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DOBNETINZERCE 

tel.: 270 003 267

Laboratoř - Odběry krve

- moderní prostředí
- profesionální servis
- bez čekání
- bez objednání
- pohodlné parkování

LETY
Pražská 559

www.prevedig.cz

Po - Pá   7:00 - 13:00

REFERENT(ka)  
OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
požadována znalost AJ

KONSTRUKTÉR 
JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ

FRÉZAŘ HORIZONTKÁŘ

Nástup ihned, nebo po domluvě.

Další informace: 

Kamila Mimrová, tel. 605 239 585,
e-mail: mimrova.k@swah.cz

www.swah.cz/kariera

SWAH s.r.o.
Česká společnost se 30 letou tradicí. 

HLEDÁME

Tachovská

M
atějovského

Josefa K
očího

K
rslická

Radotín

Be
ro
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Výpadová

OC Nájemníkovi s.r.o.
BARVY-LAKY | DROGERIE | ŽELEZÁŘSTVÍ

Zahradní pomůcky
 hrábě, rýče
 postřiky na rostliny
 hnojiva – práškové, tekuté
 trávní semena
 rukavice, brýle, respirátory
 bazénová chemie

Osobní přístup, proškolený personál.
OC Nájemníkovi – Vaši specialisté na barvy.

Výpadová 1519/12a, Praha 5–Radotín
) 774 860 450, 602 266 889, 603 897 153, 8 najemnikovi@seznam.cz

DUBEN

otevírací doba
po – pá 7-18 hod.

so 8-12 hod.
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DOBNETZPRÁVY • Dolní Berounka

Zpravodajství z regionu Dolní Berounky Najdete nás na Facebooku

Po Berounce se znovu 
proženou dračí lodě
Závod dračích lodí se v Dobřichovicích usku-
teční ve dnech 4. a 5. května. Zatímco v pátek 
proběhnou tréninky, sobota bude patřit ostrým 
jízdám. Tato oblíbená sportovně-zábavní akce 
pro širokou veřejnost se koná již pošesté. První 
rozjížďka začne zhruba v 11 hodin. Posádky se 
mohou registrovat na webu. Stejně jako při loň-
ské premiéře se i letos představí dětské týmy.

V kanceláři společnosti 
DOBNET už nic nezaplatíte
DOBNET oznámil, že od 1. dubna 2018 zrušila 
možnost hotovostní úhrady faktur v informační 
kanceláři v Dobřichovicích.

Platby se nadále hradí jednorázovým pře-
vodem z účtu, trvalým příkazem, složenkou 
na poště nebo vložením hotovosti na po-
bočkách Raiffeisen bank. Možný je i inkasní 
způsob úhrady faktur z účtu.

V nabitém Jojo 
Cupu domácí 
gymnasté uspěli
Třetí ročník soutěže v team gymu se Jojo Cup 
se konal na začátku března v dobřichovickém 
Jojo Gymu a byl o něj obrovský zájem. Zúčast-
nilo se ho téměř 500 závodníků z celé republiky.

Týmy předváděly cvičení v akrobacii 
a na malé trampolíně, přičemž soutěžilo vždy 
šest závodníků. Porota pak hodnotila obtíž-
nost, provedení cviků a kompozici. Domácí 
nasadili do závodu sedm družstev a tři tria 
v samostatné soutěži a celkově získali dvě 
zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.

DOBNET TV vám z dobřichovické haly přináší 
krátkou reportáž s ukázkami umění závodníků.

iDOBNET.cz
v rubrice Videa.

 Archiv organizátora

 Jojo Gym

 Archiv

Akademie se zaměří  
na český jazyk
Proměny češtiny aneb vtipně s českým jazy-
kem je název tří přednášek, kterými pokračuje 
Letovská akademie. První přednáška Ing. Petra 
Behúna Proč bychom si s husity nepopovídali 
zazní ve čtvrtek 19. dubna v 17:30 v letovském 
sále U Kafků.

Známá spisovatelka  
představí Řecko
Povídání o řeckém ostrově Korfu s úspěšnou 
spisovatelkou Pavlou Smetanovou proběhne 
v sobotu 7. dubna v obchodním centru v Le-
tech. Autorka žije na „zeleném smaragdu“  
20 let. Akce začne v 15 hodin. Součástí odpole-
dne bude také malá ochutnávka tradičních řec-
kých specialit a poslech řecké hudby. Zájemci si 
budou moci zakoupit některou z knih o Korfu. 

Kvůli novele stavebního zákona, která vstoupila v platnost od letošního ledna, výrazně vzrostla 
agenda černošickému odboru územního plánování. Standardní lhůty na vyjádření jsou minulostí. 
„Aktuálně nejsme schopni stanoviska vydávat v obvyklých lhůtách. V současné době se pohybují 
kolem 50 týdnů. Situaci sami považujeme za neúnosnou, ale nevznikla naší vinou a její řešení je 
mimo naše možnosti,“ píše v dopise občanům starosta Filip Kořínek.

Kolaps způsobilo převedení drobných záměrů typu studna, garáž a podobně ze 14 místně 
příslušných stavebních úřadů na jediné pracoviště ORP Černošice. Černošický úřad již vloni 
na podzim začal shánět nové posily na čtyři nově zřízené pracovní pozice. Obsadit se podařilo 
jen jednu. Podle Kořínka je řešením vrátit rychlou novelou zákona přinejmenším jednodušší část 
zbytečně převedené agendy zpět.

Černošický odbor územního plánování je zavalen žádostmi

Lukoláda prověří mušku
Lukoládu neboli soutěž v lukostřelbě pořá-
dá 28. dubna od 14 do 16 hodin skautské 
středisko Lesní moudrost Dobřichovice. Celé 
rodiny si mohou přijít vyzkoušet svou mušku 
ke skautské klubovně v areálu dobřichovické 
sokolovny. Závodit se bude v šesti věkových 
kategoriích, připraveny jsou další zábavné 
aktivity a soutěže.

Přednáška i tvořivá dílna
Rodinné centrum Leťánek připravuje také 
na čtvrtý měsíc v roce několik akcí pro malé 
i velké. Například 12. dubna proběhne v letov-
ské knihovně přednáška s názvem Panenské 
oleje – lék budoucnosti i současnosti. V ke-
ramické dílně v Základní škole Dobřichovice 
si budou moci všichni zájemci udělat otisk 
ručiček a nožiček dětí do keramické kachličky. 
Tvoření se uskuteční 20. dubna od 9 do  
11 hodin a od 13 do 15 hodin.

Radní kraje odsouhlasili turistickou oblast v Brdech
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s., je novým destinačním spolkem, jehož vznik odsouhlasi-
la Rada Středočeského kraje v půlce března. Toto rozhodnutí ale musí ještě schválit zastupitelé.

Na programu ho budou mít na svém zasedání v dubnu. Například Řevnice již odsouhlasily své 
členství. O založení turistické oblasti Brdy a Podbrdsko se od roku 2016 pokoušely dvě organi-
zace, jejich vzájemná jednání však ztroskotala. „Úlohou destinačního managementu je rozvíjet 
oblast a popularizovat ji tak, aby byla vnímána jako turisticky atraktivní. Středočeský kraj hodlá 
investovat do nové agentury pro Brdy a Podbrdsko 600 tisíc korun. Je to dokonce mnohem víc, 
než se dává v obdobných případech, kdy se tato částka pohybuje okolo 200 tisíc korun,“ uvedl 
radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler.
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SLAVNOSTIMORANY

Soutěž o nejkrásnější Moranu se letos opět 
vydařila, tvůrci ze sedmi míst našeho regionu 
přihlásili celkem 12 figurín. Největší zastoupení 
měla pořádající obec Všenory, další Morany 
pak vznikly také v Dobřichovicích, Hlásné Tře-
bani, v Letech, v Litni, Černošicích a na Jílovi-
šti. Jejich originalitu a krásu znovu posuzovala 
pětičlenná odborná porota v čele s předsedou 
Davidem Drábkem, dramatikem a divadelním 
režisérem. Po složitém rozhodování nakonec 
těsně zvítězila Morana z všenorské mateřské 
školy a díky ní se putovní pohár přesunul právě 
do Všenor.

Druhé místo připadlo Moraně Dobřicho-
vického domku, což byl dokonce půvabný 
manželský pár, a třetí příčku vyhrála se svým 
výtvorem obec Všenory. Moranám dávali hlasy 
také diváci, u nich bodovala ta černošická. 
Z 297 hlasujících diváků byli po skončení 
programu vylosováni dva dospělí, kteří získali 
ceny od sponzora akce, firmy Melek auto, dvě 
vylosované děti dostaly poukazy v hodnotě 
500 korun na kurzy Dobřichovického domku 
a další drobnosti. 

Slavnostmi prováděl moderátor Martin  
Golláň, jenž postupně přivedl na pódium 
dětskou lidovou muziku Notičky, Tango Jazz 
Band, duo Gábina a Katka, Jiřího Stivína, 
spolek Pomocné tlapky a dětský sbor Mifun. 
Kromě toho mohli účastníci navštívit stánek 
Všenorské knihovny, místních včelařů a všenor-
ských skautů, děti vyráběly malé Morany, vozily 
se na kolotoči i na konících a mohly se podívat 
na hasičské vozy dobřichovických dobrovol-
ných hasičů. Na závěr byly všechny Morany 
zapáleny a tři vítězné vhozeny do Berounky 
na znamení rozloučení se zimou.

I letos byl příznivý vítr, a tak mohly jako loni 
vzlétnout tři horkovzdušné balony Balonklubu 
Karlštejn, který společně s DOBNET, z. s., 
a obcí Všenory celou akci pořádal. Atmosféru 
si můžete připomenout na webu iDOBNET.cz 
v rubrice Videa. ! Lucie Hochmalová

 Helena Civínová

Poděkování:
Středočeský kraj, DOBNET, z. s., Balonklub Karlštejn, obec Všenory, město Řevnice, město Dobřichovice, Channel Crossings, JoJo Gym, Keramická dílna Radoslavy Vrabcové, 
Triangl, a.s., Horalky, Johnny Servis, hasiči Dobřichovice, Trans Hospital Plus, Melek auto, s.r.o., Dobřichovický domek, KD Tour Lety, Dobroslad, nakladatelství Elmavia, obec Lety, 
hasiči Lety, srub u Kocoura, Modrý domeček, Eso Market Lety, Cidrerie

Slavnosti Morany:
Putovní pohár si odnesly Všenory
V sobotu 24. března jsme 
se na louce ve Všenorech 
slavnostně rozloučili se zimou. 
Z dvanácti přinesených Moran 
se odborné porotě nejvíc 
líbila figurína dětí z všenorské 
mateřské školy. Diváci nejlépe 
ocenili Moranu ze Základní 
školy Černošice.

iDOBNET.cz
v rubrice Videa.

Vítězná Morana – MŠ Všenory.

Druhé místo – Dobřichovice.

Vítězka diváků – Černošice.Porota v akci. Třetí místo – obec Všenory.
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inzerce

Slevový kupon, lze vytisknout 
na webu akce Kniha ti sluší.

na náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 604 127 824
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ
na náměstí v ŘEVNICÍCH

PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 604 127 824
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍna náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 604 127 824
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ

na náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 604 127 824
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ
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Světový den knihy a autorských práv

www.knihatislusi.cz

15% v týdnu 23.–29. 4. 2018

sleva  
na knihy
Slevy se nesčítají a nelze je uplatnit na již zlevněné zboží.

23.–29. dubna

t

sleva 15% na knihy

po dobu trvání akce

Leamos_knihatislusi18_oprava_DOBNET93x132.indd   1 22.03.18   10:40

702 170 526, www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 
1+kk – 4+kk
v centru Řevnic
25 min. do centra Prahy

osobitý architektonický 
projekt
výhodné financování 
včetně poradenství

Nejenom byt,  
ale především 

místo pro život

S NOBLESOU ŽÍT 
ZA PRAHOU

NN_inzerce2_DOBNET_93x132.indd   1 23.11.17   8:57

Samozřejmě víme, že máte svoje zaměstnání, 
které je asi odlišné od klasické filmové práce. 
Jistěže vás o ně nechceme připravit. S námi 
však můžete získat druhou pozoruhodnou kva-
lifikaci, která vám otevře nové možnosti a mi-
nimálně zprostředkuje nahlédnutí do přípravy 
televizní a filmové tvorby, v lepším případě 
umožní hlubší poznání nových profesí.

Nemůžeme pominout ani skutečnost, že se 
stále víc našich doslova zapálených občanů 
zabývá natáčením vlastních videopořadů, 
zvlášť když to umožňuje i většina dobrých fo-
toaparátů. Natáčení je velmi jednoduché, větší 
problém je vytvořit z použitého materiálu filmo-
vé dílo. Je pro to nutná i jistá znalost filmových 
povolání, jako je režisér, kameraman nebo 
střihač, musíme vědět cosi o hudbě a ozvuče-
ní, o svícení pro film a dalších profesích.

Přednášet vám budou zkušení lektoři, kteří 
mají mnohaleté zkušenosti v daném oboru. 
Kurzy potrvají šest měsíců o víkendech, a to 
dvakrát měsíčně po šesti hodinách. Teoretická 
část se bude odehrávat v ZŠ Řevnice, praktic-

ká část v našem filmovém studiu. Konzultace 
se uskuteční formou e-mailů.

Škola je placená, ovšem vzhledem k rozsa-
hu a závažnosti výuky je částka velmi mírná. 
Na konci obdrží každý absolvent certifikát.

Filmová škola připravuje kurzy pro dospělé
Máme pro vás dobrou zprávu. 
Vedení naší školy se rozhodlo 
od října 2018 rozšířit učební 
plán o výuku dospělých. 
Chcete-li se stát filmovým 
profesionálem, máte tedy 
možnost.

www.filmovaskola.cz
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DOBNETTÉMA
inzercesměnárna

bez poplatků
otevřeno:
PO – SO

9:30 – 12:00
12:30 – 18:00 hod.

pobočka: OC LETY 
u Dobřichovic

Pražská 559, Lety

 774 308 601

Převíjení, opravy a prodej 
elektromotorů.

Všeradice 71
tel.: 603 719 056, 311 684 340

e-mail: jecny@email.cz
www.jecny-elektromotory.com

JEČNÝ
OPRAVY

ELEKTROMOTORŮ
VŠERADICE

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

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

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

PŮJČOVNA 
ELEKTROKOL

1000 Kč

ZA 4 DNY

Některé památky jsou sice otevře-
ny po celý rok, právě od dubna ale 
většina z nich přichází s novinkami 

pro nadcházející sezonu. Výraznou skupinu 
pamětihodností ve Středočeském kraji před-
stavují vrchnostenská sídla a sakrální stavby 
včetně několika klášterů, z nichž 13 patří mezi 
zpřístupněné objekty spravované Národ-
ním památkovým ústavem. Výhodou je, že 
památky pod jeho hlavičkou najdete přehledně 
na webových stránkách jednotlivých míst. 
Spojuje je jednotná grafika, což usnadňuje 
hledání a orientaci.

Noc na Křivoklátě
Hrad Křivoklát, který loni uvítal přes sto tisíc 
návštěvníků, si sice zájemci mohli prohlédnout 
již v únoru, ale teprve od čtvrtého měsíce 
budou fungovat všechny prohlídkové okruhy 
v šestidenním provozu. „Až od dubna bude 
také po celý týden otevřena restaurace a ka-
várna, všechny obchůdky na nádvoří hradu, 
doufejme, že bude k vidění i příjemné počasí,“ 
přeje si křivoklátský kastelán Petr Slabý. 

Novinkou letošní sezony je speciální program 
pro děti a mládež zaměřený na 100. výročí 

vzniku Československé republiky. Sestává 
z prohlídky hradu a komentovaných prohlídek 
nových výstav Můj stát a Cesta legionáře, jež 
jsou interaktivní a přizpůsobují se věku návštěv-
níků. „Nově zavádíme i výběrový speciální okruh 
určený pro skutečně nadšené zájemce o pa-
mátky. Bude trvat 150 až 180 minut, zařadíme 
ho asi jednou za dva týdny. Účastníci si místo 
budou muset závazně rezervovat předem,“ 
prozrazuje dál kastelán. Beze změn naopak 
zůstávají největší magnety hradu, kterými jsou 
vyhlášené kulturní akce. I letos se můžete těšit 
na Křivořezání, Křivoklání či Advent. „Po svém 
příchodu na hrad jsem doplnil systém o každo-
roční Myslivecké slavnosti sv. Eustacha, Poctu 
tradicím první republiky a Svatomartinský košt. 
Přehled menších akcí, scénických nočních 
prohlídek, koncertů a divadel najdou návštěvníci 

na našich webových stránkách,“ doplňuje kas-
telán, jehož hrad – jako jeden z mála – posky-
tuje také ubytování. Přenocovat můžete třeba 
na četnické stanici nebo ve stylovém apartmánu 
Magistra Kelleyho. „Zájem je obrovský, některé 
ubytovací kapacity jsou zamluveny i rok do-
předu. Do budoucna proto uvažujeme o jejich 
rozšíření, ale je to běh minimálně na středně 
dlouhou trať,“ podotýká Slabý.

Podle něj kosmetickou úpravu cen dvou 
okruhů návštěvníci nejspíš nepostřehnou, 
vzrostou o desetikorunu. Změnu na prvním 
nádvoří ale poznají na první pohled: život dvě 
stě let staré lípy královského hradu s nezamě-
nitelným geniem loci totiž skončil. Strom byl 
pravidelně kontrolován, jeho stav se bohužel 
zhoršoval a podle závěru odborníků bylo nutné 
jej odstranit. Lípa padla k zemi koncem března.

Památky ožívají,
turistická sezona začíná
Třebaže se zima zuby nehty 
bránila ukončit svoji vládu, 
nakonec ji návštěvníci 
Slavností Morany přece jen 
vynesli. Astronomické jaro 
začalo jarní rovnodenností  
20. března. Ožívá nejen příroda, 
ale i turistický ruch. Otevírají se 
brány památek, dveře muzeí, 
odemykají se řeky, na koleje 
vyjíždějí parní vlaky a na silnice 
nablýskaní veteráni.
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OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX

kamerové systémy 
regulace vytápění

automatizace, ovládání

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

PŘIJME OD ZÁŘÍ 2018
n Učitelku/učitele MŠ (celý, či částečný úvazek)
n Učitelku/učitele pro 1. stupeň ZŠ (celý, či částečný úvazek)
n Učitelku AJ (částečný úvazek)
n Asistenty pedagoga
n Pomocnou kuchařku do ŠJ ZŠ (6,5 hod. denně, popř. nižší dle dohody)

Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání, možnost osobního růstu.
Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální smýšlení, 
odpovídající vzdělání.
Kontakty:
reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661 www.skolavsenory.cz

Poprvé bez lešení
Až o Velikonocích se letos poprvé otevřel 
zámek v Hořovicích, kam se mohou obyvatelé 
dolního Poberouní dostat pohodlně vlakem 
nebo v pracovní dny v poledne autobusem 
z Řevnic. Je ale nutné přestoupit v Hostomi-
cích. A letošní novinky?

„Poprvé po několika letech uvidí lidé zámek 
po dokončení oprav střech bez lešení,“ láká 
pracovnice zámku Kateřina Bařtipánová. 
Od července se chystá i otevření nového 
prohlídkového okruhu. Zahrnovat bude deset 
nově zařízených místností, kde se návštěvníci 
mimo jiné mohou blíže seznámit se starší histo-
rií zámku a jeho prvními majiteli, pány z Vrbna 
a Bruntálu, ale hlavně s jeho nejdůležitějším 
majitelem, kurfiřtem Friedrichem Wilhelmem 
von Hanau. Právě jemu a jeho době bude 
věnována většina místností této trasy. Vstupné 
se oproti loňsku nezměnilo, stejné jsou i zbylé 
prohlídkové okruhy: zámecké interiéry a výsta-
va Hry a hračky malých aristokratů. K dispozici 
je také zámecká kavárna Café Hanau. 

Ani Hořovičtí nezapomenou připomenout 

letošní významná osmičková výročí, zejména 
jubileum vzniku republiky. „Od května bude 
součástí prvního zámeckého okruhu výstava 
Zámek jako internační tábor italských váleč-
ných zajatců. Náš zámek byl totiž od února 
1918 využíván pro účely internace 220 ital-
ských důstojníků a 80 italských vojáků zajatých 
při ofenzivě u Caporetta,“ vysvětluje Bařtipáno-
vá. Návštěvu hořovického zámku doporučuje 
zejména rodinám s dětmi právě díky jedinečné 
výstavě hraček, na níž mohou děti zjistit, s ja-
kými hračkami si hráli v minulosti malí obyva-
telé hradů a zámků. Ne na každém zámku je 
také k vidění torzo havarovaného letadla. „Bratr 
posledního majitele byl totiž vášnivým pilotem. 
Tragicky zahynul v mladém věku a trosky 
letadla jsou dodnes uchovány v jeho pokoji,“ 
dodává pracovnice této středočeské památky.

Lákadla pro nejmenší
Velkým lákadlem pro malé návštěvníky je i zá-
mek v Mníšku pod Brdy, jehož historie začíná 
ve 13. století. Každý víkend tu totiž nabízejí 

prohlídky určené především dětem od tří 
do devíti let. Zámek lze projít tak, aby to všech-
ny bavilo, něco zažili a také se něco dozvěděli. 
Děti se mohou těšit i na prohlídky kouzelného 
sklepení a výstavu panenek v historických 
kostýmech. Navíc jde o nejdostupnější národní 
památku pro obyvatele žijící u řeky Berounky. 
Dosažitelná je pěšky či cyklobusem z Dobři-
chovic.

Čtveřici národních památek v našem nejbliž-
ším okolí, na kterých se nikdo nudit nebude, 
uzavírají hrady Točník a Žebrák. „Na Točníku 
můžete pobýt neomezeně dlouho, uvidíte 
hradní zvířata, medvědy, kočky, kachny, prase, 
ovce, kozy. Je tu klídek a pohoda,“ vyjmenová-
vá manželka kastelána Hana Zemánková s tím, 
že loni na hrad dorazil nejvyšší počet návštěv-
níků za posledních deset let. V dubnu je Točník 
otevřen denně kromě pondělí, hrad Žebrák jen 
o víkendech. „Otevírací doba je každý měsíc 
jiná, proto doporučuji sledovat náš web,“ radí 
Zemánková. Výhodou je, že si areál můžete 
projít sami bez průvodce, nebo s pověřeným 
pracovníkem. 

Zámek v Mníšku pod Brdy.  Pavla Nováčková
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5 

 POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
plný úvazek, částečný úvazek
jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek

 ŘIDIČ DODÁVKY skupina B

 SKLADNÍK 
 všechny pozice mají 1x za 3 týdny službu v sobotu dopoledne 

Tel. 777 661 111, 608 777 977 po 14. hodině

přijme na pozici:

S prvními jarními slunečními paprsky za-
číná sezona v mnoha okolních muzeích 
pod širým nebem. Na silnice zároveň 

vyjíždějí i nablýskaní veteráni.
V dolním Poberouní jich bude k vidění 

v sobotu 19. května v Dobřichovicích na pět 
desítek. V areálu zdejšího zámku a v jeho okolí 
se koná unikátní výstava historických vozidel 
i motocyklů, kterou pořádá nově vzniklý Ve-
teran car club Dobřichovice. „Můžete se těšit 
například na zástupce zahraničních značek 
Bugatti, Jaguar, Ferrari, Mercedes-Benz, 
BMW, Rolls-Royce, Harley-Davidson, Indian 
nebo na klasické domácí značky Tatra, Praga, 
Wikov, Škoda, Aero, Zbrojovka Brno, Jawa 
a ČZ,“ vypočítává prezident klubu Jiří Krupička. 
Ve stejný den ve stejném městě se uskuteč-
ní také sraz vozů Corvette. Koná se po celý 
víkend. Jeho součástí je v sobotu od 17 hodin 
Májové korzo – Dobřichovická degustační míle. 

Pro milovníky mašinek i náklaďáků bude 
od 7. dubna otevřeno vždy první víkend 
v měsíci muzeum Výtopna Zdice. Slavnostní 
zahájení sezony plánují na sobotu 28. dubna 
Solvayovy lomy.

Hornické muzeum Příbram letos nově otevře 
další část historického podzemí, takzvanou 
dopravní štolu. Návštěvníci se budou moci 
projet důlním vláčkem směřujícím z nádvoří 
Ševčinského dolu k někdejší vojtěšské úprav-
ně. Délka je zhruba 400 metrů. Na malé i velké 
obdivovatele technických památek je cílena 
i řada doprovodných akcí, třeba Jarní dny 
s permoníky ve dnech 14. až 19. 5. nebo Hor-
nické pohádky se sv. Barborou a sv. Prokopem 
plánované na 15. a 16. 6.

Památník Vojna láká také na několik novinek. 
Nově si zde budou moci turisté prohlédnout 
část areálu samostatně, aniž by museli čekat 
na průvodce. 

Zajímavé kulturní akce i novou podobu 
vstupenek nabízí pro letošní sezonu hrad 
Karlštejn. Od května si můžete navíc 

rezervovat exkluzivní večerní prohlídky posvát-
ných prostor hradu včetně kaple svatého Kříže, 
prozrazuje kastelán Jaromír Kubů.

Hrad Karlštejn je pro návštěvníky otevřen 
již od února. Je přesto něco, co turisté 
uvidí až v dubnu?
Hrad jsme otevřeli v únoru o víkendech 
a od 1. března jsme přístupní denně mimo 
pondělí. Výjimkou bylo Velikonoční pondělí, kdy 
jsme měli otevřeno. Po celou tuto dobu mohou 
lidé kromě prohlídek navštěvovat unikátní vý-
stavu Karlštejnský poklad, která byla prodlou-
žena do 31. října.

Přichystali jste na sezonu nějaké novinky?
V letošním roce přejdeme na nové vzory 
vstupenek. Ty si budou moci zájemci sbírat 
a nalepovat do cestovatelského deníku.

Změnilo se vstupné?
Vstupné už v loňském roce podražilo ze 170 
na 190 korun za prohlídky 1. okruhu v českém 
jazyce. Nakonec se zvedlo i cizojazyčné vstup-
né podle určitého aritmetického vzorce tak, 
aby v jednotlivých památkových objektech bylo 
na určitém shodném poměrovém základu.

Jaké akce chystáte a na jakou 
nejvyhlášenější byste čtenáře pozval?
Nejbližší velkou akcí je Královský průvod, kdy 
Karel IV. veze císařskou korunu na Karlštejn. 
16. června se u nás bude konat narozeninový 
koncert Heleny Vondráčkové, o týden později 
koncert skupiny Klíče. O prázdninách se mo-
hou návštěvníci zúčastnit Večerního putování 
hradem, a to každou středu. V roce 2018 
se s hradem před plánovanou rekonstrukcí 
rozloučí poslední sérií představení legendární 
muzikál Noc na Karlštejně. Hradozámeckou 

Karlštejn 
chystá koncert 
Vondráčkové 
i legendární 
muzikál

noc chystáme na 25. srpna. Vyhlášené, již dva-
nácté Karlštejnské vinobraní tradičně proběhne 
koncem září, letos připadá na 29. a 30. 9.

Můžete uvést loňskou návštěvnost a trend 
posledních pěti let?
Loni hrad Karlštejn navštívilo 236 156 osob. 

Ale v roce 2016, tedy při 700. výročí narození 
Karla IV., byla návštěvnost dokonce 268 532 
osob, což bylo asi o 51 tisíc lidí víc než v před-
chozím roce 2015. Nárůst bezpochyby ovlivni-
lo výročí i velké množství doprovodných akcí, 
jako bylo otevření Karlštejnského pokladu. Řekl 
bych tedy, že trend je spíš kolísavý.

Na silnice zamíří veteráni,  
na řeku přívoz

 Pavla Nováčková
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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

Největší novinkou letošní turistické 
sezony na poberounské železniční trati 
je víkendový turistický vlak Cyklo Brdy. 

Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích do 28. říj-
na. Určen je nejen cyklistům, ale také všem 
výletníkům, které láká třeba hornická historie 
Příbrami, zámek a pivovar v Březnici nebo 
pěší túry v nedávno zpřístupněné CHKO Brdy. 
V obcích na naší trati sice cyklovlak nezasta-

vuje, svézt se však můžete třeba z Prahy nebo 
z Berouna. Vlak má zastávky ve Zdicích, v Lo-
chovicích, Jincích, Příbrami, Milíně a Březnici. 
Pro dopravní nadšence bude atrakcí i samotná 
souprava cyklovlaku – v jejím čele se bude 
objevovat historická motorová lokomotiva řady 
749 přezdívaná Barča či Bardotka. Přezdívku 
získala podle charakteristického tvaru přední 
kapoty připomínajícího křivky filmové hvězdy 
Brigitte Bardotové v době její největší slávy. 

Od 7. dubna začíná pravidelně jezdit také 
cyklobus z Dobřichovic do Kytína, a to v sobo-
tu, v neděli a o svátcích až do 7. října. Celou 
trasu spoj ujede za 35 minut a pojme až 25 kol.

Do páté sezony vstupuje oblíbený Cyklo-
hráček, který od 24. března až do 28. října 
jezdí z Prahy do Slaného. Děti se ve vlaku 
mohou těšit na „hrajvedoucí“ i vagony plné 
hraček, deskových her a balonků. Potřebné 
a přehledné informace o všech akcích a tipy 
na další výlety v našem kraji, na něž se můžete 
vydat pomocí dopravních prostředků Pražské 
integrované dopravy, najdete v nově vydané in-
formační brožuře Zážitkový průvodce Pražské 
integrované dopravy v roce 2018.

Téma připravila: Pavla Nováčková

Ze zimního spánku se probouzí i řeka Be-
rounka, od 1. 6. ji budou opět brázdit přívozy 
Kazín. Sezona začíná i pro trhovce. Stále ob-
líbenější farmářské trhy startují u zámku v Do-
břichovicích v sobotu 12. května a pokračovat 
budou každou další lichou sobotu od 8 do 12 
hodin, a to až do 13. října. Farmářské trhy 
u mokropeského nádraží se letos uskuteční 
od soboty 21. dubna, potom budou následo-
vat vždy jednou za 14 dní od 8 do 12 hodin.

V sobotu 12. května se zábavným odpole-
dnem otevírá po zimní pauze i radotínský bio-

top. Od 13 hodin jsou zde připraveny atrakce 
pro děti i dospělé. Pro dobrou náladu zahrají 

kapely Bombarďák a The Beatles Revival 
Brouci Band. 

Cyklovlak do Brd poveze Bardotka

Cyklovlak Cyklo Brdy: so, ne, svátky
Praha hl. n. 8:46  
Praha-Smíchov 8:54
Beroun 9:34 

Cyklobus Dobřichovice–Kytín: so, ne, svátky
Odjezdy z Dobřichovic, nádraží:
8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45
(poslední spoj končí v Mníšku)

Odjezdy z Kytína, náves:
9:40, 11:40, 13:40, 15:40

Užitečné odkazy
https://pid.cz/plan-akci/
www.cd.cz/nostalgie 
www.cd.cz/zazitky

 Archiv organizátora

 Archiv
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Jandusovi tráví na házenkářských hřištích 
všechen volný čas včetně víkendů a předávají 
dětem své zkušenosti. Je vidět, že je to baví 
a mají radost, když se mladým sportovcům daří. 

Ti, kdo vás dnes znají, vědí, že váš život 
je spojený s národní házenou. Proč a kdy 
jste se rozhodli trénovat děti? 
Štěpánka: Je to dvanáct let. Ale už v roce 
2000 začínala s dětmi v Řevnicích Zuzka Vese-
lá, která mě v mých devatenácti letech přivedla 
k házené, předtím jsem hrála basketbal. V tom 
roce byl založen dětský oddíl míčových her. 
Šlo o všeobecnou přípravku, kam chodilo asi 
45 dětí. Teprve když jsme je naučili nějaké 
základy s balonem, přihlásili jsme se do sou-
těže v házené a začali je učit pravidla. Tehdy 
byli mladší žáci i žákyně a starší žáci i žákyně. 
Vedli je nejdřív Tomáš Veselý se Zuzkou, potom 
jim pomáhala Marcela Smrčková a pak oslovili 
i mě. My ženy jsme vedly holky a Tomáš kluky. 

Kdy začal Petr? 
Š: Když skončila Marcela. Tenkrát trénoval, 
kdo měl čas, a nakonec to zůstalo na nás 
dvou. Poslední dobou vedu kluky hlavně já, 
protože Petr vždy na týden pracovně odjíždí. 
Ale teď nám pomáhá Fanda Zavadil a přes 
zimu trénoval i Ctirad Leinweber. 
Petr: Když nemáme čas, musí pomáhat 
kamarádi. 

Ty jsi, Petře, hrál jako dítě házenou? 
P: Ano, začínal jsem od páté třídy, trénoval nás 
Jarda Hrubý. Byli jsme hodně silné ročníky, měli 
jsme dva mančafty, postupně se přidávalo  
víc kamarádů. Vlastně jsem prošel všemi kate-
goriemi, hrál jsem i na vojně za Duklu. 

A za muže hraješ pořád? 
P: Už jsem to pověsil na hřebík. Hraji jen 
občas, když je kluků málo. Už jsou tam mladí. 
A čím dál víc to bolí. 
Š: A když se k tomu přidruží ještě zranění, tak 
se hrát nedá. 
P: Herně jsem si své ambice splnil. Dostali jsme 
se dokonce do první ligy, i když jsme tam vydrželi 
jenom rok. Pak jsem měl nabídky, mohl jsem jít 
hrát i někam jinam, ale Řevnice jsou Řevnice. 

Jak na ta léta s házenou vzpomínáš? 
P: Vždycky tam byla výborná parta. 

Před dvěma lety se slavilo 90 let házené 
v Řevnicích. Jaký byl její největší úspěch? 

P: První liga mužů a v mládežnických kategori-
ích pak poháry a mistrovství republiky. Tam se 
jezdilo vždycky, i teď tam kluci hrají. Pokaždé 
máme ambice, že by to mohlo dopadnout 
lépe. A ono to přijde. 
Š: Pozitivní je, že kluci chtějí sportovat, že 
se chtějí i učit žít ve skupině. Jsou to pro ně 
povinnosti a návyky. Také hra má pravidla, což 
se jim hodí v dospělosti. Učí se, že o víken-
dech jsou zápasy, a když už celý rok trénují, 
tak by měli i hrát. A rodiče by měli pochopit, že 
nejsme kroužek, ale sportovní oddíl, a z toho 
vyplývají nějaké povinnosti. 
P: Měli by hrát, protože při zápasech se toho 
nejvíc naučí. A je to pro ně zábava a odmě-
na, na rozdíl od tréninku, který je námaha. To 
všechno udržuje partu.

Není někdy náročné, že trénujete 
společně jako manželé? 
P: My se zase tak moc nevidíme. (smích) 
Š: Ani ne, máme každý jiný pohled. Petr je 
útočník, já obránce, a to je pro trénování dobré. 
P: Štěpa má hodně propracované rozcvičky. 
Já jsem spíš na hru, systémy, chci, aby hráli 
hezkou házenou. Musí hrát kolektivně, jeden 
za druhého. Pak ta házená nějak vypadá. 

Takže to vaše trenérské spojení je vlastně 
ideální, každý jim můžete předat něco 
jiného.
 Š: To je asi pravda. Ono je i rozdílné trénovat 
kluky, nebo holky. Je to jiná hra, jinak chápou. 

Důležité je, aby kluky 
házená bavila
Trenéři Štěpánka a Petr Jandusovi  
se věnují dětem už skoro dvacet let

Národní házená má v Řevnicích dlouholetou tradici, klub 
tu vznikl už v roce 1926. A díky mnoha trenérům, kteří se 
během té doby věnovali dětem a mládeži, může tato tradice 
pokračovat. Poslední roky se o to úspěšně snaží manželé 
Štěpánka a Petr Jandusovi.

Kdo jsou 
Štěpánka a Petr 
Jandusovi? 
• Manželé, trenéři žáků národní házené 

v Řevnicích.

• Děti trénují od roku 2000, dvanáct let jako 
hlavní trenéři. 

• Žijí v Řevnicích.

• Mají dvanáctiletou dceru Petru. 



www.idobnet.cz  11  

inzerce
DOBNETROZHOVOR

ANGLIČTINA
pro dospělé

Potřebujete připravit na pohovor?

Používat Business English v zaměstnání?

Připravit se k maturitě?

Osvěžit konverzaci na dovolenou?

Nevyhovuje Vám dojíždění do učebny, 
více studentů, časový plán?
Potřebujete individuální a vlídný přístup 
v klidu a pohodlí  domova?
Přijedu za Vámi nebo Vy za mnou.
Dobřichovice a okolí.

J s e m  t a d y
p r o  V á s

( 3 0 0  K č / h )
t e l :

7 2 4  0 0 9  5 8 8

VŠE, dlouholeté zkušenosti z auditorské nadnárodní firmy v Londýně

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31

 Olympia Fitness

DEN PLNÝ
POHYBU
V OLYMPIA WELLNESS

KDY:    neděle 15. 4. od 13:00 hod.

PROGRAM:
13:00 TRAMPOLÍNKY
14:15 FITBOX KRUHOVÝ TRÉNINK
15:30 TRX/BOSU KRUHOVÝ TRÉNINK
16:45 KONDIČNÍ TRÉNINK PRO BOJOVÉ SPORTY
V ceně vstupného můžete navštívit všechny lekce v uvedeném 
programu, máte volný vstup do fitcentra a sauny včetně 
bezplatného zapůjčení ručníku nebo prostěradla, neomezenou 
konzumaci vody Crystalis a pro maminky či rodiny s dětmi bude 
připraven dětský koutek s dohledem na Vaše ratolesti.

V ceně balíčku pro Vás máme také připraveny 2 produkty Extrifit.

Dále na Vás čeká ochutnávka všemožných produktů na stánku 
NUTRAMINO a v neposlední řadě také degustace fitness jídel 
z naší restaurace Olympia, kde se v tento den můžete výborně 
najíst s 10% slevou.

CENA BALÍČKU:     350 Kč

Kolik dětí teď chodí na tréninky? 
Š: Docela dost, kolem třiceti. Mladších je asi 
deset, starší hrají i za dorostence. 

V jakých kategoriích a jaké soutěže hrají?
Š: Hraje se oblastní pohár v kategoriích mladší 
žáci, mladší koedukovaní (kluci a holky dohro-
mady), starší žáci a dorostenci. A samozřejmě 
i muži se účastní oblastní soutěže. Jsme rádi, 
že se podařilo obnovit družstvo dorostenců. 
Těch starších máme dost, ale mladší nám 
všichni zestárli. Potřebovali bychom, aby přišli 

ještě nějací jejich kamarádi, protože funguje 
dobrá parta. A když je k tomu ještě parta rodi-
čů, kteří pomáhají jako teď, je to skvělé. 

Co je na trénování nejtěžší? 
Š: Nejtěžší? To nás teprve čeká – vychovat 
si nástupce. Bude to docela problém, nevím, 
kdo to po nás vezme. Občas je těžké skloubit 
vše časově s prací. A náročné je tvořit tréninky 
podle toho, kolik přijde dětí a jakých, přinést 
nějaký nový nápad, novou hru. Jsem ráda, že 
kluci začali jezdit na celostátní soustředění, 
tam se hodně naučí. Naše soustředění je spíš 
takové volnější, aby se všichni stmelili. Kdežto 
na celostátku je opravdu dril a režim. 

P: Nejhorší je, když člověk klukům něco 
vysvětluje a kreslí o poločase při zápase a oni 
to nepochopí, což se týká i těch starších. 
Nevýhoda na trénování je, že máme slabý hlas. 
(smích) 

Jaké jsou vaše největší úspěchy 
z trenérské kariéry? 
P: Páté místo na republice je skvělé, i když 
vždycky se dá něco udělat o trochu líp. Dou-
fám, že úspěch ještě přijde, chci medaili z něja-
kého velkého turnaje. Tu by si kluci zasloužili. 
Ale nemůžeme po nich chtít víc, než jsme je 
naučili… Ale hlavně že jsou v pohodě. 
Š: A že vůbec chtějí hrát. 

Máte nějaké vtipné nebo zajímavé historky? 
Š: Těch je! Děti jsou vtipné často. Ale většina 
z toho se nedá publikovat. (smích) Komické 
situace bývají, když se učí ti malí na hřišti. 
Jednou třeba hráli po poločase na svou bránu, 

než pochopili, že se strany otočily. Nebo 
máme historku s burany (burani si dřív říkali 
dorostenci, teď už se ten název používá i pro 
ostatní), kdy rodiče v Čakovicích skandovali 
Burani, burani! a jedna hráčka na čakovic-
ké střídačce se rozbrečela, že nebude hrát, 
protože jim rodiče protihráčů nadávají. Museli 
jsme to vysvětlovat. 

Nemáte někdy chuť toho nechat a užívat 
si volný čas jinak? 
Š + P: Kdyby toho člověk nechal, co by potom 
dělal? Na stará kolena se nic jiného asi učit 
nebudeme. 
Š: S dětmi se užije spousta legrace a vlastně 
i s tou partou rodičů okolo. Když člověk vidí, že 
se kluci zlepšují, mají snahu se učit, že jezdíme 
na pohár a mistrovství republiky, dostanou 
medaili… 
P: … a když zahrají dobře, má z toho člověk 
radost. Je to zábava, kluci jsou výborní. 

Přiblížíte vaše plány na další roky? 
Š: Vydržet to zdravotně a psychicky a také, 
aby se házená udržela co nejdéle. Kdyby 
někdo chtěl přijít, budeme rádi. Stačí jen 
tepláky, tenisky a může hrát. V házené si každý 
najde to svoje, prosadí se mrštní a rychlí, ale 
i ti pomalejší a silnější, kteří mají zase výhodu 
na brankovišti. 
P: Máme radost, že kluci teď chodí. Kdyby ne-
chodili, znamenalo by to, že něco asi děláme 
špatně. Nejdůležitější je, aby to děti dál bavilo. 
A já po nich budu chtít medaili. (smích)

!/  Lucie Hochmalová
 Archiv NH Řevnice
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P O Z V Á N K Y
Hudební cesta povede 
od lidovek k Matuškovi
Na Hudební cestu časem se můžete vydat v neděli 
22. dubna ve všeradickém Zámeckém dvoře. Jde 
o název vystoupení zpěváka kapely Živá Huba 
Martina Krulicha, který od 15 hodin přednese 
v sále restaurace nejen lidové písně, ale i skladby 
Suchého a Šlitra, Matušky a dalších. 

Špičkoví umělci ze tří zemí 
společně vystoupí na zámku
Svědky ojedinělého setkání tří špičkových muzi-
kantů z různých částí světa a zároveň i z různých 
hudebních oblastí můžete být v neděli 8. dubna 
od 19:30 hodin na zámku v Dobřichovicích. Koná 
se zde bluesový koncert rockového houslisty Jana 
Hrubého s kalifornským folkrockovým kytaristou Je-
ssem Ballardem a berlínským jazzovým saxofonis-
tou Joem Kučerou v rámci symbolicky nazvaného 
turné Společné světy – tour 2018.

Děti se mohou těšit  
na Indiány ze šuplíku
Divadlo Láryfáry uvede dětské představení Indiáni 
ze šuplíku v dobřichovickém sále Dr. Fürsta v neděli 
15. dubna v 15 hodin.

Rejžek uvede skladby, které 
v rozhlase běžně neslyšíte
Český hudební a filmový kritik a novinář, který vydal 
dvě básnické sbírky, ale také nekompromisní autor 
několika kontroverzních výroků, zavítá v první polo-
vině dubna do Řevnic. Pořad nazvaný Kaleidoskop 
Jana Rejžka bude připraven ve čtvrtek 12. dubna 
od 19:30 hodin v sále řevnického Zámečku. Přijďte 
si poslechnout skladby z domova i ze světa, s nimiž 
se na rozhlasových vlnách běžně nesetkáte.

Lesní divadlo zahájí sezonu 
Faust Festem
První letošní akci v řevnickém Lesním divadle 
pořádá v sobotu 28. dubna nezisková organizace 
Hiporehabilitace Jupiter, z. s. Benefiční festival 
Faust Fest se tam uskuteční od 13 do 22 hodin. 
Na festivalu zahrají kultovní kapely české alternativ-
ní rockové scény. Výtěžek poslouží k budování pod-
mínek pro vytvoření chráněných pracovních míst.

Pro milovníky blues, jazzu a soulu
Projít se světem blues, jazzu a soulu můžete na kon-
certě kytaristy a zpěváka Guy Kinga z Izraele. Spolu 
s varhaníkem Janem Kořínkem a neworleanským 
bubeníkem Jeffem Boudreauxem vystoupí 11. dubna 
v černošickém Club Kině. Koncert začíná ve 20 hodin.

Kapela Schodiště nabídne 
svižný program
Někdejší kapela Nahoru po schodišti dolů band, 
která má na kontě přes tisíc koncertů, se pod novým 
názvem Schodiště představí v černošickém Club Kině. 
Zahraje tam v pátek 13. dubna od 20 hodin. Svižný 
program zahrnuje písně z nejslavnějšího období s nej-
většími vypalovačkami z desek Tanec (2007) a Rozto-
ky (2011) a z nejnovějšího EP poloKruh (2016).

Dobřichovická divadelní společnost (DDS) i le-
tos pokračuje ve vítězném tažení po krajských 
divadelních přehlídkách. Loňské úspěchy pře-
konala hned na té první, Wintrově Rakovníku. 
S komedií Peklo v hotelu Westminster vyhrála 
pět cen. Ochotníci si z Rakovníka odvezli cenu 
za inscenaci hry, další ocenění získal Petr Říha 
za její režii a tři ceny za herectví dostali Hedvika 
Hájková, Jan Seidel a Jiří Šafránek. Ale tou 

nejdůležitější odměnou je přímá nominace 
na národní přehlídku amatérských divadelních 
souborů do Volyně. Porota hodnotila inscenaci 
jako dobře promazaný a šlapající stroj z Do-
břichovic. A uznání mimo jiné vyjádřila větou: 
„Byli jsme svědky mimořádného inscenačního 
výsledku, srovnatelného s tím nejzdařilejším, co 
lze spatřit na amatérských divadelních jevištích, 
a nejen na nich.“ 

Nejen milovníci dobrého piva si přijdou na své 
v sobotu 28. dubna, kdy pivovar Všerad slaví 
5. výročí svého založení. Akce určená pro 
celou rodinu je v Zámeckém dvoře Všeradice 
připravena od 11 do 18 hodin. Děti potěší 

atrakce a skákací hrad, pro dospělé se bude 
čepovat veškeré točené pivo za 20 korun. 
Na skutečné znalce navíc čeká překvape-
ní – výroční ležák speciálně uvařený pro tuto 
příležitost. Po celý den se bude areálem linout 
muzika: country v podání kapely Kapičky 
a rockové pecky uskupení Vepřové panen-
ky. Vstup je zdarma. Pivovar Všerad uvařil 
ve Všeradicích první várku v dubnu 2013, 
a byl to světlý speciál. Pod dohledem sládka 
Jiřího Diviše se zde vaří jak svrchně kvašená, 
tak spodně kvašená piva, mnohá z nich již 
získala ocenění na Jarní ceně sládků a Pivní 
pečeti. Další velkolepá pivní akce už se chystá 
v Řevnicích, kde se poslední květnovou sobo-
tu 26. 5. uskuteční 3. ročník Pivního festivalu 
Řevnice.

 Petra Stehlíková

Divadelníci excelovali s Peklem na přehlídce

Na oslavu narozenin vaří Všerad výroční ležák

Desátý ročník oblíbené hudební akce Mořinka 
Fest vypukne v sobotu 28. dubna ve 14 hodin. 

Na návsi před hostincem U Barchánků bude 
opět živo. „Za zrod Mořinka Festu vděčíme naší 
místostarostce Martině Barchánkové, která 
ho celých devět let organizovala i moderova-
la. Jedná se o festival, kde hrají amatérské 
rockové kapely. Jsme rádi, že se již stal tradicí,“ 
uvedla starostka Mořinky Kateřina Smoterová.

Na pódiu vystoupí Baba Jaga, každoroční 
účastník H.S.M. Mořinka, Labe, Black Bull, 
Fotr a kol. a Val-muquabala. Kolem čtvrté 
hodiny odpoledne opět dorazí horda motorek 
a jiných vozidel jedoucích spanilou jízdu z Club 
Kina Černošice u příležitosti akce Černošická 
kola a motory. A večerní program zpestří fire-
show Pa-li-Tchi, která nadchla každého, kdo ji 
v minulosti viděl.

Pivo MMX poteče proudem, k zakousnutí 
bude mimo jiné i pečený beran. A jak už to 
bývá, na závěr se účastníci možná dočkají 
překvapení.

 P. Nováčková

Festival z Mořinky slaví kulatiny

 Archiv pořadatele
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Rockový Slunovrat 
láká na Dub FXe 
a Dubiozu Kolektiv
Hudební festival Rockový Slunovrat se chystá 
na 12. ročník, který se již tradičně koná v Les-
ním divadle v Řevnicích, tentokrát v termínu 
1. a 2. června 2018. Poprvé za novodobé éry 
bude festival dvoudenní a pro větší pohodlí 
návštěvníků se areál opět o něco rozšíří. Další 
zásadní změnou je přesun hlavní stage na lou-
ku v bezprostřední blízkosti amfiteátru, který 
poslouží jako druhé pódium.

Pokračuje také soutěž mladých kapel 
Rockový Slunovrat léčí, jejíž podstatou je 
přehlídka mladých a začínajících kapel, má ale 
také dobročinný podtext. Veškerý výtěžek ze 
soutěže poputuje na konto Klubu nemocných 
cystickou fibrózou.

Hlavními taháky festivalu budou celosvětově 
proslulý australský pouliční umělec, beatboxer 
a všestranný performer Dub FXe a bosenská 
kapela Dubioza Kolektiv, která si celé Lesní 
divadlo podmanila už v loňském roce.

Mezi další interprety patří například rakouská 
Russkaja nebo maďarská kapela Paddy and 
the Rats. Z české scény zahrají i Mig 21 nebo 
Pipes nad Pints. Všechny interprety najdete 
na webu Rockovyslunovrat.cz. A v květno-
vém vydání měsíčníku DOBNET budete 
moci vyhrát vstupenky!

To řevnické kino ještě nezažilo. Ve čtvrtek 
26. dubna od 19:30 hostí výjimečný koncert 
žesťového souboru Czech Brass, který tvoří 
špičkoví orchestrální hráči i sólisté České filhar-
monie, Pražské komorní filharmonie, Orchestru 
Národního divadla a pedagogů AMU. Přímo 
pro tento ansámbl vznikají původní originální 
aranže a úpravy, které uslyšíte i v Řevnicích. 
Nepůjde jen o uvedení klasických skladeb mis-

trů, jako jsou například Bach, Bizet a Charpen-
tier, ale také o směs amerických a francouz-
ských filmových melodií. I proto koncert nese 
název Nejen ze stříbrného plátna. Czech Brass 
zahraje ve složení Marek Zvolánek, trubka; 

Marek Vajo, trubka; Jiří Houdek, trubka; Lukáš 
Moťka, trombón; Stanislav Penk, trombón; 
Karel Kučera, bastrombón; Karel Malimánek, 
tuba. Vstupné v předprodeji činí 380 a snížené 
320 korun, na místě pak 420 a 360 korun. 

Výtvarná skupina Pozdní sběr tvořená 
šesticí umělkyň z dolního Poberouní se 
představí na výstavě v kostelíku v barok-
ním areálu Skalka. Vernisáž jejich obrazů 
z plenéru i od plotny se koná v neděli  
8. dubna od 13 hodin. Zuzana Hrdinová, 
Lucie Kirova, Ingrid Valešová, Petra Pla-
chá, Alice Čermáková a Jana Kletenská se 
potkaly na kurzech malování pro dospělé 
v Řevnicích. „Pod vedením Jana Sloven-
číka, Filipa Černého a Aldina Popaji jsme 
pronikaly do tajů kreslení, malby a posléze 
i sochy. Tak se nám to zalíbilo, že jsme 

spolu začaly jezdit na plenéry. Navštívily 
jsme Valtice, Slavonice, Sutom, Žítkovou 
a Blatnou,“ uvedla Alice Čermáková s tím, 
že jejich obrazy si můžete prohlédnout až 
do 29. dubna.

Tradiční pálení čarodějnic se uskuteční 
na kopci Vrážka mezi Řevnicemi a Zadní Tře-
baní večer 30. dubna. Vatry budou plápolat 
například i u letovského srubu U Kocoura 
a na dalších místech. Na zámku v Mníšku 
pod Brdy chystají na 29. dubna od 8:00 

do 20:00 hodin Čarodějnické prohlídky. První 
květnový den bude v Řevnicích tradičně pat-
řit hasičskému majálesu. Koná se od 9 hodin 
na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Připra-
vena je výstava hasičské techniky i atrakce 
pro děti. 

Stranu připravila: Pavla Nováčková

 Archiv organizátora

V kině zahrají 
špičkoví 
orchestrální 
hudebníci

 Archiv pořadatele

Výstavy dětských prací výtvarného ateliéru 
ArteRadky zahájí 22. dubna v 16 hodin verni-
sáž v dobřichovickém zámku. Letošní expozice 
je příběhem hledání. Hledání býka. Je to starý 
příběh. Zní jako otřepané klišé a přitom se dotýká 
toho nejniternějšího v nás. O hudební doprovod se 
postará kapela Leamon. Na programu je i taneční 
vystoupení Kristiána Mensy a divadlo v podání 
souboru Kukadýlko, který představí autorskou mi-
nihru Lucie Kukulové Proměna. Výstava je k vidění 
denně od 10 do 21 hodin až do 5. května. 

Výstava ateliéru ArteRadky 
je příběhem hledání

Řevnice uvítají květen tradičním majálesem

Ženy vystaví obrazy z plenéru i od plotny

Hrůza veze do Berouna písně z nové desky
Michal Hrůza a kapela Hrůzy navštíví v pátek 20. dubna Beroun v rámci tour k nové desce 
Sám se sebou. Koncert se koná od 20:00 v kulturním domě Plzeňka. Vstupenky lze zakoupit 
v předprodeji za 350 korun v Městském informačním centru Beroun. Na místě bude jejich 
cena 400 korun.

inzerce

Zahradnictví
Podbrdy
Provozní doba:
duben, květen
Út – Ne 10 – 18 hod
březen, červen až prosinec
Út – So 13 – 17 hod.
tel.: 775 266 688 Podbrdy 3
zahradnictvipodbrdy@seznam.cz
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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

Neinvazivní liposukce,
kavitace
 redukce celulitidy a všech
 jejích projevů

 odstranění místně
 nahromaděného tuku

 reaktivace krevního oběhu

 remodelace křivek těla

Kdy a kde 8:00 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Po VELKÝ
SÁL

Zdravotní cvičení 
MÍŠA Pilates  KLÁRA Bosu  KLÁRA AC Olympia  KATKA Easytone Step 

ANIČKA
Krásné tělo  

KLÁRA

Út VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Dětský Fit Box 
kruháč  GÁBINA

Fit Box kruháč   
GÁBINA

Body Styling  
GÁBINA

St

VELKÝ
SÁL

16:30 Kurz sebeobrany 
pro děti  LUKÁŠ

Kurz sebeobrany  
LUKÁŠ

Kruhový trénink  
RADEK

MALÝ
SÁL

Energy Pump  
MARUŠKA

Spinning  
LUCKA

Čt

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK AC Olympia  KATKA

Pevný zadek, 
ploché břicho 

ANEŽKA

Trampolínky 
PETRA

Kruhový trénink       
PETRA

MALÝ
SÁL

Redukční trénink 
pro začátečníky  

MARUŠKA

Pá VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Kruhový trénink
TRX  RADEK

Jóga
Alena

So VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

Ne

VELKÝ
SÁL ZAVŘENO Fresh Workout 

Maruška TRX  PETRA Trampolínky 
PETRA

MALÝ 
SÁL ZAVŘENO 19:30 Spinning

LUCIE
KONDIČNÍ TRÉNINKY S LUKÁŠEM: Po 16. 4. a 30. 4. od 19:00 do 20:00 | St 4. 4. a 18. 4. od 18:00 do 19:00 | Pá 6. 4. a 20. 4. od 17:00 do 18:00

O L Y M P I A  W E L L N E S S ,  K .  M a š i t y  4 0 9 ,  V š e n o r y  2 5 2   3 1  l  t e l . :  2 5 7   7 1 1   0 7 1

HLEDÁME: l lektory jógy l fitness trenéry l lektory skupin. lekcí
Práce v příjemném kolektivu a prostředí, zaměstnanecké výhody.
Webové stránky jsou nyní v rekonstrukci. Naleznete nás na  Olympia Fitness.
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Před dvěma lety skončili těsně pod vrcho-
lem, letos už si hokejisté Černošic další 
možnost vybojovat první titul v krajské 

lize vzít nenechali. Cestu za historickým úspě-
chem jim ve finále nepřekazil ani Benešov.

Euforie a obrovská radost. Jinak se snad ani 
nedá popsat, co se dělo na černošickém 
zimním stadionu po druhém a rozhodujícím 
finálovém vítězství. Hráči se společně s trenéry, 
zbytkem realizačního týmu i věrnými fanoušky 
s chutí pustili do mistrovských oslav.

„Nejvíc se slavilo v den zápasu na zimáku, 
následně jsme se přesunuli do hospůdky, kde 
na nás už čekali naši fanoušci. Pár odvážných 
pokračovalo i následující den. Ve slušném 
počtu jsme se ale sešli i s pohárem o týden 
později,“ prozrazuje s úsměvem na tváři útoč-
ník Dominik Šalamoun.

Černošicím přitom hrozilo, že sezona pro ně 
skončí hned v úvodním kole play off. Po po-
rážce v Rakovníku stačilo další klopýtnutí 
a bylo po všem. Tým kouče Luďka Záhorského 
ovšem dokázal sérii otočit a ukázal, v čem je 
jeho největší síla. „Máme dvacet srovnatelných 
hráčů, na každý zápas jsou připraveny tři kva-
litní formace. Titul je opravdu zásluha celého 
mužstva,“ podotýká Šalamoun.

Za úspěchem ale stojí víc faktorů. Velkým 
plusem je fakt, že většinu týmu tvoří domácí hráči, 
kteří se dobře znají. Dále je na seznamu i rodinná 

atmosféra, která je cítit na každém kroku. „Je tady 
nejlepší parta lidí, jakou jsem kdy poznal. Nikdo si 
na nic nehraje. V takové atmosféře se samozřej-
mě všechny složité situace během sezony zvládají 
mnohem lépe a snadněji. Fanoušci nás znají, fandí 
a podporují nás. Jsme nejmenší klub v soutěži, ale 
jsme největší srdcaři. Dáváme tomu všechno,“ má 
jasno jedna z útočných opor týmu.

Černošice měly jako vítěz krajské ligy šanci 
zahrát si v baráži o postup do druhé ligy. Vede-

ní klubu ovšem tuto možnost hlavně z finanč-
ních důvodů odmítlo. Hráči to respektují, nebu-
de jim ale chybět v další sezoně motivace?

„Toho bych se nebál. Hrajeme pro radost, a co 
může být víc, než se zase projet na rolbě s pohá-
rem? Všichni to chceme zažít znovu a ukázat, že 
to nebyla náhoda jedné sezony. Soutěž se zkvalit-
ňuje, opět se určitě budeme chtít dostat v play off 
mezi nejlepší čtveřici,“ vyhlíží další ročník nejvyšší 
krajské hokejové soutěže Dominik Šalamoun.

DOBNETSPORT 

Od středy 25. do soboty 28. dubna se 
v Radotíně uskuteční již 25. ročník 
Memoriálu Aleše Hřebeského. Největší 

boxlakrosový turnaj v Evropě letos přivítá nejvíc 
týmů ve své historii. O triumf si zahraje  
24 družstev z 15 zemí.

„Vrací se nám naprostá většina týmů z loňska, 
což je pro nás výborná vizitka. Díky rozšíření 
můžeme dát šanci mladým radotínským nadějím 
z LCC Wolves, kteří se v poslední době výrazně 
zlepšují,“ říká manažer turnaje Ondřej Mika.

Poprvé v historii přijede tým z amerického 
Colorada, Jagged Mountain. Mezi hlavní favority 
budou opět patřit nejen výborné kanadské týmy 
Green Gaels z Ontaria a Alberta Warriors, ale 
také domácí Custodes, kteří se pokusí obhájit 

loňský triumf. „I letos uvidíme řadu hráčů se 
zkušenostmi z profesionální NLL a nejvyšších ka-
nadských a amerických soutěží,“ dodává Mika.

Změn doznal i herní systém, který by měl 
zachovat unikátnost, díky níž na sebe naráží 
profesionální hráči s těmi ze zemí, kde se 
lakros teprve rozvíjí, a zároveň by měl přinést 
víc atraktivních vyrovnaných zápasů.

Pořadatelé očekávají, že stejně jako loni dora-
zí do areálu radotínské sokolovny za čtyři hrací 
dny kolem čtyř tisíc diváků. Vstupenky jsou 
v prodeji na místě. Lze zakoupit permanentku 
na celý turnaj za 200 Kč i denní vstupenky 
za 60 Kč (středa, čtvrtek), respektive 100 Kč 
(pátek, sobota). Předškolní děti mají vstup zdar-
ma, žáci základních škol za 50 Kč na celý turnaj. 
Víc najdete na stránkách www.ahmemorial.cz.

SK Černošice, letošní vítěz krajské hokejové ligy.  Petr Hubáček

Srdcaři z Černošic si dobruslili pro první titul

Předposlední březnovou neděli se na kry-
tých kurtech za Liďákem konalo šesté 
soutěžní kolo letošního ročníku Řevnické 

tenisové ligy. Přihlásilo se celkem 35 dětí.

Mezi nejmladšími tenisty vyhrál podruhé v řadě 
Michal Zuda, druhé vítězství pro Sokol Lety 
vybojoval Michal Janda, jemuž se nejvíc dařilo 
mezi babytenisty.

Dramatickou podívanou nabídl finálový zá-
pas hlavní žákovské kategorie. Souboj odcho-
vanců pořádajícího Sportclubu mezi Tomášem 
Římalem a Antonínem Mutlem rozhodovala 
za stavu 5:5 jediná výměna, kterou nakonec 
pro sebe získal prvně jmenovaný. V „béčku“ 
triumfoval další hráč Sportclubu Filip Zeibrlich.

Závěrečné dvojnásobně bodované finálové 
kolo Řevnické tenisové ligy je na programu 
o víkendu po Velikonocích. Kvůli velkému 
zájmu bude poprvé v historii dvoudenní.

Stranu připravil: Petr Hašek

Jubilejní memoriál s rekordní účastí

Loňský ročník ovládli domácí Custodes.  Martin Bouda

Trojice nejlepších: zleva Šimon Čechovský (3.), Michal 
Zuda (1.), Jan Janda (2.)  Sportclub Řevnice

Řevnická tenisová  
liga míří do finiše
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PRONÁJEM 
KRÁMKU

SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM V KARLÍKU

Obec Karlík nabízí od 1. 4. 2018 
za výhodných podmínek k pronájmu 

komerční prostory v budově  
Obecního úřadu, Karlická 1. 

Prostory jsou určeny k provozování krámku 
s potravinami a smíšeným zbožím.

Prodejna je částečně zařízena.  
Skládá se ze dvou místností  

(prodejna a sklad) a WC.

Pro více informací se obracejte na  
starostku obce Ing. Marii Sommerovou

tel.: 731 527 419
e-mail: sommerova@obeckarlik.cz

Když skútr, tak HONDA!
Rozjeďte to s jedničkou na trhu.

Autorizovaný prodej a servis motocyklů Honda
Pražská 453, 252 29 Lety u Dobřichovic
tel. 736 450 250, e-mail: info@hondart.cz

Honda SH125i Honda Vision 110

Honda PCX125

www.honda-centrum.cz Skútr 125 ccm můžete nyní řídit s řidičákem sk. B

Cena od

55 900 Kč

vč. DPH

KVALITNÍ 
SERVIS

perfektní
předprodejní
příprava kol

předprodejní

CHCEŠ JET JAKO 

MOTORKA KUP SI 

ELEKTRO(KOLO) OD ŠTORKA

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

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky

po-pá 8-18 / čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00
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Ještě že to hrabě udělal! Na svém panství 
v Kuksu si nejdřív vybudoval letní sídlo s lázněmi 
(na pravém břehu Labe), naproti přes řeku pak 
začal vyrůstat tento skvost s jedinečnou sbírkou 
barokního umění, které Špork nadšeně sbíral.

Hrabě Špork zdědil zdejší panství v roce 
1684 a o deset let později se rozhodl postavit 
tu své letní sídlo. Levý břeh totiž sloužil jako ja-
kási říše života: šlechta se tady bavila, radovala 
a užívala si lázní, společenských aktivit a živo-
ta. Na pravém břehu pak vznikla „říše smrti“, 
kde se nacházel kostel, špitál pro nemocné, 
hraběcí hrobka a hřbitov s kaplí. Oba světy 
spojoval kamenný most se sochami harlekýnů.

Bývalo tu zřejmě opravdu živo! Když si před-
stavíme, jak to asi vypadalo za života hraběte 
na přelomu 17. a 18. století, musela to být nád-
hera: stála tu okázalá barokní rezidence s mno-
ha sochami a jiným uměním, které je dokonce 
i v nedalekém lesním areálu, fungovaly tady 
vyhlášené lázně, konaly se plesy a hostiny…

Tvorba slavných umělců
Bohužel po Šporkově smrti význam Kuksu 
postupně upadal a hraběte přežil jedině špitál, 
který spravovali jeho potomci ještě dalších 200 
let. Byl ale určitě užitečnější než okázalé lázně.

To všechno už je dávno. Dnes se na Kuks 
jezdí hlavně za barokním uměním. A zůstalo 
ho tu i po 300 letech hodně. Vždyť taky hrabě 
Špork tehdy zaměstnával nejlepší umělce, 
mezi nimiž vynikali hlavně malíř Petr Brandl 
a sochař Matyáš Bernard Braun. Známý je 
Braunův Betlém, barokní areál v lese nedaleko 
hospitálu (doporučujeme vám sem příjemnou 
procházku), určitě znáte také sochy Ctností 
a Neřestí. Je jich celkem čtyřiadvacet. Sochař 
Braun je tvořil pouhé dva roky a přivítají vás 
hned při příchodu na prostranství před hos-
pitálem v Kuksu. A je toho tady samozřejmě 
mnohem víc.

Obnova zašlé památky
Pokud jste na Kuksu byli před delší dobou, bu-
dete příjemně překvapeni, jak dnes areál vypa-
dá. V letech 2010 až 2015 prošel rekonstrukcí 
v rámci projektu Granátové jablko – velká část 
z více než 440 milionů korun na opravu přišla 
z evropských fondů. Díky tomu byly obnoveny 
nejen budovy, ale i bylinková zahrada. Celý 
areál byl vyhlášen Stavbou roku 2016 a oce-
něn také Zvláštní cenou Ministerstva kultury 
ČR. Odkaz hraběte Šporka se tak zachová 
i pro další generace.

! Lucie Hochmalová

Za barokními skvosty se 
vydejte na Kuks
Vypadá jako zámek, ale není 
to zámek… Nádherný barokní 
areál Kuks sloužil od začátku 
jako hospitál neboli domov pro 
přestárlé vojáky s klášterem. 
Kdyby ho tady tenkrát hrabě 
František Antonín Špork 
nepostavil, dnes by byl Kuks 
nejspíš jen bezvýznamná ves 
s necelými 300 obyvateli.

UŽITEČNÉ INFORMACE
Při návštěvě Kuksu si můžete vybrat  
ze čtyř prohlídkových okruhů.

� Hospitál (základní okruh) – dozvíte se 
o historii stavby, o hraběti Šporkovi i hos-
pitální činnosti milosrdných bratří.

� Šporkovská hrobka – v kryptě kostela 
Nejsvětější Trojice vás čeká seznámení 
s pochovanými členy rodu Šporků.

� Historie lékáren – expozici připravilo České 
farmaceutické muzeum a najdete tu vše 
o lékárnách od baroka do 20. století.

� Historie léků – naučíte se vše o výrobě 
léčivých přípravků.

Otevírací doba:
Duben, květen, červen, září, říjen: úterý až 
neděle 9–17 hodin
Červenec, srpen: každý den 9–17 hodin

Vstupné:
Každý okruh se platí zvlášť, pokud byste 
chtěli poznat všechny, dospělá vstupenka 
stojí 240 Kč, pro děti 6–18 let pak 170 Kč, 
zdarma je vstup pro děti do 6 let a držite-
le ZTP/P, zlevněné vstupné mají studenti, 
důchodci a rodiny.

Nejbližší akce:
Maraton Kuks, 14. dubna od 7 do 16 hodin, 
krosový maraton startuje z nádvoří hospitálu.
Zahradnické trhy, 27.–29. dubna

TIP REDAKCE:
Chcete zažít pravou barokní slavnost? Vydejte 
se na Kuks 16. června za akcí s názvem Baroko 
naoko, slavnost v Kuksu. V tento den budete 
mít jedinečnou příležitost přenést se o 300 let 
zpátky a zažít velkolepou barokní podívanou. 
Uvidíte tanec, divadlo i vojenské ležení, hrát bude 
stará hudba a čeká vás také jarmark, atrakce 
pro děti nebo ohňová show. Výtěžek použijí 
organizátoři na obnovu Braunova Betléma, který 
už rekonstrukci nutně potřebuje.
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Škola a její proměny
Mateřská škola Hlásek prošla za poslední rok 
velkými proměnami. V minulém roce v létě jsme 
zdárně dokončili rekonstrukci prvorepublikové vily 
s obrovskou zahradou a opustili jsme původní 
budovu, která nám sloužila celých 5 let. Důvodem 
stěhování byl především větší prostor pro herny, 
velká zahrada, přiblížili jsme se k naší základní 
škole a máme svoje parkoviště a na dosah vlak, 
což je fajn pro veškeré objevování a výlety.

Budovu jsme si pomalu zabydleli, ve třetím 
patře máme první třídu základní školy a družinu, 
druhé a první patro slouží pro mateřskou školu. 
Každé patro má dvě herny, velkou jídelnu s vý-
dejnou a máme zde i dílnu pro kutily, kde si děti 
hrají s pískem, mají k dispozici skutečný ponk 
s nářadím, jednoduše veškeré tvoření povoleno.

První patro je bezbariérové, v naší MŠ plně inte-
grujeme děti s nejrůznějšími zdravotními hendike-
py. K dispozici je zdravotní sestřička a 5 vyškole-
ných asistentů pedagoga. Třídy vedou zkušené 
paní učitelky. Na každém patře jsou děti ve dvou 
menších skupinách, po 12 dětech, rozděleny tak, 
abychom se jim mohli věnovat individuálně nebo 
se děti v rámci společných projektů mohly libovol-
ně míchat a vzájemně se obohacovat.

O děti se stará pravidelně speciální pedagog, 
arteterapeutka, logopedický asistent, pravidelně 
dochází i školní psycholožka. Jsme úzce prová-
záni s dalšími odbornými zařízeními, snažíme se 
rodičům a dětem co nejvíce usnadnit adaptaci 
na nové prostředí nebo nasměrovat předškoláka 
tak, aby zvládl plynulý přesun do základní školy, 
a to v případě potřeby odkladu nebo např. mimo-
řádného nadání..

Zápis pro školní rok 
2018/2019
10. května proběhne od 15:30 oficiální zápis 
do Mateřské školy Hlásek. Rádi vás uvítáme 
v našich prostorech na adrese Rovinská 96, 
Hlásná Třebaň. Naše škola nepořádá dny ote-

vřených dveří, jsme otevřeni každému po celý 
rok, je jen třeba se předem domluvit. Cílem 
je, abychom s vámi mohli jednat individuálně 
a měli na vás dostatek času. Uvítáme, pokud 
se v případě zájmu o zápis přijdete předem 
do naší MŠ podívat, abychom se mohli lépe 
poznat. Již nyní se můžeme potkávat, napří-
klad při adaptačních dílničkách každý pátek, 
stačí jen předem zavolat.

Z důvodů dobré přípravy na základní školu 
a navázání vztahu s budoucí paní učitelkou 
doporučujeme docházku do předškolní třídy 
již v naší MŠ. Od září 2018 máme ještě 4 
volná místa pro předškoláky (budoucí prvňáci 
2018/2019) a 8 míst v nižších ročnících 2–5 let.

Pro školní rok 2018/2019 máme již kapacitu 
první třídy naplněnou, zapisujeme na čekací 
listinu, přednost mají děti z Hlásku.

Děti rády tráví  
mnoho času venku
I když jsme si letos v zimě zabruslili, jezdi-
li jsme plavat a prozkoumávali okolí řeky, 
letošní zima venku byla spíše hrátkami 
v bahně. Naše zahrada dostala zabrat, a tak 
se chystáme na její zvelebení. Společně 
s dětmi se budeme starat o nově vysazené 
rostliny, obnovíme herní stezku, kterou nám 
na zahradě nainstalovali školáci, a vyrazíme 
na výpravy za přírodninami a stavebním 
materiálem do okolních lesů. Společnými 
silami postupně vyklidíme velkou garáž, kde 
vznikne na podzim nová klubovna / malá tě-

locvična, kde se budeme moci vyřádit, cvičit 
a tancovat, i když bude pršet.

Těšíme se prostě na jaro – to bude patřit 
hlavně pohybu, který je pro předškolní děti zá-
kladem pro objevování světa i dozrávání všech 
důležitých dovedností. Věděli jste třeba, že 
pohyb, cvičení i rytmus a tancování podporují 
také správný rozvoj řeči nebo matematických 
dovedností? Tak hurá ven!

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR V HLÁSKU
PROGRAM
• DIVOTVORNÝ HRNEC   (16.–20. 7.)
 Keramika včetně hrnčířského kruhu, výtvarné techniky, 

tvoření s nejrůznějšími materiály, vaření další činnosti pro 
tvořivé ručičky.

• LETEM SVĚTEM   (23.–27. 7.)
 Objevitelský týden – budeme cestovat v čase, poznáme 

nejrůznější kultury a jejich zvyky a třeba i kuchařské umění.

• SPORTOVNÍ TÁBOR   (30. 7.–3. 8.)
 Těšit se můžete na kola, lodě, výlety po okolí, kolektivní 

sportovní klání, plavání, lezeckou stěnu, orientaci v terénu 
a další.

• ZÁLESÁCI   (6.–10. 8.)
 Pokud počasí dovolí, přenocujeme jeden den v přírodě, 

budeme se učit zálesáckým dovednostem, zkusíme si, zda 
bychom dokázali „ přežít“ v přírodě, budeme stopovat a učit se 
zajímavosti z lesa.

• HUDEBNÍ TÁBOR S DIVADLEM   (13.–17. 8.)
 Každý den si zazpíváme s Jirkou Polívkou, budeme tančit, 

tvořit, relaxovat a na závěr čeká děti i rodiče malý koncert.

Organizace tábora
Každý týden zodpovídají za program naši zaměstnanci a ověření 
lektoři. Počet zaměstnanců je řízen počtem dětí. Na 10 dětí musí 
být nejméně jeden dospělý. V případě aktivit, jako jsou výlety, je 
počet dospělých vždy navýšen.

Strava: svačina, oběd, svačina a odpolední svačina
Svačiny připravují naše paní hospodářky, které se starají o jídel-
níčky po celý školní rok. Vařit budou paní kuchařky v sokolovně 
Hlásná Třebaň.
Strava je v ceně tábora.

Denní režim: od 7:30 do 18:00

Doprava: Na výlety budeme jezdit autobusem, vlakem,  
nebo chodit pěšky.

Kapacita: 20 dětí ve věku prvního stupně základní školy  
a 20 dětí MŠ. Tábor není vhodný pro děti mladší 4 let.

Přihlášky prosím posílejte na:
hlasektabor@seznam.cz

tel.: 603 202 294

Více informací najdete na

www.skolyhlasek.cz
(podrobné informace budeme postupně doplňovat)

ZÁPIS do Mateřské 
školy HLÁSEK

M AT E Ř S K Á Š KO L A A  Z Á K L A D N Í  Š KO L A H L E DÁ D O T Ý M U

Kvalifikovanou paní učitelku pro mateřskou školu.
Učitele či učitelku pro první stupeň základní školy.

Kontakt: marketa.bosakova@skolyhlasek.cz, tel.: 724 903 405 Více na www.skolyhlasek.cz
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Pokud chcete malé štěně, nikdy jej neberte 
od psí mámy před dosažením osmého týdne 
věku. Mohlo by dojít k narušení psychické po-
hody mláděte s možnými následky na celý život, 
o zdravotních důvodech nemluvě. Ne každý je 
však nadšený představou, že bude každou chvíli 
utírat loužičku, častěji během dne připravovat 
krmivo nebo venčit několikrát za noc. Pokud již 
máte zkušenosti s výchovou psa a rádi byste 
nějakému čtyřnožci vytvořili příjemný život, je ur-
čitě dobrou volbou vybrat si odrostlejšího pejska 
z útulku. Můžete mu věnovat svou trpělivost, to-
leranci k případným povahovým chybám a vrátit 
mu ztracenou důvěru v člověka. Adoptovaní psi 
bývají velmi vděční a fixovaní na své majitele. 

Vždy je důležité, aby s novým psem souhlasili 
všichni obyvatelé domácnosti a aby byla vylou-
čena alergie na zvířata. Mnohdy totiž nevhodně 
zvolený dárek končí právě v útulku.

Pořízení štěněte
Rozhodnete-li se pořídit si pejska štěněcího 
věku a máte vybrané plemeno, nejvhodnější 
cesta je zakoupit pejska s PP. To znamená, že 
pes má průkaz původu, kdy oba jeho rodiče 
měli také průkaz původu a byli uchovněni. To, že 
je pes uchovněn, znamená, že splňuje paramet-
ry daného plemene, nemá genetické a povaho-
vé vady ani vady zevnějšku, a je tedy správným 
představitelem vámi vybraného plemene.

V posledních letech je trendem pořídit si psa 
„čistokrevného bez PP“. Bohužel málokdo si 

ŠTĚNĚ, ČI DOSPĚLÝ 
PES A JEHO  
VÝCHOVA | 2. část

uvědomuje, že takový pes je v podstatě křížen-
cem. Pokud má pes průkaz původu, ale nebyl 
uchovněn, nemůže nikdy produkovat štěňata 
s PP. Takový pes neprošel schválením, že je 
správným nositelem povahy a exteriéru, a pře-
devším nepodstoupil genetické testování, a je 
tedy možné, že i když je pes čistokrevný, bude 
svým potomkům předávat vady. Při výběru 
čistokrevného štěněte je tedy vhodné obracet 
se na renomované chovatelské stanice, zajímat 
se o původ rodičů psa, jejich zdravotní stav 
a výsledky výstav, a ne pouze o cenu štěněte. 
Nikdy nelze doporučit koupi psa přes internet, 
kdy předání proběhne u benzinky nebo na ná-
draží. Budoucí majitelé štěněte by vždy měli 
vidět, kde štěně vyrůstalo, a minimálně jeho 
matku a sourozence.

Výchova psa
Ani výchova psa rozhodně není zcela leh-
ký úkol. Náročnost výcviku se samozřejmě 
odvíjí od zvoleného plemene a od nároků, jaké 
na psa budou kladeny. Vždy je potřeba s výcvi-
kem začínat postupně a nové povely učit, až 
když je pes schopen zvládnout základy.

Nejdůležitější je, aby pes věděl, jak se 
jmenuje. Mnoho zdrobnělin a modifikací jména 
možná působí roztomile, avšak pes třeba ani 
neví, že se volá na něj. Nezapomeňte také psa 
motivovat odměnami a častou pochvalou.

www.tervet.cz

Důležitým rozhodnutím před 
přijetím nového člena rodiny 
bývá výběr pejska z hlediska 
jeho věku a prostředí, z něhož 
pochází. Můžete si vybrat 
malé štěně od chovatele, nebo 
staršího pejska v útulku.

Co byste měli zvážit, než si pořídíte psa

Nabízíme dodání, opravy a montáže  
veškeré stínící techniky, jako jsou markýzy, 
venkovní i vnitřní žaluzie, sítě proti hmyzu, 

plisé, vnitřní a venkovní rolety.

Dodání a montáž do týdne,  
garance 5 let, bezplatné zaměření. 

V případě dotazů se na nás obraťte na čísle

737 866 668
WWW.STRMAT.CZ

Nabízíme rekonstrukce na klíč – zednické práce, 
obkladačské práce, sádrokartony, plovoucí podlahy, 

protipožární nátěry, zemní práce, malířské práce 
a tesařské, klempířské a pokrývačské práce. 

V případě dotazů se na nás obraťte na čísle

737 866 668
WWW.STRMAT.CZ
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Hu, hu, hu, jaro už je tu!
Vynášení Morany patří k tradičním 
oslavám v koloběhu roku. Loučit 
se se zimou, tmou a vnitřním 
klidem, abychom svou ener-
gii nechali pomalu probouzet 
s příchodem jara tak, jako tomu 
je v přírodě, nám v LMŠ Na dvo-
rečku dává přirozený smysl. Jsme 
totiž s přírodou úzce propojeni 
a víme, co znamená radovat se 
z prvních jarních paprsků a vnímat 
každou rostlinu nebo pupen, který 
se hlásí o život. A tak není divu, že 
21. březen tradičně v naší LMŠ ro-
zezvučel tanec a zpěv při slavnosti 
vítání jara. Byla zima mezi náma, 
ale už je za horama!

Setkání v Senátu 
Parlamentu ČR
Organizace Jeden strom, z. ú., 
která je zřizovatelem LMŠ Na dvo-
rečku a Komunitní školy a školky 
Jeden strom, se dlouhodobě snaží 
zapojovat do vyjednávání o úpravě 

legislativy pro LMŠ a jejich rovno-
právném postavení ve vzděláva-
cím systému ČR. Největší podíl 
práce na celé změně má Asociace 
lesních mateřských škol, jejíž je 
Jeden strom, z. ú., členem. V sou-
časné době se jako nejpalčivější 

problém jeví nedořešená proble-
matika stravování v LMŠ. Díky 
1. místopředsedkyni Senátu PČR 
M. Horské se dne 27. 3. za odbor-
né pomoci ALMŠ uskutečnil kulatý 
stůl na téma stravování v LMŠ, 
kterého se za Jeden strom, z. ú., 

zúčastnila i jeho ředitelka A. La-
láková. MŠ mají povinnost zajistit 
pro děti stravování. Za podmínek, 
kdy vzdělávání probíhá na různých 
místech v lese, je však technicky 
prakticky nemožné toho dosáh-
nout. Ačkoli logická by byla mož-
nost zajistit stravování (svačiny, 
nikoli obědy) ze strany rodičů, kteří 
již v dřívějších letech před vstupem 
LMŠ do rejstříku škol tuto cestu 
vědomě a dobrovolně volili, legis-
lativa to neumožňuje. Usilujeme 
o změnu. Tak držte palce!

Lesní mateřská škola Na dvorečku

Přihlášky najdete na www.jedenstrom.cz

Až se letní
tábor zeptá!
Zdá se, že je brzy, ale až se léto zeptá,
co jste dělali v zimě, budete moci napsat:

NEZAPOMNĚL jsem přihlásit 
svoje dítko na PŘÍMĚSTSKÝ NEBO 
POBYTOVÝ TÁBOR JEDNOHO 
STROMU. 

Co nabízíme?
Místo: Areál lesní mateřské školy Na dvorečku,

Lety u Dobřichovic

Od kolika let: pro děti od 4 do 10 let

Jak se tam dostat: Zajišťujeme každodenní svoz dětí 
vlakem od Černošic do Řevnic a zpátky (i na trase).

Časový rozsah: 8:00–17:00

Cena: 3 000 Kč/turnus

 1. turnus Termín: 9.–13. 7. 2018

ZA POKLADY DO HLUBIN ZEMĚ 
(pro dobrodruhy a objevitele)

Rukama oživit hroudu hlíny. S lucernou sestoupit za per-
moníky do jeskyně. Kladívkem osvobodit pravěké tvory.

 2. turnus Termín: 16.–20. 7. 2018

HRDINOU V LESE (pro sportovce a záchranáře)

Vyzkoušet si orientační běh, lukostřelbu, lanové překážky, 
první pomoc.

 3. turnus Termín: 23.–27. 7. 2018

NECH BROUKA ŽÍT (pro přírodovědce)

Objevovat domečky brouků, včelí úly i mraveniště. 
Pozorovat a zkoumat.

Místo: Komunitní škola Jeden strom, Černošice

PO STOPÁCH BÁJNÉHO JELENA
(pro dobrodruhy)

Pátrat po lesích a hledat bájného jelena. Zkusit svou odva-
hu, zažít legraci i napětí. A objevit živého bájného jelena.

Od kolika let: pro děti na 1. stupni ZŠ

Termín: 9.–13. 7. 2018

Časový rozsah: 8:00–17:00

Cena: 3 000 Kč

POBYTOVÝ TÁBOR ZA TAJEMSTVÍM SKAL
Objevit Český ráj. Sportovat, koupat se, lézt po skalách, 
putovat krásnou přírodou.

Od kolika let: pro děti na 1. stupni ZŠ

Termín: 16.–20. 7. 2018

Místo: RS Nebákov, Mladějov v Čechách

Cena: 3 900 Kč

Pozvánka
3. 5. 14:00–16:00

ZÁPIS
do LMŠ Na dvorečku  
na školní rok 2018/2019.

(areál LMŠ Na dvorečku, Lety)

Vynášení Morany.  M. Vosáhlová
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Dnešní Karlík hrál v dávné minulosti význam-
nou roli. Na místě zdejšího hřbitova s kostelem 
a v jeho okolí stála osada s tvrzí zvaná Dobři-
chov – údajně ji vlastnil zeman Dobřich. Tento 
pahorek uctívali lidé odpradávna, archeologové 
zde odhalili stopy života už z doby kamenné. 
A proto není divu, že ještě dřív než hrádek tu 
byla postavena románská rotunda.

Rotunda svatého Martina
V době rozšiřování křesťanství nemohli panovníci 
dopustit, aby lidé uctívali pohanská božstva. 
A tak zřejmě v době panování Boleslava II. 
v jedenáctém století nebo Přemysla Otakara I. 
ve století dvanáctém byla v Dobřichově postave-
na románská rotunda svatého Martina. Je úžas-
né, že ji můžeme vidět dodnes, protože následné 
přestavby ji nezničily a tvoří presbytář kostela.

K rotundě postupně přibyla v roce 1767 ba-
rokní věž, později také barokní loď, nové varha-
ny a oltář, což si vymohl velmistr řádu křižovníků 

s červenou hvězdou. Další opravy pak proběhly 
v letech 1807–1810 a také v roce 1834. Napo-
sledy byl kostel přestavěn roku 1889 v pseu-
dorománském slohu. Dnes je zasvěcen kromě 
svatému Martinovi také svatému Prokopovi.

Tvrz nad Stříbrným potokem
Nad osadou Dobřichov pak stála tvrz, snad 
byla vybudována na strmém ostrohu nad 
Stříbrným potokem, dnes Karlickým. A asi 
v těchto místech byl později postaven hrádek 
Karlík. August Sedláček píše ve své knize 
o Karlíku toto: „Asi okolo roku 1400 byl ‚hrad 
Karlík‘ zapsán a zastaven někomu, a připsáno 
200 kop na stavení jeho skrze krále Václava. 
Tj. také jediná bezpečná, ač neúplná zpráva 
o Karlíku, jenž potom se sřítil v ssutiny; že ještě 
v šestnáctém věku jméno jeho pamatovali, 
o tom svědčí to, že se v tehdejších pamětech 
‚mlyniště pod Karlíkem‘ připomíná.“

Je tak trochu záhada, kdy a proč vlastně 
Karlík vznikl. Možná jej nechal postavit sám 
Karel IV. po vybudování Karlštejna jako jakýsi 
předsunutý hrad, malý Karlštejn – Karlík. Ně-
kteří historikové se domnívají, že posádka Kar-
líka měla chránit východní část karlštejnského 
panství. Ale jedno je jisté: Karlík rozhodně ne-
byl postaven proto, aby v něm musely zůstávat 
ženy, které nesměly na Karlštejn. Tato pověst 
vznikla až v 16. století v Kronice české Václava 
Hájka z Libočan, převzal ji Jaroslav Vrchlický 
a napsal o ní hru Noc na Karlštejně.

Vznik hradu provázejí hlavně domněnky 
a z jeho pozdější historie je doloženo jen to, že 

byl v roce 1400 zastaven králem Václavem IV., 
v té době bylo připsáno 200 kop grošů na jeho 
stavební úpravy. Zcela jistě už tedy existoval. 
Jak dlouho? Ani to se neví.

Co zbylo do dnešních dnů
V roce 1422 dobývali Karlštejn husité a při té 
příležitosti snad dobyli a pobořili i Karlík. Nikdo 
už se pak o něj nestaral, a tak jen chátral a po-
stupně se úplně rozpadl. Ještě v roce 1544 se 
v pramenech mluví o blízkém rybníku a mlýniš-
ti, ale o hradu tam není ani slovo.

Na jeho místě zbylo jen pár kamenů, zbytky 
valů, prohlubně po příkopech a sotva patrné 
základy jakési stavby. Ta prý měla půdorys li-
choběžníku, přístup k ní byl ze severu přes pří-
kop s valem. Na severu byla hradba s bránou 
a nejspíš s věží, na jihu budova a uprostřed 
mezi nimi malé nádvoří.

Dnes bychom sotva něco poznali, kdybychom 
nevěděli, že tady kdysi stával hrádek. Místo 
na strmém kopci v lese nad Karlickým údolím je 
ovšem majestátní, a pokud zapojíte fantazii, mů-
žete si představovat, jak to mohlo být krásné…

Tajemné pověsti
Ke každému hradu patří také pověsti. A má 
je i Karlík. V zasypaných sklepeních v kopci 
jsou prý ukryté poklady, kromě toho je tu místo 
zvané V Maštalích (leží pod hrádkem nad stu-
dánkou), kde jsou patrné vyvýšeniny. Legendy 
praví, že zde bývaly maštale, v nichž cestujícím 
přepřahali koně.

Ať je to, jak chce, název Karlík zůstal osadě 
dodnes, a dokonce se po hrádku jmenuje 
i potok dříve zvaný Stříbrný. Karlík je nyní kul-
turní památkou a okolní lesy přírodní rezervací 
nazvanou Karlické údolí.

! Lucie Hochmalová
Zdroje: Otomar Dvořák, Marie Holečková: Dolní Berounka

August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého

Kde kdysi stávala rotunda 
a hrádek Karlík…
Slova o hrádku Karlík, kde měla mít svůj dvůr císařovna, zná 
nejspíš každý Čech. Zaznívají totiž v proslulém muzikálu Noc 
na Karlštejně. Jaká je ale historie tohoto hrádku? Především je 
opředena mnoha tajemstvími, která už asi nikdy nerozluštíme.



22  DOBNET duben 2018

DOBNETVOLNÝ ČAS • Soutěž o ceny 

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník XII, číslo 4/2018, datum vydání 6. dubna 2018 • VYDAVATEL: DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice IČ: 266 30 214, 
e-mail: redakce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111, www.dobnet.cz, e-archiv: www.dobnet-zpravodaj.cz • REDAKCE: e-mail: jmeno.prijmeni@dobnet.cz, šéfredaktorka Liběna Nová,  
libena.nova@dobnet.cz • INZERCE: inzerce@dobnet.cz, tel.: 605 205 755 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR  
E 17623 • Náklad: 6 500 výtisků • Tištěná verze měsíčníku je rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení 
podepsaných externími dopisovateli • Redakce si vyhrazuje právo upravit dodané texty • Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce  
• Nevyžádané rukopisy se nevracejí • Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O POUKÁZKU NA NÁKUP ZBOŽÍ V HODNOTĚ 500 Kč

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,  
a to nejpozději do 25. dubna 2018. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon. Děkujeme.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou je poukaz na nákup zboží v hodnotě 
500 Kč v obchodě OC Nájemníkovi, 1519/12a, Praha 5 – Radotín.
Vylosovaní luštitelé křížovky z březnového čísla jsou Marek Loukota, Praha 1, Josef Vojtěch Malina, Dobřichovice,  
a Miroslav Černý, Řevnice. Získávají poukázku na dva chodské koláče.

Tajenka z minulého čísla: Na potření máslo s rumem.

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 4, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček

OC Nájemníkovi s.r.o.
BARVY-LAKY | DROGERIE | ŽELEZÁŘSTVÍ

otevírací doba
po – pá 7-18 hod.   so 8-12 hod.

Výpadová 1519/12a, Praha 5–Radotín
) 774 860 450, 602 266 889, 603 897 153
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Při koupi modelu ŠKODA Citigo, Fabia nebo Rapid a současném výkupu Vašeho vozu na 
protiúčet získáte slevu až 25 000 Kč na nákup nového vozu. A to i v případě, že by již 
nikomu dále neposloužil a nechali bychom jej ekologicky zlikvidovat. 

Vy se tak zbavíte starostí a odjedete novým vozem ŠKODA s prodlouženou zárukou na 5 let 
nebo 100 000 km. 

Využijte nabídku nových skladových vozů ŠKODA s dodatečným cenovým zvýhodněním 
a odjet můžete již dnes.  

FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313
153 00  Praha 5 - Radotín
Tel.:  242 406 328
www.femat.cz

Výkupní bonus
 až 25 000 Kč

STARÝ VŮZ UKRÝVÁ   
   NOVÉHO KUS



HelpDesk – Technická podpora uživatelům sítě DOBNET ) 277 001 151

Zvolte si tarif a ušetřete
Vyberte si 100% slevu během prvních 3 měsíců provozu,

nebo připojovací poplatek za korunu.

DOBNET Zajíc
Rychlé připojení pro plynulou 

práci s internetem

Rychlost 20 Mbps

DOBNET Želva
Základní připojení pro stažení 
e-mailů a prohlížení stránek

Rychlost 4 Mbps

DOBNET Puma
Stabilní a rychlé připojení  

pro náročné uživatele

Rychlost 50 Mbps

DOBNET Sokol
Nejrychlejší připojení  

(ve vybraných lokalitách)

Rychlost 80 Mbps

Tady je naše nabídka:   První 3 měsíce provozu se 100% slevou | připojovací poplatek 1 490 Kč | bez závazku

   Připojovací poplatek za 1 Kč | závazek 12 měsíců    (Ceny jsou vč. DPH)

390 Kč 490 Kč 590 Kč290 Kč

Člověče, připoj se !
Všechno vyřešíme za vás.

Kontaktujte nás!

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

www.dobnet.cz

nebo


