dojezd až 150 km
-  výškově nastavitelný představec 
-  odpružená sedlovka
-  hydraulické ráfkové brzdy fy MA-

GURA HS11 
• kompaktní displej LCD (režim 
jízdy - vypnuto, eco, sport, power/
aktuální rychlost, denní a celkový 
počítač km, stav akumulátoru)
• pro chůzi do kopce použijte 
režim asist
• implantovaný zámek zadního 
kola TRELOCK RS450 
• pláště SCHWALBE CITIZEN 
LIGHT 42-622

Nová půjčovna elektrokol v Radotíně
ZALOŽENO 2001, CELOROČNÍ PRODEJ SERVIS A PŮJČOVNA ELEKTROKOL

Pro letošní rok jsme připravili 
pro naše zákazníky půjčovnu 
kvalitních německých 
elektrokol se zázemím 
odborného servisu.

FOCUS | KALKHOFF | AUTHOR | SUPERIOR | LEADER FOX | tříkolky
motory IMPULSE | BOSCH | SHIMANO | XION | 8FUN | BAFANG

KVALITNÍ ELEKTROKOLO  
FOCUS BOLD od 436 Kč/den
FOCUS BOLD 27,5“ 10,5Ah 
až 21Ah s maximální výbavou 
ve velikostech S a L:

- výškově nastavitelná sedlovka 
z řídítek v rozsahu 120 mm. 

- přední odpružená vidlice 
RockShox RECON 120 mm 

s osou náboje 15 x 110 mm  
- hydraulické kotoučové brzdy 

SHIMANO 615 DEORE 
200 mm/180 mm

- kompaktní displej LCD (vypnu-
to, eco, trail, boost/aktuální 
rychlost/stav akumulátoru)  

- motor SHIMANO STEPS 8000 
- pláště Schwalbe Nobby Nic  

70-584

Naši zákazníci si mohou vypůjčit městské 
elektrokolo TASMAN s nízkým ná-
stupním rámem nebo špičkové MTB 

elektrokolo FOCUS BOLD2 s motorem SHI-
MANO a kapacitou baterie až 21Ah. Moderní 
technologie a vysoká kvalita.

Jak objednat?
Rezervaci můžete provést osobně v kamenné 
provozovně nebo na adrese: https://www.
elektrokolo.cz/pujcovna-elektrokol-praha nebo  
http://www.ebike-holiday.com/cyclestar#re-
servation vyplňte dotazník. Šťastnou cestu!

NEW
2017

CYCLESTAR s.r.o.
PRAHA 5-Radotín, (STARÉ) SÍDLIŠTĚ 1082
poblíž zdravotnického střediska, konečná BUS 244

www.elektrokolo.cz
Tel.: 602 856 404
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Národní přírodní rezervace zde byla vy-
hlášena již v roce 1952, a to na rozloze 
463 hektarů. Je to členité a převážně 

zalesněné území, s mnoha jeskyněmi a členitý-

mi roklemi. Koda byla a je součástí obce Tetín, 
v minulosti byla vyhledávaným místem trampů. 
V současnosti je s okolím spojena už jen úzký-
mi lesními cestami.

Ideálním výchozím místem je Srbsko, kam se 
snadno dostanete autem nebo vlakem. Ovšem 
pozor, až do začátku července zde kvůli rekon-
strukci tratě jezdí místo vlaků náhradní autobu-
sová doprava mezi Berounem a Karlštejnem. 

Přes železniční trať se vydejte po žluté turi-
stické značce vzhůru do lesů. Ano, první část 
cesty nás čeká stoupání. Dáváte-li přednost 
neznačeným cestám, můžete se k prameni 
a rybníčku vydat Kodskou roklí. Stačí za po-
sledními domky v Srbsku odbočit ze žluté 
značky po polní cestě doprava. Rokle je zná-
má především jako místo jedné z nejstarších 
osad Údolí děsu, unikátní je také zdejší krasový 
tok se značným spádem, který vytváří systém 
pěnovcových hrází, jezírek a vodopádů. Údolí 
děsu je plné dřevěných trampských chatiček. 
Tu první si trampové mezi Kodským potokem 
a vysoko sahající skálou postavili v roce 1922 
a nazvali ji Na 60. míli podle tehdy populární 
kovbojky v kinech. 

Půjdete-li dál po žluté, po necelých dvou ki-
lometrech se dostanete ke kodskému prameni 
s rybníčkem. Ten je napájený vodou z krasové 
vyvěračky, takže nikdy nezamrzá. Hráz tvoří 

vysrážený uhličitan vápenatý a stojí na ní bývalý 
mlýn. Na fasádě bývalé hájovny visí pamětní 
tabule, která připomíná smrt hajného Bohumila 
Žíhly v roce 1945. Stojí na ní nápis: “Krátce 
po znovunabytí svobody byl zde zavražděn 
opilými sovětskými vojáky při obraně své 
rodiny…“

Odtud budeme pokračovat dál po mod-
ré směrem do Tetína. Cílů k návštěvě je tu 
mnoho, rozhodně si ale nenechte ujít prohlídku 
vedle sebe stojících kostelů svaté Ludmily a ro-
mánského svatostánku svaté Kateřiny. Za krát-
kou zacházku stojí i cesta na Tetínské skály, 
odkud se naskýtá překrásný výhled na kaňon 
řeky Berounky. Do Berouna nás dovede 
opět modrá značka. Výlet můžete zakončit 
v pivovaru Berounský medvěd. Neodradí-li vás 
nehostinné okolí pivovaru, můžete tu uhasit 
žízeň třeba lehkou cyklistickou osmičkou nebo 
lahodnou jedenáctkou Zlatý kůň.
� !  Pavla Nováčková

Koda vás okouzlí 
během celého roku

Výlet do Národní přírodní rezervace Koda, která patří 
mezi nejstarší chráněná území v CHKO Český kras, 
stojí za to uskutečnit snad v kterémkoliv ročním období. 
Osmikilometrovou trasu ze Srbska přes Tetín do Berouna 
přitom zvládnete za dopoledne či odpoledne.

Kudy kam:
Od srbského nádraží půjdete po žluté až 
na rozcestí Koda – dolní rozcestí, odtud vás 
modrá dovede přes Tetín až do Berouna.
Tip:
Máte-li dostatek času a je-li dobré počasí, 
můžete po modré zajít ještě ke Kodské 
jeskyni. Na území rezervace je evidováno 
téměř 50 jeskyní, a právě jeskyně Koda patří 
k těm nejvýznamnějším. Člověk ji využíval již 
ve starší době kamenné, o čemž svědčí četné 
nálezy kamenných nástrojů a zbraní.
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Restaurace U ZLATÝ RYBKY
Denní menu – obědy na grilu 
2x denně čerstvé ryby přímo ze sádek (pstruh, siven, kapr, sumeček)

Vše čerstvé, domácí suroviny
Candát, jeseter, krevety, ale také burgery.
Kuřecí steaky z domácího chovu. | Vynikající dezerty.

Otevírací doba
St – Pá  11-23 hodin | So – Ne  11-24 hodin, lze i déle

Rezervace: 722 132 631
Po a Út – možnost pronájmu restaurace za účelem školení apod.
Možnost pořádání oslav, svateb. Gril opět otevřen.
Beach volejbal, písečná pláž, možnost chatky k pronájmu.

CELOROČNÍ PRODEJ ŽIVÝCH RYB

sadkylety@seznam.cz

LetyKarlštejnská

Na Skalkách

Berounka

Pražská

Praž
ská

Řevnice

U ZLATÝ 
RYBKY
Na Skalkách

U ZLATÝ 
RYBKY

Příměstské tábory s jazykovým zamě-
řením se rok od roku těší větší oblibě. 
Jsou ideální volbou pro všechny děti, 

které nemohou nebo nechtějí jet na klasický 
tábor, kde by byly odloučeny od rodičů a zů-
stávaly na něm přes noc. Rodiče velmi oceňují, 
že ráno děti přivezou a odpoledne po práci 
zase vyzvednou. 

„Poptávka je opravdu velká. Abychom vy-
hověli všem požadavkům rodičů, rozšířili jsme 
letos nabídku pro všechny věkové kategorie 
o další turnusy, navíc ve spolupráci se Lví 
bránou v Třebotově nově nabízíme příměstské 
tábory i pro děti 3–6 let s oblíbenou rodilou 
mluvčí Sophií. Polovina míst už je vyproda-
ná, některé turnusy už hlásí pouze poslední 
volná místa. Proto s rezervací neotálejte, ať 
neskončíte pouze v poli náhradníků,“ uvádí 
Eva Sommerová z marketingu jazykové školy 
Channel Crossings. 

Veškeré informace včetně bohaté foto-
galerie a referencí účastníků předchozích 
ročníků najdete na www.chc.cz/primestsky-
tabor. Případně se v CHC Radotín (Vrážská 
238, Radotín) neváhejte zastavit osobně, 
jsme připraveni zodpovědět veškeré Vaše 
dotazy.

FIRST STEPS – angličtina 
ve školce JINAK
Ještě do konce června a pak znovu od září 
můžete své ratolesti přihlásit do programu FIRST 
STEPS, který probíhá v Třebotově a je určen 
pro děti 3–6 let. Unikátní na něm je, že děti tráví 
s rodilou mluvčí celý den a v angličtině vykoná-
vají veškeré běžné aktivity – stravování, hry, cvi-
čení, procházky …. Volných míst je jen několik.

Nabídkou pro děti Channel 
Crossings nekončí!
Jazyková škola Channel Crossings myslí 
i na dospělé, a proto připravila na léto řadu 
kurzů, které probíhají nejen večer, ale i během 
dne. Své znalosti můžete zdokonalovat 
v anglickém, německém, francouzském, 
italském nebo španělském jazyce. Záleží jen 
na Vás, zda si vyberete kurz na celé prázdniny 
nebo intenzivnější výuku. „V nabídce nechybí 
ani oblíbené konverzace, obchodní angličtina 
nebo kurz poslední záchrany zvaný příprava 
na reparát. Opět nabízíme také nalejvárny 
němčiny a angličtiny, ve kterých si zopa-
kujete danou jazykovou úroveň,“ uvádí Eva 
Sommerová, marketingová manažerka  
Channel Crossings.  
Kompletní nabídku najdete na
www.chc.cz/rozvrh.

Příměstské jazykové tábory s angličtinou a němčinou
8 SEZÓN, STOVKY SPOKOJENÝCH DĚTÍ, NOVĚ I VĚKOVÁ SKUPINA 3–6 LET

Rozpis termínů příměstských táborů:

Název Věk Lektor Termín Cena Kč
Kovbojové
angličtina

3–6 RM 17.–21.7. 3 290

Průzkumníci
angličtina

6–8

ČL 10.–14.7.

3 290
ČL 17.–21.7.
ČL 21.–25.8.
ČL 28. 8. – 1. 9.

Detektivové
angličtina

9–12

ČL 10.–14.7.

3 290

ČL 17.–21.7.
ČL 21.–25.8.
ČL 28. 8. – 1. 9.
RM 10.–14.7.
RM 17.–21.7.
RM 21.–25.8.
RM 28. 8. – 1. 9.

Redaktoři
angličtina

13–15

ČL+RM 10.–14.7.

2 990
ČL+RM 17.–21.7.
ČL+RM 21.–25.8.
ČL+RM 28. 8. – 1. 9.

Detektivové
němčina

9–12
ČL 10.–14.7.

3 290
ČL 21.–25.8.
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„To mě jako nějakej cizí Jirka jako připraví 
o majetek, nebo co?“ pokračoval, utřel oči 
rukávem a bouchal do stolu, že on to tak 
nenechá, respektive ať něco udělám, aby to 
tak nezůstalo. Tušila jsem sice, v čem je asi 
problém, ale ještě několik minut mi trvalo, než 
jsem mu vyrvala z ruky inkriminovaný papír, 
vlastně hned papírů několik. Byl to rozsudek, 
samozřejmě. Ale naprosto jsem chápala, proč 
mu dotyčný nerozuměl.

Můj manžel tomu říká „právničtina“. Ob-
čas se my právníci vyjadřujeme tak, že nám 
normální smrtelník nerozumí. Dlužno dodat, že 
někteří se vyjadřují i tak, že i právník si to musí 
několikrát přežvýkat, a ani poté si není jistý, co 
tím básník (rozuměj soudce) chtěl říci. V tomto 
rozsudku soud bez ostychu uvádí: „Jde o na-
prosto přirozený a obvyklý důsledek uplatnění 
principu vigilantibus iura skripta sunt vytvářející-
ho rámec pro autonomní chování subjektů sou-
kromoprávních vztahů. Citovaná parémie odráží 
konstrukci, podle níž je mechanismus fungová-

ní soukromého práva vybudován na předpokla-
du iniciativy jeho subjektů směřujících k realizaci 
svých zájmů právně relevantním chováním.“

S dovolením přeložím: soud ve svém roz-
hodnutí poukázal na to, že je-li v zákoně pro 
některé jednání stanovena lhůta, nelze ji pro-
dlužovat a platí pro všechny, ať se o jejím běhu 
dozvěděli, nebo ne. Takový princip se uplatňuje 
na základě staré právní zásady vigilantibus iura 
scripta sunt, zkráceně vigilantibus iura, která 
se do češtiny překládá jako bdělým přejí práva, 
přesněji zákony jsou psány pro bdělé. Tedy 
pro ty, kteří si svá práva hlídají a patřičnými 
prostředky hájí. S plynutím času a neuplatně-
ním práva nebo prostředků na jeho ochranu 
totiž právo v některých případech spojuje zánik 
práva. Podle předpisů, jimiž se řídí soudní nebo 
správní řízení, jde například o zákonné lhůty pro 
podání nebo uplatnění opravného prostředku, 
po uplynutí této lhůty soud již odvolání nepro-
jedná, nepřijme přihlášku pohledávky do in-
solvenčního řízení a podobně. Tato zásada se 
však uplatňuje i v běžných občanskoprávních 
věcech, například všechna majetková práva, 
pokud nejsou uplatněna včas (lhůtu zde stanoví 
občanský zákoník a ve většině případů jde 
o lhůtu tříletou; počítá se ode dne, kdy mohlo 
být právo uplatněno poprvé), zanikají. Například 
pokud půjčíte někomu peníze, a on vám je 
v dohodnuté době nevrátí, máte tři roky na to, 
abyste na něj podali žalobu. Pokud ji podáte 
později a on v řízení uplatní námitku promlčení, 
soud vaší žalobě nevyhoví, a to přesto, že je 
jasné, že dotyčný vám penízky půjčil a nevrátil 
je. Z trochu jiného pohledu se tato zásada pro-
jevuje třeba tehdy, pokud někde najdete knihu 

Jakej Jura?
„Proč Jura, jakej Jura zase? 
Já žádnýho Juru neznám!“ 
kvílel mi na rameni jeden ze 
starších příbuzných a mával 
před očima papírem, na němž 
jsem matně zahlédla český 
státní znak.

nebo opuštěného psa. Pokud jste v dobré víře 
(tj. nevíte, komu patří), po uplynutí určité doby 
je věc vaše. Právníci opakovaně tvrdí, že jediné, 
na co námitku promlčení uplatnit nelze, jsou 
vlastnická práva, tam ale funguje jiný institut, 
jenž je opět projevem této zásady, a to je institut 
vydržení. V něm se však neuplatní jen ona lhůta 
(u nemovitých věcí je desetiletá, u movitých 
roční), musí zde existovat i dobrá víra držitele, 
že mu věc patří. Stručně řečeno, o svá práva se 
musíte starat, pokud se o ně nestaráte, nevyu-
žíváte jich nebo je necháte využívat jiné, mohou 
zaniknout nebo vzniknout pro jiného.

Neznalost zákona ani laickou veřejnost ne-
omlouvá, ale asi by vyžadovalo mnohem delší 
výklad. U dotyčného příbuzného mě to stálo 
hodinu vysvětlování a tři velká piva. Na konci 
výkladu mu zajiskřily oči: „A manželství je taky 
možné promlčet?“

Myslím, že odpověď všichni znáte. Manžel-
ství, obdobně jako všechna ostatní statusová 
práva (jméno, příjmení, rodinné vztahy), proml-
čet ale ani vydržet nelze. A to ani tehdy, jestliže 
se nevykonávají, i když u některých z nich by 
si to občas člověk přál, u jiných je to nepřed-
stavitelné. Zde se však zákonodárce smiloval 
a připustil, aby tyto vztahy zanikaly z vážných 
důvodů rozhodnutím soudu.

Strejda se chvíli po očku díval na svou choť 
a pak si povzdechl: „Když už jsem vydržel tak 
dlouho… Už běžím, Jiřinko.“

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

 777 999 644 •  www.creativedance.cz

Taneční pro mládež i dospělé
• Pro začátečníky i pokročilé.
• Individuální přístup – skupiny o max.15 párech.
• Špičkoví taneční mistři (finalistka MČR).
• Radotín, Zbraslav, Dobřichovice, Černošice, Řevnice.
• SLEVA PŘI PŘIHLÁŠENÍ VÍCE PÁRŮ.

Lady Latin Dance
Dámy, milujete tanec?
• Pro začátečnice i pokročilé.
• Nepotřebujete tanečního partnera.
• Skvělé lektorky.
• Individuální přístup.
• Černošice, Radotín,
 Dobřichovice,
 Zbraslav.

Zápis na září 2017
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Kde najdete vše, co hledáte pro svou zahradu, jezírko, balkón či terasu?

V GARDEU v Černošicích – Dolních Mokropsích.

GARDEO je nový vlastník zahradnictví 
v Černošicích Dolních Mokropsích, které 
místní znají již dlouhá léta coby zejména 
specialistu na návrhy, realizace a údržby 
jezírek a koupacích biotopů. Poté, co 
zahradnictví převzala nová společnost 
GARDEO s novými vlastníky, došlo 
k podstatnému rozšíření nabízeného 
sortimentu a služeb.

Zeptali jsme se nových majitelů, s čím 
GARDEO přichází a čím oslovuje své 
stávající a potencionální nové budoucí 
zákazníky?

Pokračujeme v tradici vlastní produkce 
leknínů a bahenních rostlin a v navrhování, 
realizacích  a údržbě vodních děl. Dále rozví-
jíme sortiment produktů nabízených v naší 
prodejně, jedná se o rozsáhlý sortiment 
všeho, co je krásné do zahrad našich zákaz-
níků. Nadto rozšiřujeme dosud poskytované 
služby o návrhy, realizace a údržby zahrad 
a to jak pravidelné, tak i nepravidelné. Tyto 
služby v našem „údolí“ nebyly dostatečně 

pokryty v této a to je při množství krásných 
zahrad v této lokalitě škoda. Náš kádr tvoří 
v současné době 13 pracovníků a hledáme 
další, abychom mohli rozvíjet i tyto služ-
by. Novinkou letošního roku jsou i střešní 
zahrady, drobné stavby z kamene a dřeva 
a v neposlední řadě i servis bazénů včetně 
prodeje bazénové technologie.

Je něco, co GARDEO svým zákazníkům 
nemůže nabídnout?

Myslíme, že umíme nabídnout profesionální 
službu v jakékoli oblasti týkající se zahrad, 
jezírek, balkónů a teras. A letos chceme 
nabídnout i služby související s Dušičkami a 
Vánocemi, tj. výzdoby, věnce, typické rostliny 
a samozřejmě i vánoční stromečky.  Ale 
abychom zodpověděli, co nenabízíme, jsou 
to pokojové rostliny a řezané květiny, to není 
v současné době naše specializace. Jinak ale 
limity nemáme. Ještě bychom rádi zdůraznili 
též nabídku instalace a servisu závlahových 

systémů Hunter a pokládky neviditelných 
obrubníků.

Jak zvládnete uspokojit nápor zákazníků?

To je samozřejmě zejména na jaře (a letos to 
po chladném dubnu platí dvojnásob) logis-
tický oříšek. Jakmile roztají ledy, všichni chtějí 
servis jezírek.  A jakmile zaprší a vysvitne 
sluníčko a začne růst tráva, všichni by rádi 
vertikutaci hned. Musíme tedy postupo-

vat podle toho, jak kdo projeví zájem a též 
v závislosti na počasí. Nebudeme provádět 
vertikutaci v trvalém dešti, to není profesio-
nální. Nejlepší je v případě pravidelných čin-
ností domluvit se na podmínkách ještě před 
začátem sezóny. To dá zákazníkovi jistotu, 
že bude mít o svou zahradu postaráno a my 
víme, že můžeme s předstihem vše naplá-
novat (samozřejmě s výhradou klimatických 
komplikací).

Co dalšího nabízíte?

Součástí našeho týmu jsou odborníci, kteří 
rádi poradí jak s výběrem vhodných rostlin, 

tak i s nastalými problémy na zahradě (a těch 
je i díky množství škůdců bohužel stále více). 
Pravidelně pořádáme tematické soboty, kde 
vysvětlujeme a ukazujeme jak na to. Nej-
bližší takovou akcí je v sobotu 17.6. výstava 
„Slunce versus stín“, kde budeme předvádět 
aranže rostlin vhodných na plné slunce a zase 
naopak spíše do stinných míst.

Kde a kdy Vás zákazníci najdou?

Jsme trošku „zastrčeni“ v Dolních Mokrop-
sích naproti přívozu Kazín, ale zato jsme pro 
naše zákazníky k dispozici sedm dní v týdnu 
včetně svátků od 9 do 19 h. 

Kontakt:

GARDEO spol. s r.o.
Zahradnictví Pod Kazínem
Ukrajinská ul. č. ev. 1528 
252 28 Černošice - Dolní Mokropsy

gardeo@gardeo.cz
www. Gardeo.cz

Otevírací doba Po-Ne 9-19 včetně 
svátků
Prodejna: 733 587 769
Realizace a údržby: 602 365 175, 
603 887 599

arDeo
Přijďte do Gardea – nové zboží každý týden. 
Najdete nás též na farmářských trzích v Černošicích.

Nabízený sortiment:
• balkonové rostliny
• bylinky
• okrasné keře, stromy, živé ploty
• vodní a bahenní rostliny
• cibuloviny, skalničky a ostatní trvalky
• okrasné traviny a bambusy
• osiva, hnojiva, substráty, kůry a rašeliny
• zahradnické nářadí
• bazénová chemie

Nabízené služby:
• návrhy a realizace zahrad, jezírek a koupacích biotopů
• pravidelné i nepravidelné údržby zahrad a jezírek
• instalace a servis závlah Hunter
• instalace nevyditelných obrubníků
• kamenné a dřevěné prvky do zahrad
• střešní zahrady
• kamenné zídky a chodníky
• osazování truhlíků, květináčů sezóními rostlinami, 

dekorace
• servis a čištění bazénů

www.gardeo.cz

Ukrajinská č.e. 1528, Černošice - Dolní Mokropsy
gardeo@gardeo.cz, mob. 602365175, 733587769

17.6. Slunce versus stín
Výstava aranží rostlin vhodných do stínu a na slunce

Dobřichovice

Radotín

Berounka

Slunečná

D
r. Jánského

115 1159

GARDEO

nádraží Černošice

žel. zastávka
Černošice - Dolní Mokropsy

Ukra
jin

sk
á
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Marie Stivínová, babička známého 
hudebníka Jiřího Stivína, našla toto 
místo už v roce 1930. A vůbec se jí 

nedivíme, že domek a okolní přírodu s potoky, 
skálou a rybníčkem vyměnila za vilu na pražské 
Hanspaulce, kde předtím bydlela. Nastěhovala 
se sem a během let ze zahrady vytvořila kou-
zelné místo, kde se jako by zastavil čas.

Paní Stivínová byla uznávaná pěstitelka al-
pinek, měla jich mnoho už v pražské zahradě. 
Pro svou sbírku chtěla tehdy najít místo mimo 
Prahu, toužila založit zahradnictví. To se jí 
podařilo právě v Černolicích v osadě Potoky. 
„Tady se jí zalíbilo, tohle místo je pro milovní-
ka rostlin a stromů ideální. Jsou tady potoky, 
mokřady, dříve tu býval rybníček. A naproti 
je skála, kde se dařilo alpinkám. Babička 
postupně kupovala pozemky kolem, až to bylo 
dohromady 13 hektarů,“ vypráví paní Jitka Sti-
vínová, která tu dnes žije už dvacet let. A za nic 
by toto místo nevyměnila.

Jako paní Marie. Srovnání s ní se ale brání: 
„Zdaleka neumím to, co ona, pěstování alpinek 
je věda. Ale snažím se, aby duch zahrady zů-
stal. Když něco spadne nebo musíme porazit 

nějaký strom, zase sem něco dám.“ A tak mají 
tyto dvě dámy společné hlavně to, že zahradu 
u potoka milují a s láskou se o ni starají.

 

Osudy zahrady
Zahrada Stivínka byla a stále je rájem všech 

botaniků a zahradníků. Za života paní Ma-
rie sem jezdily pro alpinky významné české 
osobnosti, například novinář A. J. Liehm, malíř 
František Horký a také spisovatelé bratři Čap-
kové nebo Vladislav Vančura.

Marie Stivínová byla schopná obchodnice, 
vyvážela své výpěstky i do zahraničí (hlavně 
do Německa a Holandska) a zaměstnávala 
šest lidí. Za války se situace zhoršila, to ale ne-
bylo nic proti tomu, co hrozilo zahradě po roce 
1948. Tehdy se ji podařilo předat do správy 
Botanického ústavu Akademie věd, čímž byla 
zachráněna před rozparcelováním na pozemky 
pro chaty. Zahrada byla oficiálně aklimatizační 
stanicí pro rostliny dovezené z ciziny a spadala 
pod Průhonice, působil tu mimo jiné známý 
botanik Václav Větvička.

A po roce 1989? Stivínka utrpěla spory 
o dědictví, které se táhly 10 let. Teď už to zase 
vypadá dobře. Díky paní Jitce Stivínové, která 
vdechla místu znovu původní atmosféru. „Za-
hrada nějak láká, lidé se sem stahují, přijíždějí 
a vracejí se. Pořádáme tady různé koncerty 
a výstavy, bylo tu také pár svateb. A místo si 
oblíbili filmaři,“ dodává Jitka Stivínová. Natáčel 
se tu třeba seriál Pojišťovna štěstí, v nedávné 
době pak detektivka Případ dvou sester nebo 
film Monstrum. „Ten vypráví příběh o pomníku 
Stalina. Natáčela se tady scéna, jak obrovské 
Stalinovo ucho leží v trávě a slouží jako pítko 
pro psy. Jenže psi se místo pití vymáchali 
v potoce,“ směje se Jitka Stivínová.

Vyzařuje z ní pozitivní přístup k životu. „V ži-
votě si nemám na co stěžovat,“ říká. A když 

vypráví a ukazuje, jaké poklady tu rostou, je 
cítit také její láska k zahradě.

Vzácné stromy
Některé stromy jsou tu skoro 90 let! „Třeba 

černá borovice, metasekvoje nebo bílý rodo-
dendron. A támhleten smrk pichlavý babička 
zasadila, když se narodil vnuk Jiří, před 74 lety. 
Víno tu roste přes padesát let, zasadil ho jeden 
ze synů Marie – vinař, bydlel tady po ní ještě 
v 70. letech,“ vzpomíná Jitka Stivínová.

Je to opravdu na dlouhé povídání. V jednom 
zákoutí zahrady je vysazeno středozemní rost-
linstvo – cypřiše nebo túje, vedle domu stojí 
dvě obrovské magnolie, pořád něco barevně 
kvete a voní. A do toho zpívají ptáci…

„Pokaždé je to tady jiné, v každém ročním 
období, Třeba brzy na jaře jsou tady vedle 
potoka sněženky a bledule, to jsou lány, mili-
ony sněženek… Když se podívám ven z toho 
malého okýnka, je to krása. Vidím i skálu, 
kterou chtěla babička na skalničky, teď tam 
jsou i náletové stromy, ale mně se to vlastně 
líbí. Zahrada je živý organismus, vždycky si 
poradí.“ ! Lucie Hochmalová

 Petra Stehlíková

Zahrada Stivínka si uchovala 
čarovné kouzlo po desetiletí
Na světě je mnoho krásných 
míst. A mnohdy za nimi 
vůbec nemusíme jezdit 
daleko, naopak – nacházejí 
se za prvním kopcem. Jeden 
takový malý ráj jsme objevili 
nedávno v Černolicích. 
V osadě Potoky je ukrytá 
zahrada zvaná Stivínka.
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PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O OBČERSTVENÍ

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. června 2017.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou a správným 
řešením kvízu: pro dvě osoby káva, fresh džus a 3 kopečky zmrzliny 
Cenu věnovala: J&E Café

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji úplnou poštovní 
adresu. Děkujeme. Připravil Pavel Tichna

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 6, jinak cena propadá. Děkujeme.

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O OBČERSTVENÍ

u VEČÍREK

Syn se vrátil z večírku a jeho rodiče se ptali, kolik tam bylo celkem lidí?
Martin jim odpověděl, že si počet lidí nepamatuje, ale ví, že si každý s každým  
potřásl rukou a že se jednalo o 66 potřesení. Kolik bylo na večírku lidí?
Výsledek kvízu z minulého čísla: Vázu rozbil Honza

Tajenka z minulého čísla: Sejdeme se na Portě

Vylosovaní luštitelé křížovky se správným řešením kvízu z květnového čísla:
Antonín Samec, Liteň / Lucie Strejčková, Hlásná Třebaň
získávají: jednu jednodenní vstupenku na Portu do Řevnic

OC Lety J&E Café Po - Pá: 8:00 – 18:00
Pražská 559, 252 29 Lety www.jecafe.cz So a Ne: 10:00 – 18:00
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NA DOVOLENOU JIŽ S NOVÝM VOZEM ŠKODA

WWW.FEMAT.CZ

FEMAT Autocentrum Radotín
Výpadová 2313
152 00  Praha - Radotín

+420 242 406 328
prodej@femat.cz
www.femat.cz

Využijte nabídku našich nových skladových 
vozů ŠKODA nebo si vyberte některý z více než 
100 ojetých vozů, se kterými můžete ihned 
odjet. 

PŘEDVÁDĚCÍ VOZY

SKLADOVÉ VOZY 

OJETÉ VOZY

SERVIS   



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


