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+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu

Pěší túry  
po Českém ráji 

Jiří Geissler:
Jsem exhibicionista 
zleva i zprava

Téma: Vydejte 
se za výhledy
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Další informace naleznete: K Třešňovce 64, Karlík 252 29
tel.: 777 009 945, e-mail: zvonecekmontessori@gmail.com

www.montessoriskolka.cz

ČESKO – ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK
HLEDÁME RODILÉHO 

MLUVČÍHO OBOR ANGLIČTINA 
do bilingvní Montessori třídy 
pro výuku dětí od 3 do 6 let 

Pracovní doba: celý týden 8:30 – 12:30 

Požadavky: praxe v oboru, Montessori vzdělání 
výhodou, respektující přístup k dětem. 

WE ARE LOOKING 
FOR A NATIVE 

ENGLISH SPEAKER 
For bilingual Montessori class for children 

from 3 to 6 years 
Working hours: working week days 8:30 – 12:30 

Requirements: experience working with children, 
Montessori education is welcomed, respekting 

approach to children.

RESTAURACE A HOTEL 
NABÍZÍ PRÁCI
PLNÝ ÚVAZEK, ČÁSTEČNÝ

NEBO BRIGÁDU

HLEDÁME:
kuchaře, servírky, číšníky, 

barmany, recepční, pokojské, 
pomocné síly.

Máte zájem stát se členem 
týmu v nové restauraci a hotelu 

v Dobřichovicích?
Kontaktujte nás:

obchod@panskazahrada.cz
nebo tel.: 602 689 243
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K Dobřichovicím už tradičně patří kultura, 
a obzvlášť v létě si ji tu mohou všichni 
zájemci užít dosyta. I letos se na nádvoří 

zámku celý uplynulý měsíc konaly Dobřicho-
vické divadelní slavnosti, během nichž bylo 
uvedeno několik her, mimo jiné i úspěšný kus 
Brouk v hlavě v podání místní Dobřichovické 
divadelní společnosti (DDS). Premiéru pak měla 
komedie Peklo v hotelu Westminster.

Komedii Raye Cooneyho Peklo v hotelu 
Westminster nastudovala rovněž DDS v čele 
s režisérem Petrem Říhou, který vsadil kromě 
sebe na osvědčené herce Jiřího Šafránka, Jana 
Seidla, Hedviku Hájkovou, Janu Kroupovou, 
Alenu Říhovou nebo Petr Bendla. Vedlejších 
rolí se zhostili Jiří Geissler, Stanislava Čížková, 
Jitka Vosková, Kateřina Filla Věnečková a Olga 
Vokurková. Výkony všech byly pozoruhodné, 
a tak si herci pokaždé vysloužili obrovské ovace 
publika. Pět ze sedmi představení bylo bezna-
dějně vyprodáno, celkem hru zhlédlo na 1 200 
diváků. Pokud jste ji neměli možnost vidět, 
přijďte 19. listopadu do pražského divadla 
ABC, kde ji DDS uvede ještě jednou.

Na jevišti se během divadelního léta předsta-
vily také hostující soubory. Divadelní sdružení 
Tyl z Bakova nad Jizerou přivezlo Modré 
z nebe, pražský Divadelní soubor Rozkoš  
Tragédii na Mississippi, Kočovné divadlo AD 
HO Zmrazovače a Divadelní spolek Vojan 
z Libice nad Cidlinou Nevěstu k pohledání. 
Divadelní slavnosti pak orámovaly dva  

koncerty – při zahájení zahrála Dobřichovická 
komorní filharmonie ZUŠ Dobřichovice s do-
provodem pěveckého oddělení ZUŠ a dámské 
vokální skupiny Cabinet a vše zakončila kapela 
Circus Brothers.

Členové DDS slavili letos také významné 
jubileum – nadšení ochotníci Alenka a Petr 

Říhovi, bez kterých už si dobřichovické divadlo 
nejde představit, se letos dožívají 70 let. 
Do dalších let přejeme zdraví a ještě mnoho rolí 
a režisérských počinů!

Reportáž o komedii Peklo v hotelu Westmin-
ster můžete najít na www.idobnet.cz 
v sekci Videa. (lh)

Ochotníci slavili úspěch Pekla i jubilejní narozeniny
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Těšte se na souboje šermířů
Skupina historického šermu Alotrium pořádá 
slavnosti s názvem Šermířská alotria. Zájem-
ci o historické souboje, tanec a divadlo se 
v sobotu 26. srpna sejdou u Berounky pod 
dobřichovickým zámkem už po čtrnácté.

Program začne v 11 hodin a během něj 
vystoupí na 15 souborů z celé republiky. 
Vedle již tradičních šermířských a tanečních 
vystoupení uvidíte i komentované ukázky 
sportovního šermu v podání našich špičko-
vých trenérů, manželů Vincencových z oddílu 
USK Praha. Nebude chybět historické tržiště 
s dětskou lukostřelbou a dalšími atrakcemi pro 
malé i velké, doplněné dobovým i současným 

občerstvením, součástí akce jsou jízdy na koni, 
historický kolotoč nebo malování na obličej. 
Více najdete na www.alotrium.cz.

První zářijová sobota  
bude ve znamení vína 
Vinařské slavnosti v Dobřichovicích, tradiční 
setkání nad sklenkou vína, se letos konají 
v sobotu 2. září. Prostory zámku ožijí od 11 
hodin stánky domácích i zahraničních vinařů. 
Návštěvníky čeká kolem čtyřiceti prodejců 
a také pestrý kulturní program včetně příjezdu 
císařské družiny Karla IV., divadla pro děti 
a vystoupení šermířské skupiny Alotrium. 
Během odpoledne zahrají Jan Hrubý a Kukulín, 
Třehusk, The Buffoon’s Steam Engines nebo 
Mario Bihari a Bachtale Apsa.

Uzavřená ulice Na Pěšince
Od pátku 4. srpna do středy  
9. srpna bude v Letech uzavřena 
silnice Na Pěšince mezi ulicemi 
Pražská a Řevnická. Důvodem je 
překop pro uložení přípojky vodo-
vodu a kanalizace a elektropřípojky. 
Místo bude označeno dopravními 
značkami.

Profesionální hasiči ze stanice Řevnice 
vyjeli v úterý 25. července ke dvěma 
netradičním zásahům, při nichž vyprostili 

zvířata. Šlo u uvězněnou ovci a uvázlého psa.
První událost se stala ve čtvrt na čtyři odpo-

ledne, kdy záchranáři dostali informaci o ovci 
zamotané do pletiva ve Svinařích. Na místě 
je uvítala žena, která o nehodě telefonovala, 
a zvíře jim ukázala. Ovce se zapletla do plasto-
vého plotu, který původně tvořil část ohrad-
níku. Hasiči ji odchytili, zabalili do deky, aby 
se nezranila, a pomalu ji z pletiva vymotali. 
Osvobozené zvíře pak pustili ke stádu.

O půl hodiny později volal na dispečink muž, 
který nahlásil psa zachyceného v okně domu 
v Mníšku pod Brdy. Řevničtí hasiči byli na místě 
za 13 minut a zjistili, že v bytě nikdo není. Jen 
v pootevřené ventilaci okna se za nohu zahákl 
menší pes. Požárníci proto nastavili žebřík, člen 
lezeckého družstva po něm vystoupal a zraně-
ného pejska vysvobodil. Další lezec pak zvířeti 
ošetřil drobné oděrky. Přivolanému majiteli pak 
zasahující tým doporučil, aby se svým čtyřno-
hým miláčkem navštívil veterináře.

Řevničtí hasiči zachránili ovci a psa
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Letošní ročník festivalu Hravě a zdravě bude 
ještě hodně vonět prázdninami. V sobotu 
2. září vás všechny zveme na řevnické 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kde proběhne 
již třetí ročník oblíbené akce pro každého.

 Jde o prezentaci místních a okolních spolků, 
kroužků, organizací, firem a všech, kdo mají 
potřebu ukázat, že umějí nebo provozují něco 
zajímavého, a chtějí se o to podělit s ostatními. 
Nezavíráme dveře před nikým. Proto se tento 
festival narodil. Letos bychom se chtěli víc 
věnovat ekologii, ochraně životního prostředí 
nebo recyklaci, stálicí zůstává zdravý životní 
styl. Na tato témata budou hovořit naši zajímaví 
hosté. Město Řevnice opět připojuje Den bez 
aut, a tak se můžeme těšit na různé worksho-
py, dílničky a prezentace klidně uprostřed 
silnice a přitom v bezpečí. Velmi oblíbená je 
každoroční Rodinná hra, která v minulém roce 

přilákala k účasti víc než stovku týmů. Po celou 
dobu bude na náměstí hrát živá kapela, nebu-
de chybět tanec. Účast přislíbila kromě dalších 
zajímavých hostů také herečka Klára Issová.

I letos všechny vyzýváme, aby s sebou přinesli 
slaný nebo sladký domácí štrúdl. Překonáme 
loňské číslo 13 závinů? Jako odměnu za tuto 
dobrotu obdrží každý poukázku na kávu do Mod-
rého domečku. Štrúdly se pak na závěr festivalu 
tradičně rozkrájejí a rozdají všem zájemcům.

Chceme také společně s vámi při této příle-
žitosti oslavit 10. výročí založení kavárny Modrý 
domeček, kterou jako spolek Náruč provozu-
jeme. Festival s námi pořádá Rodinné centrum 
Leťánek, které v regionu organizuje kroužky pro 
děti všech věkových kategorií i různé přednášky 
pro dospělé a seniory. Nedílnou součástí orga-
nizátorské skupiny je město Řevnice. Těšíme se 
na vás od 11 do 19 hodin. (mh)

Ido Portal Method v Letech
Nový originální kurz pro dospělé začne od září 
ve studiu GYM pohni s lety. Dámy i pánové 
mají možnost objevit úžasné možnosti vlastní-
ho těla, získat sílu a mobilitu. Stačí se přihlásit 
do skupiny Iota a naučit se pohybu Ido Portal 
Method. Informace a registrace ke kurzu jsou 
uvedené na stránkách www.petrruzicka.com 
nebo na facebookových stránkách pohnislety. 
Že jste o tom neslyšeli? Přijďte si 2. září sami 
vyzkoušet, zasvětí vás Petr Růžička a Zdeněk 
Chomát na Hravě a zdravě v Řevnicích.

Oprava viaduktu snížila  
počet spojů

Méně vlaků bude od 15. srpna do 26. října 
jezdit mezi Řevnicemi a Dobřichovicemi. Důvo-
dem je dlouhodobá výluka na trati způsobená 
rekonstrukcí železničního mostu na řevnické 
objížďce. Ta je nyní pro veškerou dopravu 
uzavřena. Provozovatel dráhy SŽDC informoval 
o tom, že ve zmíněných termínech nepojedou 
v tomto úseku posilové vlaky v pracovních 
dnech z Řevnic a do Řevnic. Končit a začínat 
budou v Dobřichovicích. Z Řevnic do Prahy tak 
pojedou jen dva spoje do hodiny. (pan)

Pořídit plovoucí molo u Berounky o velikosti 6 x 
6 metrů s dvojími schůdky do řeky chtějí řevničtí 
zastupitelé. Umístěno by mělo být na levém 
břehu řeky nad lávkou, tedy v místech, kde 
chce řevnická radnice do budoucna vybudovat 

relaxační louku. Návštěvníci by tady pak mohli 
mít k dispozici lavičky, ohniště či betonové stoly 
pro pořádání pikniků, odpadkové koše a stojany 
na kola. Na revitalizaci prostoru se město pokusí 
získat dotaci z Ministerstva zemědělství ČR. (pan)

Hravě a zdravě letos s Klárou Issovou

Vstup do Berounky by mohlo lidem usnadnit nové molo

Státní veterinární správa ve spolupráci 
s Ministerstvem zemědělství ČR přijala 
další mimořádná nařízení s cílem zabránit 

šíření afrického moru prasat, mimo jiné inten-
zivní celoroční lov. Africký mor se letos objevil 
u prasat na Zlínsku, ke 13. červenci veterináři 
evidovali 30 nakažených divokých prasat.

„Děláme maximum pro to, aby se africký 
mor prasat dál nešířil na území České republi-
ky. Některá navržená opatření mohou být sice 
nepříjemná, ale v současnosti jsou nezbyt-
ná. Doufám, že veřejnost tuto mimořádnou 
situaci pochopí a bude s myslivci a veterináři 
spolupracovat,“ řekl ministr zemědělství Marian 
Jurečka.

Na celém území České republiky začíná 
platit ustanovení, které všem uživatelům 
honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu 
ukládá povinnost celoročně lovit všechny 
věkové kategorie divokých prasat bez rozdílu 
pohlaví. Nově bude možné pro intenzivní lov 
divočáků používat zdroje umělého osvětle-
ní či zaměřovače umožňující noční vidění. 
Povoluje se také odlov na pozemcích, kde 
probíhá sklizeň zemědělských plodin, či stří-
lení divočáků v odchytových zařízeních.

Platí nová opatření proti šíření afrického moru prasat
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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

Zahradní osvětlení pro montáž svépomocí
• Osvětlení do všech částí zahrady
• Jednoduchý a bezpečný systém 
• Rychlá montáž
www.led-zahrada.cz

„v NONĚ jsme jako DOMA“

POZOR: Poslední volná místa
pro školní rok 2017/2018

NABÍZÍME:

 příjemné rodinné prostředí  pestrý program  
 individuální logopedická  péče 

 pravidelné výlety  lesní výpravy 
 velkou zahradu  odpolední kroužky

HLEDÁME LEKTORKU ODPOLEDNÍHO KROUŽKU,

TANCOVÁNÍ, ZPÍVÁNÍ A DOVÁDĚNÍ.

Máte-li zkušenosti, chuť a zájem ozvěte se nám.

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

Přinášíme rozhovor s jejím majitelem, dobři-
chovickým občanem, Ing. Jiřím Novotným.

Jak dlouho se pohybujete „ve víně“?
Už to bude 25 let. Začínal jsem v roce 1992 
v obýváku našeho bytu ve Vršovicích, kde jsme 
tehdy bydleli. Ve sklepě jsme vybudovali malou 
vinotéku a přivezli první avii plnou vín z Moravy.

Co vaše práce obnáší?
Každého napadne, že jezdíme po světě, 
ochutnáváme vína, a když nás nějaká nad-
chnou, prostě je nakoupíme. To je ale jen ta 
třešnička na dortu a příjemnější část práce.

Podle jakých kritérií vína vybíráte?
V první řadě nám jde o poměr kvalita/cena. 
Umění vyrobit dobré víno dnes už není výsa-
dou pár vinařů. My hledáme ty, kteří dělají vyni-
kající víno a zároveň nešroubují cenu zbytečně 
vysoko. Samozřejmě přihlížíme k aktuálním 

trendům, jako jsou autentisté, naturální vína, 
biodynamika atd. 

Jaká vína jsou u vás k dostání?
Především ta, která sami rádi pijeme. Jsme 
přímým dovozcem, to znamená, že si vína vy-
bíráme přímo u vinařů. Aktuálně vozíme vína ze 
16 zemí světa. Naší srdcovkou je „nový svět“. 
S vlajkovou lodí firmy, chilským vinařstvím Mo-
randé, spolupracujeme už 12 let. I dodavatele 
z Moravy a Čech si pečlivě vybíráme a jejich 
řady postupně rozšiřujeme.

Prý nabízíte řemeslná piva.  
Co si pod tím máme představit?
Jedná se o nefiltrovaná, nepasterizovaná piva 
malých pivovarů. Naším bestsellerem je Ma-
tuška, ale zákazníci se vracejí také pro speciály 
z Kounic či Katalánska.

Let’s Wine není váš první obchod.  
Kde všude se dají vaše vína koupit?
V Praze máme tři vinotéky Cellarius. Tu nejzná-
mější provozujeme v pasáži Lucerna od roku 
1996. Zbylé dvě najdete na Vinohradech 
a v Karlíně. Před pár lety jsme otevřeli Cellarius 
také v Černošicích.

Proč se nová vinotéka v Letech  
nejmenuje také Cellarius?
Jde o jiný koncept. Let’s Wine je spíše než 
vinotéka specializovaný obchod s vínem 
s kompletním servisem. S výběrem vína 
vám maximálně pomůžeme. Řeknete nám 
například, co budete vařit, a podle toho vám 
nabídneme vhodná vína k párování. Zvýše-
nou péči věnujeme skladování. Prémiová vína 
jsou uložena v klimatizovaném boxu se stálou 
teplotou. Navíc u nás koupíte třeba i značkové 
vinné sklo. Také interiérem je Let’s Wine dost 
odlišný. Koneckonců, přijďte se podívat.

Let’s Wine / OC Lety
obchod@letswine.cz / tel.: 603 545 900
www.facebook.com/vinotekalety

Máme rádi dobrá vína
Nově otevřený obchod nejen 
s vínem Let’s Wine najdete 
v obchodním centru Lety, 
u supermarketu Billa. Láká 
širokou nabídkou vín, piv 
malých pivovarů, cideru 
a delikates.
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Pokud byste se na ni chtěli vydat, musíte zamířit přes Vltavu 
k Jílovému u Prahy. Třicetimetrová ocelová telekomunikační 
věž se nachází zhruba kilometr jihozápadně od této obce 

a nazývá se podle stejnojmenného kopce Pepř. Vyhlídková věž 
na Pepři s plošinou umístěnou ve výšce 18 metrů, na niž vede 
vřetenové schodiště s 91 schody, byla pro veřejnost otevřena v roce 
2007. Plány postavit rozhlednu na tomto místě však pocházejí 
již z roku 1927. Tehdy Spolek rodáků a přátel Jílového uvažoval 
o vybudování 21 metrů vysoké kamenné rozhledny s přístavkem 
pro stráž a turisty. Záměr však nebyl nikdy uskutečněn. Současná 
stavba je kombinací vysílače mobilní sítě a rozhledny. Díky tomu je 
celoročně volně přístupná. Nejlépe se k ní dostanete červeně znače-
nou naučnou stezkou Jílovské zlaté doly přímo z náměstí v Jílovém 
u Prahy. Samotná cesta je dlouhá přibližně jeden kilometr.

Z jedné rozhledny je vidět na další
Budování rozhleden má v České republice dlouhou tradici. Začalo 
ještě v době Rakouska-Uherska, ve druhé polovině 19. století, a to 
díky iniciativě různých okrašlovacích či horských spolků. Stavby to 

Vydejte se za výhledy
Jako houby po dešti rostly v uplynulých 
několika letech rozhledny v České republice. 
Stavěly se dokonce i tam, kde nejsou žádné 
kopce. A tak není divu, že nejníže položené 
vyhlídkové stavby najdeme i v místech pod 200 
metrů nad mořem. Třebaže se Středočeský 
kraj s takřka čtyřmi desítkami rozhleden řadí 
spolu s Ústeckým a Jihomoravským krajem 
na republikovou špici v jejich počtu, náš okres 
Praha-západ se pyšní pouze jedinou.

Rozhledna na Městské hoře v Berouně bývala součástí vodárny.
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bývaly většinou dřevěné, ve většině případů se 
do dnešních dnů nedochovaly. Některé odolnější 
kamenné vyhlídky stojí dodnes. Druhá vlna přišla 
po první světové válce, kdy se iniciativy ujaly 
Kluby českých turistů. S druhou světovou válkou 
a následným nástupem komunistů nastala pro 
rozhledny doba temna. Nové se nestavěly vůbec 
a ty staré postupně skomíraly, neboť na jejich 
opravy nebyly finance.

Jiří Štekl, autor knižního průvodce z roku 
2009 Rájem rozhlednovým na kole, pěšky, 
lanovkou i tramvají, rozdělil renesanci výstavby 
rozhleden z počátku 21. století na tři etapy. 
Zatímco v první etapě převládaly opravy zniče-
ných starých rozhleden, druhá fáze předsta-
vovala mohutnou výstavbu ocelových stožárů 
mobilních operátorů a telekomunikačních 
firem. V některých obcích se podařilo využít 
tato ocelová monstra i k bohulibému účelu – 
výhledu do kraje. To je i případ Pepře.

V zatím poslední etapě budují nadšenci 
a spolky zcela nové rozhledny, a to za jediným 
cílem: rozhlížení se po okolí. „Síť vyhlídkových 
objektů je dokonce tak hustá, že už existují 
spíš výjimky, kdy z jedné rozhledny nespatříte 
alespoň jednu další,“ míní Jiří Štekl.

Troufli byste si odhadnout, který okres Středo-
českého kraje vede tabulku s nejvyšším počtem 
rozhleden? Pokud tipujete Příbramsko, máte 
pravdu. Rozhleden tu napočítáte asi devět. Ov-
šem ne na všechny se v současnosti lze vydat. 
Jedna z nejznámějších příbramských rozhleden 
stávala dlouho na vrchu Třemšín. První tam byla 
postavena již roku 1888. Dostala jméno Schön-
bornova, po pražském arcibiskupovi, který 
stavbu financoval. Byla to dřevěná věž o čtyřech 
patrech. Vyhlídkovou plošinu kryla střecha. 
Stav rozhledny na počátku 21. století byl natolik 
havarijní, že zdolat ji mohl pouze blázen či hazar-
dér. Dílo zkázy završil v červenci 2015 ničivý 
požár. Kromě lesního porostu zachvátil i staré 
dřevěné torzo, takže došlo k jeho zřícení. 

V současnosti je pozemek pod bývalou 
rozhlednou v rámci církevních restitucí převeden 
do vlastnictví pražského arcibiskupství. Podle 
informací zveřejněných v Pražském deníku má 
církev stálý zájem rozhlednu na Třemšíně znovu 
postavit. „Už se uskutečnilo první kolo výběrového 
řízení na návrh rozhledny,“ uvedl mluvčí arcibis-
kupství Stanislav Zeman s tím, že peníze na stav-
bu má arcibiskupství jako investor vyhrazeny.

Na Studený vrch  
pěšky i na kole
Stále stojící příbramskou zástupkyní těšící se 
velké slávě je rozhledna Studený vrch, kterou 
provozuje Sdružení za ekologický rozvoj krajiny. 
Právě na ni je možné si udělat krásný pěší 
či cyklistický výlet od dolní Berounky. Buď 
po červené hřebenové značce, nebo po cyklo-

stezce přes Halouny, Stožec a Jelení palouky. 
Ještě před cestou je dobré si zkontrolovat ote-
vírací dobu rozhledny na www.rozhlednastude-
nyvrch.estranky.cz. Od dubna až do října bývá 
otevřena každý víkend o sobotách a nedělích, 
mimo sezonu je tomu jinak.

Kamenná věž z pískovcových bloků má 
neobvyklý sedmiboký tvar, přičemž každá strana 
je mírně prolomená, takže půdorys tvoří spíš 
sedmicípou hvězdu. Po vyšlápnutí 81 schodů lze 
za příznivého počasí přehlédnout napříč celou 
republiku od Šumavy k Cínovci. Nabízejí se tak 
výhledy na Křivoklátsko, České středohoří, Říp, 
Bezděz, vrchy České Sibiře a Jistebnické vrcho-
viny, za velmi dobré viditelnosti i na Krušné hory, 
Ještěd či šumavský Boubín. Navíc zde můžete 
prožít první hodiny nového roku. Právě sem totiž 
směřují při novoročním pochodu kroky stovek 
nadšenců. u

DOBNETTÉMA

Pohledy na centrum Berouna z rozhledny na Městské hoře.

 Petra Stehlíková
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Nabízíme volné
pracovní místo:
Náplň práce: vystavování faktur, účtování přijatých faktur, vedení pokladny, 
účtování bankovních výpisů, personální agenda a zpracování mezd
pracovní doba: po – pá 8,5 h denně (od 7:00, 7:30 nebo 8:00)

Požadujeme: znalost podvojného účetnictví a zpracování mezd, 
středoškolské vzdělání, praxe min. 1 rok, základní orientace v daňových 
zákonech a příslušné legislativě, pečlivost, odpovědnost, samostatnost, 
výhodou je znalost informačního systému Premier

Nabízíme: příjemné pracovní prostředí v dobrém pracovním kolektivu, 
závodní stravování, možnost rozšiřování znalostí – odborná školení apod.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail
kaclova@aquaconsult.cz, tel.: 251 642 213, l. 312.

ÚČETNÍ

AQUACONSULT, spol. s r.o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, tel.: 251 642 213

NÁSTUP
IHNED

Zůstaneme-li na Příbramsku, nesmíme opo-
menout okolí Sedlčan, které je na rozhledny vel-
mi bohaté. Do výšky se tu tyčí hned čtyři věže. 
Možná, že by se tak Sedlčansko mohlo nej-
větším počtem rozhleden na kilometr čtvereční 
zapsat do knihy rekordů. „Je to nádherný pocit 
– vystoupat nahoru. Ovšem největší zážitek jsou 
pro mě právě výhledy. Proto by měla rozhledna 
stát na dobrém vysokém místě. Je zajímavé, 
kam se dá ze středních Čech dohlédnout,“ 
uvedl před časem pro MF Dnes autor mnoha 
publikací o rozhlednách Vladimír Pohorecký.

Jedna rozhledna, přístupná v letní sezo-
ně, stojí na Veselém vrchu u Mokrska, tvoří 
ji ocelový telekomunikační stožár s vyhlídko-
vou plošinou. Je z ní pěkný výhled na České 
středohoří, Brdy, vltavské údolí s vodní nádrží 
Slapy a při ideální viditelnosti i alpské štíty, 
Krkonoše nebo vrchol Kleť a Šumavu.

Vyjít po schodech a vychutnat si pohled 
do kraje můžete i z rozhledny Drahoušek 
u Osečan. Stavba měla vzniknout už v roce 
2001, ale nakonec byla slavnostně otevřena až 
na jaře roku 2004. Nejlépe se k ní dostanete, 
když dojedete do Osečan, odkud podle směr-
níku zabočíte na úzkou asfaltovou silničku, 
která vás po chvíli zavede k parkovišti. Tam 
necháte auto a pokračujete asi 300 metrů, až 
dojdete k rozhledně.

Langovu rozhlednu najdou zájemci na Onom 
Světě, obci u stejnojmenné chaty u Lašovic. Je 
sice nejnižší, ale zato nejvýš položená. Z této 
dřevěné stavby lze za velmi dobrých podmínek 
zahlédnout i Alpy. Nese jméno velkého obdivo-
vatele zdejší krajiny, inženýra Langa. 

Unikátně architektonicky řešená je rozhled-
na Kuníček u Petrovic. Sestává totiž ze dvou 
částí. Dole je kamenná podstava se dvěma 
schodišti, na níž je vyhlídka. Druhou část 
tvoří obyčejná typizovaná železná konstrukce 
mobilních operátorů. Právě na ní se nachází 
ve výšce 36 metrů hlavní vyhlídková plošina. 
Ne všechny obce se po vzoru Petrovických 
dokázaly při výstavbě telekomunikačních věží 
domluvit na spolupráci s operátory.

 
Na rozhlednu pomýšleli  
Zadotřebaňští
Za překrásnými výhledy nemusíte z dolního 
Poberouní cestovat až na Sedlčansko. Stačí 
se za nimi vydat třeba do Berouna. Ovšem ne-
chybělo mnoho a nejbližší rozhledna u dolního 
toku Berounky stála v Zadní Třebani. Na kopci 
Voškov ji na přelomu milénia zamýšlel postavit 
tamní Klub českých turistů. Na tuto jedinečnou 
stavbu byla dokonce vyhlášena i sbírka. „Výš-
kový objekt s vyhlídkovou plošinou umístěnou 

dvaadvacet metrů nad zemí postaví na samé 
hranici chráněné oblasti Klub českých turistů 
ze Zadní Třebaně s finanční podporou místních 
obyvatel a podnikatelů,“ hlásalo středočes-
ké vydání Mladé fronty DNES na konci roku 
1999. S návrhem podoby rozhledny příliš 
nesouhlasila správa Chráněné krajinné oblasti 
Český kras. Zadotřebaňští turisté nakonec 
od stavby upustili.

Zatímco třebaňská rozhledna světlo světa 
vůbec nespatřila, ta řevnická sice stála, ale 
současnosti se nedočkala.

Od konce 19. století byla malá rozhledna 
na vrcholu Babka nad Řevnicemi. Právě sem 
směřovala první turistická značka v brdských 
lesích. Označovala stezku z Řevnic na Skal-
ku přes Strážní vrch s odbočkou na Babku, 
v pořadí třetí, kterou KČT v Čechách vytvořil. 
Na Babce byl po roce 1890 postaven vyhlídko-
vý altán, a to péčí okrašlovacího spolku v Řev-
nicích. Ve stejném roce spolek opatřil cestu 
na Babku lavičkami. Ještě v roce 1910 byl altán 
zmiňován v průvodci, později se však rozpadl 
a nebyl obnoven, i když se o to mnozí pokou-
šeli. Také v Řevnicích se před lety proslýchalo, 
že by mohla být rozhledna na Babce obnovena. 
V současnosti tomu ale už nic nenasvědčuje.

A tak nejbližší vyhlídkovou stavbu najdeme 
nyní v Berouně. Na jeho katastru stojí roz-

Dřevěná rozhledna v Onom Světě na Příbramsku. Děd nad Berounem je vůbec první rozhledna postavená Klubem českých turistů.
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OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31  Olympia Fitness • www.olympiawellness.cz

POSILOVNA

SQUASH

Akční léto v Olympia Wellness
SPECIÁLNÍ CENOVÁ NABÍDKA do konce srpna

n squash za 99 Kč/hodina
n jednorázový vstup do posilovny za 99 Kč
n vstup do posilovny pro studenty od 8 do 12 hod. za 50 Kč

Akční léto v Olympia Wellness
HLEDÁME NOVOU KREV:

● paní na úklid
● lektory skupinových lekcí
● recepční na HPP
Práce v příjemném kolekti vu a prostředí, 
zaměstnanecké výhody.

hledny dvě. Jedna takřka v centru, na Měst-
ské hoře.

Je vlastně nadstavbou městského vodoje-
mu postaveného v roce 1936. S myšlenkou 
vybudovat takto řešenou rozhlednu přišla 
sama stavební firma Jelínek a synové. Čtrnáct 
metrů vysoká stavba je včetně schodiště po-
stavena ze železobetonu. Nabízí výhled hlavně 
na město Beroun, CHKO Křivoklátsko, Český 
kras, ale také na nedaleký vrchol Děd s druhou 
berounskou rozhlednou. Jde o vůbec první 
rozhlednu postavenou Klubem českých turistů. 
V současnosti je volně přístupná. Z Berouna se 
k ní můžete vydat po modré nebo po červené 
turistické značce.

Oslavenkyně u Lhotky
O vybudování rozhledny na Dědu bylo 

rozhodnuto v roce 1891 berounským od-
borem KČT. Stavba započala ve spolupráci 
s místním okrašlovacím spolkem, jako stavební 
materiál posloužily bílé cihly z Králova Dvora 
u Berouna. Rozhledna byla otevřena za pouhé 
čtyři měsíce, 17. 9. 1893. Je cihlová včetně 
vnějšího schodiště, vnitřní schodiště je litinové, 
zakončené plechovým zastřešením s výlezem 
na vyhlídkový ochoz s cimbuřím. Do majetku 
města Berouna se dostala v roce 2013. V ná-

sledujících letech počítá radnice s postupnou 
rekonstrukcí objektu. Majitel přilehlých pozem-
ků před časem vykácel některé stromy na jižní 
straně rozhledny, takže dnes se z věže naskýtá 
pohled severním, jižním a částečně západním 
směrem.

Jubilejní, desáté narozeniny letos slaví roz-
hledna Lhotka, která se nachází v lese zhruba 
pět kilometrů od Berouna na kopci s výškou 
461 m. n. m. Její výstavba byla zahájena v roce 
2005 společností T-Mobile Czech Republic, a. s. 
Slavnostní otevření se uskutečnilo 5. května 
2007. Z ochozu umístěného ve 25 metrech je 
malebný pohled na jedinečnou krajinu Čes-
kého krasu a Křivoklátska i na město Beroun, 
Vráž, Malé Přílepy a Železnou. Provozovatelem 
rozhledny je obec Chyňava.

Nejmladší rozhlednou na Berounsku je ta 
hudlická. Vybudována a otevřena byla v roce 
2015. Najdete ji na 609 metrů vysoké Krušné 
hoře. Na tomto bodě stála již před téměř sto 
lety dřevěná triangulační věž. Stavba ve tva-
ru trojbokého jehlanu měří 33 metrů a na její 
vrchol vede 96 schodů. Za dobré viditelnosti 
z ní dohlédnete na Klínovec, Ještěd i Šumavu. 
V letní turistické sezoně o víkendech je přímo 
pod ní možnost posezení a občerstvení. Ve ve-
černích hodinách bývá nasvícena.

!  Pavla Nováčková

Rozhledna Kuníček na Příbramsku, dolní ochoz.

PRAHA-ZÁPAD
Pepř u Jílového u Prahy

BEROUNSKO
Děd

 www.mesto-beroun.cz

Máminka u Hudlic
 www.obec-hudlice.cz

Městská hora Beroun
 www.mesto-beroun.cz

Lhotka u Berouna
 www.lhotkauberouna.estranky.cz

Třenická hora (u Cerhovic)
 www.cerhovice.cz

Zvonička (u obce Otmíče)

PŘÍBRAMSKO 
Drahoušek

 www.osecany.cz

Drtinova rozhledna
 www.drtinovarozhledna.cz

Kuníček
 www.kunicek.cz

Na Veselém vrchu 
www.chotilsko.cz

Studený vrch
 www.rozhlednastudenyvrch.estranky.cz

Onen Svět – Langova rozhledna
 www.onensvet.com

Orlov
 poznejbrdy.cz/rozhledna-orlov/

Třemšín – již zaniklá

Vojna
(v areálu památníku, který je pobočkou 
příbramského Hornického muzea)

 www.muzeum-pribram.cz

Vrškamýk
 www.obeckamyk.cz
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Mluvíme spolu jen několik hodin po uve-
dení letošní premiéry Dobřichovické diva-
delní společnosti Peklo v hotelu Westmin-
ster. Jak to dopadlo? 
Divadlo podle mne dopadlo výborně. Většinou 
to tak bývá, že čím horší generálka, tím lepší 
premiéra. I když já asi nemám takové právo 
hodnotit představení, protože moje role v něm 
není velká. To je spíš otázka pro trojici Hedvika 
Hájková, Jiří Šafránek a Honza Seidel, kteří si 
užili kvanta textu. A svůj podíl slávy si zažila 
i nápověda, moje přítelkyně Jana Dudeško-
vá. Práce měla hodně. Hodně přišlo i diváků. 
Vyprodáno bylo už týden před představením. 
Publikum bylo výborné, jak říkám, to dobřicho-
vické je prostě nejlepší.

Měl jste problém s tím, že značná část 
vaší postavy hraje jen v negližé, přesněji 
v trenýrkách?
Vůbec ne. Jsem exhibicionista zleva i zprava. 
Dělám si z lidí rád legraci a nevadí mi, když si ji 
dělám i sám ze sebe. To k tomu patří.

K ochotnickému divadlu jste se dostal te-
prve nedávno. Kolikátá vaše role to byla?
Začínal jsem ve Zvonokosech. Přišel za mnou 
kamarád, že potřebují nějakého pitomce, který 
vystřelí z pušky, až se mávne. Principála Petra 
Říhu jsem znal z přestupkové komise, a tak 
jakmile jsem se objevil mezi komedianty, hned 
mi dal i mou první roli – Bejkovce. Pak jsem 
hrál opilého milovníka ve Světácích, v Mušketý-
rech Portose a potom žárlivého Španěla. Takže 
tohle je moje pátá role.

Už jste musel kvůli roli něco obětovat?
Musel jsem si obarvit vlasy. Nevím, jestli bych 
třeba dokázal kvůli roli zhubnout…

A ztloustnout ano?
To asi ano, ale to umím i bez role. Zatím jsem 
tedy jen podstoupil barvení vlasů. Asi před mě-

sícem jsem se byl kvůli Broukovi v hlavě ostří-
hat a obarvit. Když pak člověk vyjde na ulici, 
uvědomuje si, jak na něj ostatní koukají. Lidé 
ve vlaku i v tramvaji stojí a dívají se na mě jako 
na blba, který je nabarven. Přemýšlím, o čem 
asi oni přemýšlejí. Je to velmi zábavné. Když si 
pak sednu s nabarvenou hlavou do corvetty, 
mnozí si myslí, že jsem stárnoucí seladon, 
který jede balit holky.

V civilu jste realitní makléř a krizový ma-
nažer. Jak to jde dohromady s divadlem? 
Co říkají klienti?
Dělám hlavně dražby. To znamená stoupnout si 
před publikum. I to je taková role. Mnoho mých 
klientů už bylo v divadle a odcházejí spokojení. 

Jak krizový manažer řeší případnou 
vlastní krizi?
Před dvěma lety jsem se třeba vydal na po-
chod kolem celé České republiky. Hlavní důvod 
ale asi byl, že jsem chtěl zhubnout. Říkal jsem 
si, že to nedokážu, když budu doma. Čtrnáct 

dní by to ještě šlo, ale ten patnáctý bych už 
vyžral celou ledničku. V nemocnici bych zřejmě 
zhubl, ale to si člověk moc nepřeje. Napadla 
mě i pouť do Santiaga de Compostela, ale pak 
jsem to zavrhl. Pro mě to bylo příliš duchovní, 
zprofanované, navíc nesnáším horko. Také 
jsem neměl vyzkoušeno, co znamená být celý 
měsíc mimo republiku. Nakonec mě inspirovala 
kniha Vladimíra Čecha. Napadlo mě prostě 
obejít naši zemi.

Jak probíhala příprava?
Trvala několik večerů, počítal jsem kilometry, 
vybíral trasu. Původně jsem myslel, že půjdu 
padesát kilometrů denně. Po zkušebních túrách 
v Brdech jsem musel slevit na třicet. Nejsložitější 
bylo najít měsíc, kdy bude možné se na cestu 
vydat. Začal jsem předloni, kdy jsem ušel 817 
kilometrů, letos jsem jich přidal 705.

Kolik tedy ještě chybí do cíle?
Zahájil jsem v Chebu a doputoval do Rokytni-
ce v Orlických horách, letos jsem pokračoval 
a došel do Mikulova. Chybí mi asi 570 kilo-
metrů. Mám před sebou úsek ze Znojma přes 
Českou Kanadu, Šumavu a Český les. Když 
to zvládnu brzy, dojdu z Chebu pěšky ještě 
do Dobřichovic.

A váš cíl byl splněn – zhubl jste?
Ano, po každém měsíci asi 12 kilo, ale násle-
dujících deset měsíců jsem to znovu nabral. 
Takže musím zase něco vymyslet. Třeba projdu 
republiku křížem krážem nebo polezu na nej-
vyšší vrcholky.

Jste majitelem dvou vozů Corvette. Jak 
byste charakterizoval majitele těchto aut?
Asi si je nekoupí žádný submisivní člověk, který 
stojí v koutě. Většinou je to spolek exhibicionis-
tů. Vesměs jsou to lidé dobře sociálně zajištění, 
neboť je to zbytný koníček. Když se jakéhokoli 
majitele corvetty zeptáte, která je nejkrásnější, 

Jsem exhibicionista
zleva i zprava
Jiří Geissler je nepřehlédnutelný 
rodák z Dobřichovic. A to nejen díky 
své hřmotné postavě. Na ulici jej 
můžete potkat třeba s hřívou a vousy 
nabarvenými na havraní čerň kvůli 
divadelní roli temperamentního 
Španěla. Zaručeně se za ním 
otočíte, když kolem vás projede 
ve svém nablýskaném voze Corvette. 
A nepřestanete poslouchat, když vám 
začne vyprávět historky ze svého 
putování po Česku. Z premiéry Peklo v hotelu Westminster s Janem Seidlem.

Jiří GEISSLER
• Narozen 25. 9. 1963.

• Majitel realitní kanceláře, krizový 
manažer.

• Rozvedený, má tři děti a dvě vnoučata.

• Místostarosta a hospodář TJ Sokol 
Dobřichovice.

• Člen a hospodář Dobřichovické diva-
delní společnosti. Na kontě má 5 rolí.

• Majitel 2 vozů Corvette. Organizátor 
pravidelných květnových setkání 
majitelů těchto vozů.
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řekne vám, že ta jeho. A také to jsou lidé, kteří 
radši řídí, než jsou řízeni. A právě to je nejtěžší 
na organizaci našich srazů, které v Dobřichovi-
cích pořádáme.

Letos se konal již 7. ročník. 
Jak ho hodnotíte?
Na prvním ročníku jsme měli jen osm vozů, 
v dalším roce jich začalo rychle přibývat. 
Na třetím ročníku to bylo 25 a letos Dobřicho-
vicemi defilovalo už 38 aut.

Nicméně vzhledem k tomu, že tito lidé mají 
zkušenosti ze svých řídicích pozic, naučili se 
respektovat pokyny. Takže jsou velmi ukáznění. 
A organizace podle toho vypadá. Chvíli to trvalo, 
ale teď už se s nimi skvěle pracuje. Všichni 
do Dobřichovic velmi rádi jezdí. I kvůli odpoled-
nímu průjezdu centrem. Lidé tady na ně nehledí 
jako na zbohatlické vejtahy, ale těší se spolu 
s nimi z pěkných aut. Tu pokojnou a pozitivní at-
mosféru všichni moji kamarádi cítí a závidí nám ji.

Vy máte vozy pro okrasu,  
nebo s nimi běžně jezdíte?
Mám C3 z roku 1981 a další Grandsport C6 
šest let starý. Člověk je z jízdy trochu vytřepa-
ný, ale auto má velký kufr, tak s ním jezdíme 
na dovolenou. S grandsportem jsem byl teď 
na setkání corvett ve Švédsku, kam přijelo 
na 350 majitelů. Byli jsme s ním ve Skotsku 
a příští rok bychom si přáli jet na Shetlandy. 
Rádi s ním jezdíme po alpských silnicích.

Nesmím zapomenout, že jste rovněž ak-
tivní místostarosta a hospodář dobřicho-
vického Sokola…

Sokol u nás žije díky Jardovi Čermákovi, 
kterému já jen „přicmrndávám“. Věnuje 
tomu hodiny a hodiny. Volejbal, tenis, fotbal, 
jachting, lukostřelba, nohejbal, všestrannost. 
Máme přes 500 členů, rozpočet kolem 6 až 7 
milionů, když nepočítám dotace, areál ve vý-
borné kondici. 

Jaké máte před sebou cíle?
Nic neplánuji Jsem fatalista, nechci si proto dávat 
dlouhodobé cíle, osud to může zařídit jinak. Co 
bych ale chtěl, je dokončit můj pochod. Spousta 
lidí mě navíc ponouká, abych to sepsal. Pravda 
je, že vydat si knihu i v nízkém nákladu není dnes 
složité. Takže se na to možná vrhnu. (pan)
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POZVÁNKY
Dvě výstavy
Dvě výstavy můžete navštívit v srpnu v Dobřicho-
vicích. V Café galerii Bím budou až do 30. srpna 
k vidění Akty Jarmily Kubátové, na zámku pak 
výstava s názvem Stavební vývoj dobřichovických 
domů v plánech a fotografiích (24. 8. – 30. 9.).  
Autorům A. Adámkové, M. Neubertové, V. Krato-
chvílovi a J. Frantovi se podařilo sestavit unikátní 
expozici nejstarších dobřichovických domů.

Hasofest 2017
Jedenáctý ročník Hasofestu připravují na 12. srpna 
hasiči v Hlásné Třebani. Začíná se ve 13 hodin, 
nejmenší čeká dětský program plný her a soutěží, 
skákací hrad nebo bazén s kuličkami, i dospělí se 
mohou těšit na soutěže. Zájemcům se představí 
nejnovější stříkačky z okolí, nebudou chybět ukázky 
hasičů ani plamínků! K poslechu zahrají Slapdas, 
Maniac, Odeceet plynu, SCB a Nástroj snahy.

Musica Viva a Dixieland
Také letos bude srpen v Dobřichovicích plný hudby. 
Od 6. do 20. srpna se tu uskuteční vyhlášený 
festival klasické hudby Musica Viva. Během něj  
na zámku v Dobřichovicích a v karlickém kostele 
zazní sedm koncertů, uslyšíte mimo jiné Příběhy 
lesů, vod a strání, operetu Netopýr Johana Strausse 
ml. nebo renesanční písně. Program najdete 
na www.ludusmusicus.cz.
Příznivci jiného žánru se mohou těšit na Dixieland 
festival, který se koná 12. srpna u lávky.

Noc na Karlštejně
Poberounský muzikál Noc na Karlštejně zahájil 
letošní sezonu na začátku června v Dobřichovicích, 
nyní se přesouvá na zámek v Mníšku pod Brdy. 
Ochotníci společně s profesionálními herci (Václav 
Vydra, Míša Nosková, Ondřej Bábor) se tu představí 
4. a 5. srpna od 20 hodin.

Blíží se Lesní  
slavnosti divadla
Na konci prázdnin se v Řevnicích tradičně konají 
Lesní slavnosti divadla. I letos uvidíte skvělá před-
stavení, která sehrají soubory z Dejvického divadla 
a z Divadla Radka Brzobohatého.

A na co se můžete těšit?
Stvoření světa (Divadlo Radka Brzobohatého)
pondělí 28. srpna ve 20 hodin

Teremin (Dejvické divadlo)
středa 30. srpna ve 20 hodin

39 stupňů (Dejvické divadlo)
čtvrtek 31. srpna ve 20 hodin

Vzkříšení (Dejvické divadlo)
pátek 1. září ve 20 hodin

Výstava Naše svatby 
zpestří mariánskou pouť
Během černošické mariánské pouti (12. až 13. 
srpna) bude v komunitním centru MaNa naproti 
kostelu Nanebevzetí Panny Marie otevřena výstava 
Naše svatby, kterou připravila Černošická společ-
nost letopisecká. Otevřeno bude po oba dny od 10 
do 18 hodin, vernisáž se koná ve čtvrtek 10. srpna 
od 18 hodin. Zveme všechny laskavé přispěvatele 
i širokou veřejnost. (skš)

Sochaři tvoří další díl Cesty mramoru
Dobřichovice již posedmé hostí sochařské sympozium. 
Kilometrový chodník Cesty mramoru mezi Dobřichovicemi 
a Karlíkem letos svými díly obohatí  jedenadevadesátiletý 
akademický sochař profesor Stanislav Kolíbal, akademický 
sochař Petr Novák či Japonka Hiromi Nakagawa.

Sochaři tvoří svá díla od 11. července pod 
lávkou u Berounky, a to opět z červeného 
sliveneckého mramoru. „Jsme nesmírně 
rádi, že naše pozvání letos přijal významný 
představitel českého konceptuálního umění 
Stanislav Kolíbal, člen umělecké skupiny 
UB12,“ řekl akademický sochař Petr Váňa, 
zakladatel sympozia. Své umění předvá-
dějí také Petr Novák z Jaroměře a 23letá 
japonská umělkyně Hiromi Nakagawa, která 
od roku 2008 žije a tvoří v Buštěhradě.

Na cestě spojující dvě významné památky 
místní krajiny – barokní sochu Piety, vůbec 
největší sochu v údolí Berounky, a rotundu 
svatého Martina v Karlíku – doplní letošní práce 
sochařů díla z předchozích ročníků. Všichni 
jsou zváni k ukončení sympozia a představení 
hotových soch, které se koná v neděli  
13. srpna od 15 hodin pod lávkou.

Na místě byla i DOBNET.tv. Krátkou reportáž 
najdete na webu idobnet.cz v rubrice 
Videa.  Petra Stehlíková, titulní strana

Sedm úspěšných sezon má za sebou 
původní muzikál Postřižiny, letošní je 
poslední. Kdo jste ho tedy ještě neviděl, 

máte příležitost už jen nyní.
Pod komínem zámku ve Svinařích měly 

Postřižiny v roce 2008 premiéru, letos se zde 
12. srpna od 20 hodin uskuteční jedna ze dvou 
derniér. V hlavních rolích muzikálu, který slaví 
úspěchy po celé republice, uvidíte Jana Rosáka 
(doktor Gruntorád), profesionálního muzikálové-
ho herce Ondřeje Bábora (Francin), zkušenou 
ochotnici Adélu Červenkovou (Maryška) a exce-
lentního Karla Krále (Pepin). Zdatně jim asistují 
mnozí další, kromě herců si zahrají osovští 
hasiči v dobových uniformách, živá zvířata či 

historická technika. A pivo, samozřejmě… Po-
slední představení muzikálu Postřižiny se hraje 
25. srpna od 19 hodin v Mníšku pod Brdy. (mf)

Zámecký areál v Litni už počtvrté přivítá 
závěrečný koncert interpretačních kurzů. Ten 
letos připadá na neděli 13. srpna a koná se 
v sále Čechovny, přímo v místě, které obývala 
pěvkyně Jarmila Novotná s rodinou.

Koncert začne v 18 hodin pod vedením 
špičkové sopranistky Kateřiny Kněžíkové 
a mezinárodně žádaného basbarytonisty Adama 

Plachetky. Zúčastní se ho všichni absolventi 
letošních interpretačních kurzů. Hudební zážitek 
završí autogramiáda.

Tradiční liteňské interpretační kurzy letos za-
čnou 9. srpna. Specializací bude studium skla-
deb světového i českého repertoáru a účastníky 
jako každoročně na klavír doprovodí šéfkorepe-
titor Národního divadla Zdeněk Klauda.

Postřižiny slaví poslední sezonu

V Litni uctí legendární pěvkyni Jarmilu Novotnou
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Mám ten seriál také ráda, ale beru ho s re-
zervou. S velkou rezervou. Oni ne. Ostatně 
většina národa pohlíží na tento a podobný typ 
seriálů zcela nekriticky a celá řada věcí, nad 
nimiž se pozastavuji, místy vyskakuji z křesla 
a nadávám, jim připadá normální. Je mi líto, 
ale jsou-li takové seriály vnímány společností 
jako reálné, mají určité výchovné a vzdělávací 
prvky, ať se to milým televizním společnostem 
líbí nebo ne. Pokaždé, když některý přísluš-
ník policie vkročí do něčího bytu nebo domu 
bez povolení, zjevně bez přítomnosti majitele 
nemovitosti, a tváří se, že je všechno v napros-
tém pořádku, zaječím. Není to v pořádku.

Tolik jsme si zvykli na přátelské až soused-
ské tváře policistů z Kašperských Hor, že už 
to ani nevnímáme. Jenže tak to není správné 
a ani být nemůže. Ať chceme nebo nechceme, 
policista je prodlouženou rukou státu. Na rozdíl 
od toho, co platí pro všechny soukromé osoby, 
totiž, že co není zakázáno, je dovoleno, polici-
sta může činit pouze to, co mu zákon výslovně 
umožňuje, a to přesně stanoveným způsobem. 
Byt nebo dům, ať už vlastní nebo pronaja-

tý, je obydlím, jehož nedotknutelnost chrání 
druhý nejdůležitější zákon této země, Listina 
základních práv a svobod, a tuto nedotknutel-
nost policie může narušit právě jen v zákonem 
předvídaných případech. V základu k tomu 
musí mít souhlas vlastníka nebo nájemce, a to 
i když si s ním tyká a říká mu Jardo.

Pokud jej nemá, může vstoupit (případně si 
přístup zjednat) bez souhlasu uživatele do oby-
dlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést 
tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen 
tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup 
tam je nezbytný pro ochranu života nebo 
zdraví osob anebo pro odvrácení závažného 
ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti, pří-
padně má-li podezření, že se v obydlí nachází 
mrtvola či týrané zvíře, nebo při pronásledo-
vání podezřelého. Rozhodně ne tehdy, když 
pootevřenými dveřmi vidí uvnitř skříň, ve které 
něco svítí, nebo si myslí, že by tam mohla být 
zajímavá stopa, protože pan učitel nezamyká 
dveře na balkon.

Při vyšetřování trestného činu platí stejná 
pravidla a několik dalších podle trestního řádu. 

Policie Modrava
Je doba dovolených, kdo má štěstí, tráví tento čas někde u vody, na houbách nebo lezením 

po památkách/skalních masivech (vyberte podle své libosti). My jsme se vydali na Šumavu, 
a tak teď sedím na ohlazeném balvanu uprostřed řeky Vydry a přemýšlím. Mám tohle místo 

moc ráda, jen mi ho členové rodiny trochu kazí, protože namísto toho, aby obdivovali scenerii, 
řeší, kde lovili seriáloví policisté z řeky mrtvolu a z kterého mostu házeli seriáloví zločinci do řeky 
starou pušku. A jestli tam náhodou nezůstala.

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

Nejsou-li shora uvedené podmínky splněny, 
v rámci trestního řízení může zjednat vstup již 
pouze soud, který dává souhlas k tomu, aby 
policie v některých případech (právě tam, kde 
se její jednání v rámci trestního řízení dotýká 
základních práv kterékoli osoby) konala. Takže 
ano, pokud policie někde se zásahovou jed-
notkou vyráží dveře, má k tomu (mít) potřebný 
papír s kulatým razítkem. Ale i tam, kde jí stačí 
vzít za kliku, aby vám nakoukla do kuchyně, 
jestli tam neskrýváte vražednou zbraň, a pro-
brala vám šuplík s kuchyňskými noži, potřebuje 
tentýž papír od soudu, když vy s tím nesouhla-
síte. Oficiálně se tomu říká příkaz k prohlídce 
prostor, neoficiálně domovní prohlídka.

Jinak proti krimiseriálům nemám nic, byť ty 
americké jsou mnohdy úsměvné z jiných důvo-
dů (například v tom, že bez ohledu na stávající 
úroveň vědeckých poznatků a metod jsou 
schopné udělat testy DNA do 24 hodin nebo 
i dřív), ale u těch českých, a to nejen krimi-
nálních, mi vadí, že matou lidi. V zaujetí akcí 
tvůrci tak trochu pomíjejí rámec, který by měli 
respektovat. A že to není sranda? No není. Ale 
jen proto, že onen policista vypadá jako můj 
strýc Vladimír a tváří se naprosto neškodně, 
nemá právo mi někde čmuchat. Takže já jdu 
přivonět k tamhletěm netřeskům a vy si prosím 
dál užívejte dovolenou bez ingerence kohokoli 
s uniformou nebo bez ní.

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

•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

PRÁZDNINOVÉ
SLEVY KOL

Antonín Štěpánek 
odchovanec Sportclubu 
mistr ČR v dorostu 2017

Sportclub 
Řevnice 
pořádá 

NÁBOR DĚTÍ  
DO TENISOVÉ 

ŠKOLY

ZKUS TO 
JAKO TONDA!

Přihlášky a informace na info@sportclubrevnice.cz

Učíme začátečníky, dospělé i závodní 
hráče, v zimě na kurtech přímo u školy
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V Černošicích nově poběží „celá rodina“

Lety s exligovými oporami čekají čtyři přípravné zápasy

S menší ztrátou za Ulmanem 
dojel na druhém místě Jiří Hude-
ček (GIANT Trans Brdy), který je 
z Letů. Cesty a cestičky 50km 
trasy závodu Praha – Karlštejn 
Tour České spořitelny proto znají 
oba velmi dobře. Od začátku se 
jelo v jejich režii. V prvním větším 
stoupání po startu se Ulman 
s Hudečkem odtrhli z pětičlen-
né skupinky (Ulman, Boudný, 
Hudeček, Novák a Stošek), záhy 
získali před svými pronásledovateli 
slušný náskok a spolu také dorazili 
až do cílového prostoru.

Vítězný Ulman doslova pozna-
menal: „Dnes jsem se cítil úplně 
v pohodě. Po deseti kilácích jsme 
zůstali s Huďou a pak jsme to 
víceméně došmrdlali až do cíle 

sami. Na začátku jsem to roztrhal 
já, jel jsem do kopce na špici 
tempo, a až mě to překvapilo, že 
je za námi taková hrozná díra.“ 

„Ač to tu dobře znám, jako 
domácí trať to neberu. Tou jsou 
pro mě Trans Brdy, tady mi to moc 
nesedí. Jsou tu krátké, prudké 
stojky, to nemám rád… Jedi-
nou šanci jsem viděl při výjezdu 
z Karlíka, kde je takový delší, táhlý 
výjezd, kde by se dalo Matouchovi 
odjet, ale on byl dnes opravdu 
hodně silný,“ řekl v cíli Hudeček.

Pro třetí místo si dojel s více než 
čtyřminutovou ztrátou lídr letošní 
„koloproživotní“ sezony a Matou-
šův týmový parťák Pavel Boudný.

Ženám na 50km trati kralovala 
suverénní jízdou Jana Pichlíková 

(SK Polar Black). Vyhrála v čase 
2:20:46 hod. Druhé v cíli Boženě 
Kučerové (Kola BBM.cz) nadělila 

téměř sedm minut. Třetí místo si 
z Chuchle odváží Dagmar Slad-
kovská (Česká spořitelna).

Třetí ročník Černošického 
běhu se pod záštitou města 
Černošice uskuteční v sobotu 

16. září. Počet účastníků je omeze-
ný, je dobré se přihlásit co nejdřív.

Závodit se bude v obvyklých 
kategoriích, od nejmenších dětí 
až po běžecké veterány. Připra-
vují se tradiční běhy na 3 a 10 km 
a kratší tratě pro děti (trať 1 500 m 
je letos zrušena). Novinkou je rodinná štafeta 
3 x 900 m, která prověří sportovního ducha, 
odhodlání, odvahu a možná i přesvědčovací 
schopnosti rodinných členů.

Rodinný tým musí mít tři členy a zastou-
pení ve dvou generacích. Zvolí si heslo, 
které bude natištěno na startovních číslech 
členů týmu. Registrovat se může pouze 

na webu https://cernosickybeh.
wordpress.com, nikoli na místě. 
Posledními dvěma úkoly je dát 
dohromady méně sportovní část 
rodiny, jež bude fandit u přehled-
né trati, a – začít trénovat.

„Ze startovného budou hrazeny 
jen nejnutnější náklady spoje-
né se zajištěním akce, veškerý 
finanční přebytek bude stejně jako 

v předchozích ročnících věnován na komunitní 
projekty v našem městě,“ říkají organizátoři 
běhu a srdečně zvou na příjemnou sportovní 
aktivitu v přírodě s nádechem podzimu.

Fotbalisté Letů mohou 
i v nadcházející sezoně počí-
tat s trojlístkem hráčů, které 

byli fanoušci zvyklí vídat i na prvo-
ligových trávnících. Na soupisce 
účastníka I. B třídy zůstali kromě 
hrajícího trenéra Jaromíra Šmerdy 
i brankář Radek Sňozík se záložní-
kem Markem Jarolímem.

Jsou nejen vzory pro své spo-
luhráče, kterým umějí dát dobře 
míněné rady, ale zároveň patří 
mezi hvězdy soutěže a současně 
taháky pro diváky. Vždyť Jarolím, 
který má na kontě víc než dvě 
stovky prvoligových zápasů, ještě 
před dvěma roky bojoval v nej-
vyšší soutěži v dresu Bohemians 
1905. S klubem z pražských 
Vršovic je již nesmazatelně spjat 
zkušený gólman Sňozík.

Oba se již nyní společně se 
spoluhráči připravují na novou 
sezonu. V té uplynulé skončil tým 
hrajícího kouče Jaromíra Šmerdy, 
který v první lize oblékal dres Pří-
brami a Mladé Boleslavi, v tabulce 
I. B třídy skupiny E na čtvrtém 
místě, třináct bodů od druhé 
příčky, která nakonec znamenala 
postup.

Lety se mohou ve stejné 
skupině o postup poprat letos. 
Během letní přípravy odehrají 
hned čtyři zápasy – utkají se 
s Vestcem, se Slivencem, Zvolí 
a s Lipenci. První mistrovský 
zápas odehrají poslední srpno-
vou sobotu na svém hřišti proti 
nováčkovi z Rudné. O týden 
později budou Lety bojovat 
o body v Chlumci. (ph)

Závod z Prahy do Karlštejna ovládli domácí
Poprvé v letošní sérii Kolo pro život si na své 
konto připsal vítězství Matouš Ulman (Česká 
spořitelna – Accolade) bydlící v Černošicích. 
Jana Pichlíková si přijela do cíle pro zlatou již 
počtvrté. Stalo se tak v sobotu 22. července.

 Miloš Lubas

Stojící zleva: Jiří Kischer, Jan Císař, Daniel Poslední, Michal Růžička, Martin 
Sochacký, Petr Cipra, Jiří Čermák, Dominik Kischer, Jaromír Šmerda.
Sedící zleva: Josef Baubín, Jan Kratochvíl, Petr Štěpán, Jiří Kárník, Radek 
Sňozík, Marek Jarolím, Marek Baubín.  Archiv týmu
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5 

 POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA) 
jednosměnný provoz pondělí-pátek 

 SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí-pátek 

 SKLADNÍK pro chlazené zboží 
jednosměnný provoz pondělí-pátek 

 všechny pozice mají 1x za 3 týdny sobotní směnu 6:30 - 13:00 

Tel. 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině

přijme na pozici:

Autoškola Řevnice
naučí Vás nejvíce
Vrácení ŘP 3 900 Kč
Dálkové kurzy sk. A, B
Kondiční jízdy

semerad@volny.cz

) 603 545 666

IQLANDIA, o. p. s., 
provozuje 2 science centra 
v Liberci – iQLANDII 
a iQPARK. Obě zařízení jsou 
od sebe vzdálená 200 metrů. 
iQLANDIA je samostatná 
budova, iQPARK se nachází 
přes ulici v Centru Babylon.

iQLANDIA
Zkuste prosím popsat nej atrakce či 
aktivity vašeho science centra iQLANIDA.
Máme přes 400 interaktivních exponátů 
v 10 expozicích. Nic není za vitrínami, vše 
si návštěvníci mohou vyzkoušet a přicházet 
tak na věci z oblasti fyziky, chemie, mate-
matiky, biologie a dalších přírodovědných 
oborů. TOP 5 exponáty: Humanoidní robot 
Thespian, Simulátor vichřice, Ohnivé tornádo, 
Simulátor kosmického výcviku, Mars Rover. 
Velmi populární je naše science show, kdy 
lektor za pomoci dobrovolníků z řad publika 
předvádí pokusy z fyziky a chemie. Součásti 
centra je i Planetárium Ultra HD, kde promítá-
me filmy s přírodovědnou tematikou a máme 
také živé pořady.

Pro koho je centrum určeno a jak vypadá 
taková typická návštěva iQLANDIE?
Centrum je určeno pro rodiny s dětmi od 8 let. 
Rodinám doporučujeme vyhradit si na návštěvu 
iQLANDIE minimálně 4 hodiny, klidně tu ale 
mohou strávit celý den. O prázdninách máme 
otevřeno denně od 9:00 do 19:00. Kromě 400 
exponátů, které mohou zkoušet a poznávat, 
nabízíme mnoho doprovodných programů, 
které jsou v ceně vstupenky – science show, 
workshopy (aktuálně v létě Nanosvět), badatel-
ské aktivity v expozicích (např. Život s bílou holí, 
Bublinománie, Symfonie blesků atd.). Návštěv-
níci často využívají i kombinaci návštěvy expozic 

a Planetária, to už opravdu doporučujeme vy-
hradit si na nás celý den. V areálu je i restaurace 
s hotovými jídly a rychlé občerstvení. 

Aktuálně máme v iQLANDII dočasnou vý-
stavu Top Secret, tato výstava končí 31. srp-
na 2017, zbývá tedy jen pár dnů na návštěvu.

iQPARK
Na co se mohou těšit návštěvníci 
iQPARKU a pro koho je centrum určeno? 
Centrum nabízí cca 300 interaktivních exponá-
tů ve 4 expozicích. Velmi populární je expozice 
Svět kolem nás, kdy se děti i jejich rodiče 
mohou stát hasiči, vyzkoušet si být zpěvá-
kem nebo kytaristou, stavbařem nebo třeba 
moderátorem zpráv. Populární je i Ordinace, 
kde se návštěvníci dozvědí spousty zajímavostí 
o lidském těle. iQPARK je určen pro rodiny 
s dětmi od dvou do cca 10 let.

Jak dlouho zabere návštěva iQPARKU?
Rodinám doporučujeme vyhradit si minimálně 
3 hodiny. Vyzkouší si 300 exponátů a mohou 
navštívit doprovodné programy – science 
show a workshop (v létě aktuálně Dinománie.) 
Vše v ceně vstupného. V centru je i možnost 
občerstvení v bistru.

19. – 20. 8. proběhne od 14:00 Tematický 
den: Sherlock Holmes – workshop, kdy se 
návštěvníci mohou stát detektivy. Akce se 
koná zdarma v rámci vstupného do expozic.

Více na www.iQlandia.cz
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V Českém ráji byste klidně mohli strávit měsíc 
a pořád by bylo co navštěvovat. My jsme 
pro vás vybrali Hruboskalsko a také hrad 

Trosky, který je zdejším symbolem. Máme vyzkou-
šeno, že ideálním výchozím bodem k poznávání 
této oblasti jsou Sedmihorky. V kempu si tady mů-
žete postavit stan nebo pronajmout chatku (to vše 
za příznivé ceny), a když se vám v horkých dnech 
nebude chtít na výlet, můžete zůstat a vykoupat 
se u rybníka Bažantník.

Výlet první:
okruh Hruboskalskem
Z kempu se lze vydat na okruh skalním měs-
tem Hruboskalsko. K hradu Valdštejn jsou to 
odsud necelé tři kilometry po žluté turistické 
značce a červená značka vás pak provede 
skalním městem až k zámku Hrubá Skála. 
Zpátky do Sedmihorek (znovu po žluté) už je to 
pak kousek, celý okruh měří jen 8,5 kilometru. 
Trasa není náročná, zvládnou ji i děti, ale s ko-
čárkem na některých místech neprojedete.

Hruboskalské skalní město opravdu stojí 
za vidění, a to ani nemluvím o Valdštejnu 
a Hrubé Skále. Je tu mnoho zajímavých míst: 
symbolický hřbitov tragicky zesnulých horolez-
ců pod stěnou Nekonečné skály, kde uvidíte 
cedulky se jmény, Arboretum Bukovina, pra-
meny pitné vody vyvěrající z lesa, úzká průrva 
ve skalách zvaná Myší díra, Adamovo lože… 
Ale co je nejkrásnější: vyhlídky na obrovské 
masy skal, různě zasazené do okolí – Janova 
vyhlídka, U Lvíčka, vyhlídka na Kapelu, Marián-
ská vyhlídka. Jeden pohled je hezčí než druhý.

Trasa: 8,5 kilometru
kemp Sedmihorky – hrad Valdštejn – skalní 
město – zámek Hrubá Skála – Sedmihorky

Výlet druhý: Trosky
Ze Sedmihorek to není daleko ani k hradu 
Trosky. Pokud si chcete trochu ušetřit čas 
i nohy, můžete jet vlakem do Borku pod Tros-
kami, což jsou dvě stanice (a pěšky necelých 
pět kilometrů). Pak už si můžete vychutnávat 
pohled na symbol Českého ráje, protože 

Trosky jsou vidět skoro všude. Areálem hradu 
se prochází bez průvodce, dá se vystoupat 
na obě věže a rozhlížet se do krajiny. Věž Pan-
na je vysoká 80 metrů a vrchol má v nadmoř-
ské výšce 514 metrů, Baba je o deset metrů 
nižší. Vzdálenost mezi nimi je 100 metrů.

Z Trosek vede přírodou mezi rybníky a ska-
lami červená turistická trasa zpátky k Hrubé 
Skále. Skvělé občerstvení je třeba v restauraci 
u rybníka Vidlák, kolem kterého půjdete, malou 
odbočkou se dá dojít také k Věžickému rybní-
ku, zvanému Věžák, u něhož se natáčely scény 
filmu Jak dostat tatínka do polepšovny.

Tato trasa je delší, ale opět nenáročná, bez 
velkých kopců a překážek.

Trasa: 13 kilometrů
kemp Sedmihorky (vlak do Borku) – Borek – 
Trosky – Vidlák – Věžický rybník – Hrubá Skála 
– Sedmihorky

Pěší túry po Českém ráji
Je léto, doba prázdnin, dovolených a cestování… A tak jsme 
pro vás tentokrát připravili výlet za hranice našeho regionu, 
do Českého ráje. Pokud máte rádi turistiku, přírodu a historii, 
pak tuto krajinu určitě oceníte.

HRUBÁ SKÁLA
Hynek z Valdštejna založil začátkem 14. sto-
letí hrad Skály, později pojmenovaný Hrubá 
Skála. Dnes je zde zámek a v něm hotel, 
návštěvníci mohou jít na nádvoří a na věže 
(vstupné 40 korun pro dospělé a 20 korun 
pro děti). Otevřeno je od dubna do října 
kromě pondělí. www.hrubaskala.info

TROSKY
Zřícenina gotického hradu ze 14. století 
připomíná rohy čerta. Stavbu vybudoval 
Čeněk z Vartenberka na čedičových ska-
lách, díky tomu byl hrad nedobytný. Dnes 
jsou přístupné obě zrekonstruované věže.  

Hrad je otevřen od dubna do konce října 
(v srpnu do 17:30 kromě pondělí, v září 
do 16 hodin kromě pondělí, v říjnu do 16 
hodin o víkendech), vstupné činí 80 korun 
pro dospělé a 60 korun pro ostatní.  
 www.hrad-trosky.eu

VALDŠTEJN
Nejstarší hrad Českého ráje byl založen 
kolem roku 1260 Markvartici, předky pánů 
z Valdštejna, jedním z vlastníků byl také zná-
mý Albrecht. Během posledního roku byla 
na budově kaple i hradu opravena střecha. 
Otevřeno je od dubna do konce října (v srp-
nu denně do 18 hodin, v září denně  

do 17 hodin, v říjnu o víkendech do 17 ho-
din), vstupné je 80 korun s průvodcem  
a 60 korun bez průvodce, děti a studenti 
mají slevu. www.hrad-valdstejn.cz

ADAMOVO LOŽE
Od zámku Hrubá Skála vede úzká skalní 
průrva zvaná Myší díra k Adamovu loži. 
Tento zajímavý skalní reliéf vytesaný do pís-
kovce vypadá jako pohovka. Lože nechal 
udělat František Adam z Valdštejna a má 
symbolizovat tři Adamy: prvního člověka, 
zakladatele rodové větve Adama z Valdštej-
na a samotného Františka Adama.

!  Lucie Hochmalová

Zajímavá zastavení 
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PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O TENISOVOU LEKCI

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. srpna 2017.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou a správným 
řešením kvízu: tenisová lekce s trenérem a dóza tenisových míčků 
zdarma od Tenisové školy Lety.

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 8, jinak cena propadá. Děkujeme.

u KRABICE ČOKOLÁD

Malá Míša dostala dárkovou krabici s malými čokoládami. Jednu třetinu jich rozdala 
a dvě čokolády sama snědla. Další den rozdala kamarádům osm čokolád a v krabici 
zbyla jen čtvrtina původního počtu. Kolik čokolád bylo v plné krabici?
Výsledek kvízu z minulého čísla: Mince rozdělíme na tři hromádky po třech mincích. Dvě hromádky zvážíme, jsou-li 
stejně těžké, zvážíme po jedné minci ze třetí hromádky, jsou-li i tyto mince stejně těžké, je falešná ta poslední.

Tajenka z minulého čísla: Krásné léto přejí barvy z Radotína.

Vylosovaná luštitelka křížovky se správným řešením kvízu z červencového čísla: Eva Rýdlová, Všenory. Získává 
poukaz na zboží v hodnotě 500 Kč s platností do 31. 8. 2017 od OC Nájemníkovi.

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o tenisovou lekci s trenérem a dózu míčků Tenis v Letech...

Tenisová škola LETY pro děti a dospělé

www.tenis-skola.cz, tel.: 777 579 146, 608 539 550
e-mail: vaclavek@tenis-skola.cz
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Konečně jsme tři

fiat.cz
Kombinovaná spotřeba 3,7–8,3 l/100 km, emise CO2 98–146 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km. Použité fotografie jsou pouze ilustrační. 
Nabídka platí do vyprodání zásob. Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz.

FIAT TIPO. STAČÍ MÁLO, abyste získali hodně.

VýbaVou nabité MODELY FIAT TIPO již oD 269 900 Kč. Všechny Verze nabízí Výjimečně 
komfortní interiér, Vyspělé technologie a nejmoDernější bezpečnostní prVky.

LBFI_170582_Fiat_Family_Tipo-srba-drobnet-190x132.indd   1 09.06.17   14:23



Internet Dolní Berounky

Člověče, připoj se !
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. září 2017.

kancelar@dobnet.cz 277 001 111Palackého 27, Dobřichovice

HLEDÁ SE

TECHNIK
SÍTĚ 

základní znalosti PC sítě

základní znalosti různých OS

Životopisy prosím zasílejte e-mailem, případně doručte do kanceláře.
Více na www.dobnet.cz/kariera/

manuální zručnost

ŘP skupiny B

HelpDesk – Technická podpora uživatelům sítě DOBNET ) 277 001 151


