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+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu

Seriál horských 
kol odstartoval 
v Dobřichovicích

Malebné putování 
mezi kameny 
a mlýny

Rozhovor  
s Josefem 
Kutílkem 
nejen 
o šermu

Proč jsme 
národem psů 
a koček?

SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA ROCKOVÝ SLUNOVRAT    str. 5
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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

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

Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

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

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

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

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

Obec Svinaře
vyhlašuje konkurz
na obsazení
pracovního místa
 

ředitele/ky
Mateřské školy 
Svinaře, okres Beroun.
 
Předpokládaný nástup
1. srpna 2018.

Kvalifikační předpoklady a náležitosti 
přihlášky jsou zveřejněny na
www.svinare.cz – úřední deska.
 
Přihlášky zasílejte
do 10. května 2018 do 15 hodin.
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Zpravodajství z regionu Dolní Berounky Najdete nás na Facebooku

Rockový Slunovrat bude dvoudenní,
přijedou české i zahraniční hvězdy

Do lesa nedaleko Berounky se vrátí bosenská 
Dubioza Kolektiv, která se loni svou živelnou 
směsí dubu, reggae, punku, rocku a hip-
-hopu postarala o nezapomenutelný závěr 
festivalu. Dalším velkým tahákem je Dub FX, 
světově proslulá hvězda dubu, street perfor-
mer a beatboxer. A energický mix polky, ska, 
punku a zvuků tradiční ruské hudby zazní díky 
rakouskému celku Russkaja.

Keltské punkové rytmy z Maďarska přiveze 
kapela Paddy and the Rats. Žánrově si bude 
rozumět s českými Pipes and Pints, kteří už ko-
tel na Rockovém Slunovratu velmi dobře znají.

Z české hudební scény samozřejmě nebude 
chybět Mig 21, jehož originální texty a neza-
měnitelná hudební díla si nekonečné zástupy 
fanynek i fanoušků prozpěvují už 20 let. 

I když se z dosavadního výčtu může zdát, 
že se z Rockového Slunovratu vytratil rock, 
není tomu tak. Amfiteátr Lesního divadla 
poslouží jako stage pod hlavičkou generálního 
partnera Rádia Beat. Na své si tak přijdou 
milovníci rocku, punk rocku, post-hardcore 

nebo indie-rocku. Návštěvníci se mohou těšit 
na Portless, kteří vzešli z oblíbených Support 
Lesbiens, v čele s charismatickým Kryštofem 
Michalem. Zahrají také stálice české hudební 
scény Skyline. Svůj pulsující strhující koncert 
z loňského roku v roce 2018 zopakují TiNG! 

Jako doma jsou v lese Fast Food Orchestra, 
kteří svou chytlavou show v rytmech ska opět 
rozproudí davy. 

V rámci druhého ročníku soutěže kapel bu-
dou začínající interpreti hrát ve prospěch Klubu 
nemocných cystickou fibrózou. Na menším 
pódiu, nesoucím stejný název jako soutěž, tedy 
Rockový Slunovrat léčí, vystoupí pět finalistů, 
které vybere odborná porota.

Rozšíření areálu na louku nepřipraví ná-
vštěvníky o romantická zákoutí mezi stromy, 
která si za poslední roky zamilovali. Naopak. 
Hranice areálu se posunou ještě dál do lesa, 
což umožní objevit dosud nevyužitá magická 
místa v okolí Lesního divadla. Kromě pestré 
plejády chill-zón bude k dispozici množství 
gastro stánků, které uspokojí chuťové pohárky 
milovníků burgerů a grilování, příznivců asijské 
kuchyně, vegetariánů a veganů i těch, kteří 
neodolají sladkému k voňavé kávě.

Dvoudenní festival nabízí několik možností 
stanování. Návštěvníci se budou moci roz-
hodnout, zda složí hlavu jen tak na jehličí, dají 
přednost hlídanému areálu nebo pohodlí ve VIP 
stanech. Podrobnosti o cenách a všech kape-
lách najdete na webu RockovySlunovrat.cz.

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

vstupenky na Rockový Slunovrat.

OTÁZKY:
Kdo se stal vítězem kapel soutěže 

Rockový Slunovrat léčí v roce 2017? 
Koho na festival pozvete a proč?

Nápovědu hledejte na webu festivalu
pod „Soutěž 2018“. 

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

a kontaktním telefonem.

Festival Rockový Slunovrat slibuje velkolepější hudební 
program než při vydařeném loňském ročníku. Poprvé 
v novodobé historii bude dvoudenní. A proběhne 1. a 2. června 
v Lesním divadle v Řevnicích a v okolí. Například velká stage 
vyroste na překrásné louce.

Řidiči nechávající své vozy u dobřichovického 
nádraží si nyní konečně oddychnou. Od ledna 

rekonstruovaná podstatná část parkoviště je 
totiž znovu přístupná.

Opravená parkovací místa se otevřela v pon-
dělí 23. dubna. V následujících dnech budou 
ještě provedeny dokončovací práce a sadové 
úpravy. Řidiči proto musí počítat s tím, že 
dočasně mohou být ještě uzavřeny menší části 
parkoviště.

„Věříme, že nová část parkoviště bude slou-
žit svému účelu ke spokojenosti nás všech. 
Projekt Rozšíření parkoviště u vlakové stanice 
v Dobřichovicích je spolufinancován Evropskou 
unií,“ uvedl starosta Petr Hampl.

Parkoviště v Dobřichovicích je opravené Kraj stále přijímá žádosti 
o kotlíkové dotace 
I když je objem žádostí o kotlíkovou dotaci 
v rámci poslední výzvy vyčerpán, Středočeský 
kraj i nadále přijímá další žádosti, konkrétně až 
do 14 hodin 29. června 2018.

Podle náměstka hejtmanky pro oblast financí 
a evropských fondů Gabriela Kovácse je totiž 
velmi pravděpodobné, že všichni dosavadní 
žadatelé dotaci nakonec nebudou čerpat. Napří-
klad proto, že od žádosti odstoupí, nebo nesplní 
dané podmínky. „Žádosti, které budou nyní 
přijaty, budou zařazeny do tzv. zásobníku žádostí 
a v případě, že některá z žádostí, jež byla podá-
na dříve, bude vyřazena, popř. některý z žadatelů 
požádá o zrušení žádosti, bude proveden posun 
v pořadí,“ upřesnil náměstek s tím, že v první 
výzvě neuzavřelo smlouvu 15 procent žadatelů. 

Ochranáři ošetří  
památnou lípu
Památný strom, takřka 300 let starou 
Svatojánskou lípu v Dobřichovicích 
u zámku, čeká odborné ošetření, a to 
na základě analýzy a návrhu specializo-
vané firmy.

Radnice prostřednictvím svého zpra-
vodaje informovala, že jedna z mohut-
ných větví, která je zavěšena na laně, 
poklesla a hrozí nebezpečí pádu větví. 
Protože jde o velmi významný strom, 
musí případné zásahy schválit nadřízený 
orgán ochrany životního prostředí. Ten by 
měl vydat rozhodnutí koncem dubna. 

DOBNET, z. s.,  
se připravuje na GDPR
Společnost se připravuje na General Data 
Protection Regulation (GDPR), který bude platit 
od 25. května 2018. GDPR představuje nový 
právní rámec ochrany osobních údajů v evrop-
ském prostoru a jeho cílem je chránit co nejvíc 
práva občanů EU proti neoprávněnému zacháze-
ní s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se 
týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a on-
-line služeb, které zpracovávají data uživatelů.
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iDOBNET.cz
v rubrice Videa.

Festival Porta otevírá další padesátku své existence. A vy můžete být 
u toho: 26. června až 1. července vás přivítají brány Lesního divadla 
v Řevnicích, kde bude znít skvělá muzika.

Máme za sebou ročníky, které se nesly ve znamení výročí: padesátá 
Porta (2016), padesáté narozeniny Porty a desáté finále v Řevnicích 
(2017). A co nás čeká dál? Znovu hlavně skvělá muzika a pohodová 
atmosféra v Lesním divadle. Letos nám kromě soutěžních kapel zahrají 
například Roman Horký a Kamelot, Robert Křesťan s Druhou trávou, 
Jaroslav Samson Lenk, Ivan Hlas Trio, Schovanky, Vokobere nebo Pavel 
Žalman Lohonka. Těšíme se na všechny příznivce folku, country, blue-
grassu, trampské muziky a sborového zpívání.

Frontman kapely Celula New York spolu se 
svými hudebními parťáky rozjede parádní 
koncert ve Svinařích. Připravuje se na sobotu 
2. června od 20 hodin ve sportovním areálu 
místního Sokola.

Po dětském dnu, který zde proběhne od  
14 hodin, si tak na své přijdou milovníci dyna-
mického trumpetisty a skladatele. Letos 80letý 
Laco Deczi se narodil na Slovensku. V roce 
1963 odešel do Prahy, odkud v roce 1985 
přes západní Německo emigroval do USA, kde 
žije dodnes.

Ve Státech vystupoval s velkou řadou skvě-
lých jazzových muzikantů, jako jsou Elvin Jones, 
Bill Watrous, Junior Cook, Dave Weckl a Sonny 
Costanzo. Pravidelně koncertuje se svou kape-
lou Celula New York v oblasti států New York 
a Connecticut. A po sametové revoluci hraje 
také v České republice a na Slovensku.

Během svojí kariéry získal několik ocenění. 
Odborníky časopisu Jazz Bulletin byl už roku 
1963 ohodnocen jako nejlepší domácí hráč 
na trubku. V roce 1964 získal cenu kritiků 
i bronzovou cenu čtenářů časopisu Melodie, 
následující rok slavil jednoznačné vítězství 
v obou kategoriích a zlato si podržel i v dalších 

letech. Jeho hudební vystoupení léty jen gra-
duje. Za to svinařské zaplatíte 200 korun.

Oslavme nejdelší den v roce
Poslední předprázdninovou sobotu 23. června 
se koná Festival Umění pohybu v Letech. 
Spojení pohybu s hudbou a kulturou se stane 
netradiční oslavou nejdelšího dne v roce. 
Vystoupí místní zájmové a profesionální spolky, 
které se věnují pohybu a jeho formě v umění.

Ve Středočeském kraji onemocnělo od začát-
ku letošního roku 13 lidí spalničkami. Jde o tři 
děti do 15 let, jednoho mladistvého a devět 
dospělých. V jednom případě byla nemoc 
přivezena z Ukrajiny.

Z uvedených 13 nemocných pět nebylo 
očkováno vůbec (a to všechny tři děti – jedno 
kvůli věku, dvě z rozhodnutí rodičů). Dvě osoby 
byly očkovány jen jednou dávkou a u jedné 
nelze očkování zjistit.

Spalničky jsou vysoce nakažlivé a virové. 
Začínají horečkou, příznaky zánětu horních cest 
dýchacích (rýma, kašel), zánětem spojivek. 
Následně vzniká vyrážka, začínající za krkem 
a pokračující dál po těle, a červené skvrny 
na sliznici tváří v ústech.

Inkubační doba obvykle trvá 7 až 21 dnů. 
Lidé by se měli vyhýbat kontaktu s nemocnými 
lidmi, nechodit na místa s velkou koncentrací 
osob a často a opakovaně si mýt ruce.

Porta uctí 
Wabiho Daňka

Pokud jezdíte třeba nakupovat do Berouna, 
narazíte na výrazná dopravní omezení.  
Od 2. května totiž vstoupila do další fáze 
rekonstrukce Plzeňské ulice a právě z této 
komunikace a z ulice Kollárova není možné vjet 
do velmi frekventované Obchodní, kterou se 
přijíždí hned ke třem významným supermarke-
tům. Objízdná trasa vede přes Koněpruskou 

a kruhový objezd u čerpací stanice OMV u D5. 
Uzavřený je také chodník podél obchodní zóny 
v Plzeňské ulici až po křižovatku s Koněprus-
kou. Chodci se do obchodní zóny dostanou 
po přechodu u Kollárovy. V souladu s usne-
sením volených orgánů Berouna a Králova 
Dvora je od 2. května do 30. června přeprava 
autobusy městské hromadné dopravy zdarma. 

Oprava Plzeňské komplikuje dopravu

Světový trumpetista Laco Deczi míří do Svinař

Jak na agresi?
Zážitkový seminář s názvem Agrese je OK 
určený pro rodiče a pedagogy pořádá Rodinné 
centrum Leťánek. Odborník široké veřejnosti 
vysvětlí, poradí a pomůže zvládat agresi  
v běžném životě. Akce se koná ve čtvrtek  
17. května od 18 hodin v Obecní knihovně Lety.

Mořinka oslaví 680 let 
od první zmínky
V sobotu 26. května od 14 hodin se bude 
v Mořince hodně slavit. Lidé si před místním 
obecním úřadem připomenou 680 let od první 
zmínky o obci, zároveň 660 let od založení 
hrádku Karlík a 100 let české státnosti. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na výstavu starých fo-
tografií, vystoupení Milli Janatkové s jazzovými 
muzikanty či divadelní zážitek v podání herečky 
Renaty Rychlé. Všichni si také budou moci 
prohlédnout veškeré prostory obecního úřadu.

Mořinka FEST znovu  
roztančil návštěvníky
Jubilejní desátý ročník vyhlášené hudební 
akce Mořinka FEST si v sobotu 28. dubna 
užili všichni, kdo zavítali do této malebné vísky 
na kopci. Rockovou muziku navíc doprovázelo 
letní slunečné počasí. Hudba amatérských 
kapel zněla na návsi před hostincem U Bar-
chánků už od dvou hodin. Během odpoledne 
vystoupily kapely Fotr a kolektiv, Baba Jaga,  
H. S. M., VAL-MUQUABALA, Labe a Black 
Bull. „Festival je směsí různých stylů, ale 
poslední dobou je čím dál víc rockový,“ řekla 
organizátorka festivalu a místostarostka Mar-
tina Barchánková. Kromě muziky předvedla 
svou oblíbenou fireshow skupina Pa-li-Tchi. 
Atmosféru si můžete připomenout na webu

Spalničky se šíří i v našem kraji
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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

UMĚLECKÁ ŠKOLA FILMOVÁ ŘEVNICE

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

Staň se jimi.
Přihlas se do konce května  
a získáš SLEVU na školní rok 2018/2019.

 Přípravka pro zájemce o  filmovou a  televizní tvorbu.

 Víkendové kurzy vedou zkušení profesionálové.

 Studium klade důraz na  praktické dovednosti.

 Příprava na  studium středních a  vysokých škol.

Podrobné informace o  škole a  studiu na  filmovaskola.cz

Pro děti
od  13 let.

DOBNETINZERCE 
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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

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

Nejdéle trvající přátelství má člověk se 
psem, podle některých výzkumů trvá 
už 14 tisíc let. A jak to máme s koč-

kami? Jejich praprarodiči jsou divoké kočky, 
jejichž ochočování začalo údajně před  

10 tisíci lety. Během těch tisíciletí zdomác-
něli i další živočichové. Dnes žije mnoho 
druhů zvířat s lidmi v symbióze, dokonce 
i těch divokých. Lidé mají zkrátka různé 
zvířecí zájmy. 

Obecně se dá říci, že nejčastěji chovanými 
zvířaty jsou pes a kočka. V Česku jich prý lidé 
mají v domácnostech až jeden milion od kaž-
dého druhu. Všechna čísla jsou ovšem pouze 
odhadována, protože Český statistický úřad 
počty zvířat nijak neeviduje. 

Naopak na úrovni měst a obcí existuje evi-
dence psů, svou databázi chovatelských stanic 
má také Českomoravská kynologická unie – 
podle jejích údajů je v České republice 40 085 
chovatelských stanic psů. Koně jsou zapisová-
ni v Ústřední evidenci koní ČR, Českomorav-
ská společnost chovatelů je pak Ministerstvem 
zemědělství ČR pověřena vedením evidence 
všech druhů hospodářských zvířat. Ostatní zví-
řata, jako například kočky, morčata, papoušci 
a další, nikde zapisována nejsou.

Evidence psů v obcích 
Obce v našem kraji vedou evidenci psů na zá-
kladě svých vyhlášek. Každé štěně musíte větši-

Jsme národ 
milovníků psů 
a koček
Zvířata žijí už od nepaměti v těsné blízkosti lidí. Pravěcí 
lidé údajně ochočili první vlky už před 35 tisíci lety, a tak 
jsou všichni psi, kteří dnes žijí mezi námi, jejich potomky. 
Podobné je to i s kočkami a jinými domácími zvířaty – 
všechny člověk postupně ovládl a přizpůsobil jejich život 
svým potřebám. 

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

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

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

Na stejném místě i veterinární ordinace MVDr. V. Veverky.

poštaplyn
bouda

zámek
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bouda

 icponline.it
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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

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

nou nahlásit na úřad do věku tří měsíců, dospělé 
psy pak co nejdřív od jejich získání. Na základě 
údajů, které máme od obcí k dispozici, můžeme 
říci, že psa má průměrně každý šestý obyvatel 
v našem regionu včetně narozených miminek. 

Nejvíc psů mají lidé v Řevnicích, kde jich je 
evidováno zhruba 900. Když to přepočítáme 
na počet obyvatel, psa tu má každý čtvrtý 
člověk. Podle starosty Tomáše Smrčky je 
množství psů v posledních letech přibližně 
stejné, nejsou tu žádné velké změny. 

O něco méně psů než v Řevnicích žije 
v Zadní Třebani, ve Všenorech a ve Svina-
řích, kde psa vlastní každý pátý občan. Zadní 
Třebaň eviduje 164 psů, což je přibližně stejně 
jako v loňském roce i v letech minulých. 
Všenory mají zapsáno celkem 305 psů a jejich 
počet se také příliš nemění. „Máme v evidenci 
asi 140 psů a pomalu přibývají,“ sdělil svinař-
ský starosta Vladimír Roztočil. 

V Letech je přihlášených 259 psů. „Počet 
psů přibývá, ale není to velký nárůst, tak jeden 

až dva měsíčně,“ dodává referentka obce 
Ivana Melicharová. V Hlásné Třebani letos 
přibylo dvacet psů, momentálně jich tedy mají 
v evidenci 150. V obou zmíněných obcích patří 
tento přítel člověka každému šestému obyva-
teli. V Karlíku vlastní psa každý sedmý člověk, 
celkově jich tu najdeme 78 a jejich počet je 
v podstatě stále stejný. 

Nejméně psů ze sledovaných obcí mají vzhle-
dem k počtu obyvatel Dobřichovice a Černo-
šice, má ho tu každý osmý člověk. „V loňském 
roce jsme měli evidováno 436 psů, letos jich 
je 439, tedy o tři víc. Myslím, že jejich počet se 
v posledních letech nijak dramaticky nemění,“ 
říká dobřichovický starosta Petr Hampl. Podle 
Dagmar Ovečkové, která má na starosti místní 
poplatky a evidenci psů v Černošicích, eviduje 
město v současné době 871 poplatníků psů. 
„Jejich počet každým rokem mírně stoupá, 
k 31. 12. 2015 to bylo 767 poplatníků, k 31. 12. 
2016 celkem 812 poplatníků a k 31. 12. 2017 
už 859 poplatníků,“ dodává Ovečková. 

Největším problémem jsou 
psí exkrementy 
Ve většině obcí se shodují, že největším problé-
mem v souvislosti se psy je množství psích 
exkrementů, které se nacházejí téměř všude. 
„Vlastníci pejsků po svých miláčcích neuklízejí, 
i když jsou v obci rozmístěné koše,“ říká Ivana 
Melicharová z obecního úřadu v Letech. 

Stejný názor má také Jana Rážová z Karlíku, 
dobřichovický starosta Petr Hampl nebo Dag-
mar Ovečková z Černošic. Podle nich je nejhor-
ší neukázněnost některých majitelů, kteří vše 
běžně nechávají na veřejných prostranstvích, 
ačkoli v obcích jsou skoro na každém rohu 
instalovány speciální koše. „Problém je stále 
stejný – úklid exkrementů z veřejných ploch,“ 
přidává se řevnický starosta Tomáš Smrčka. 
Starosta Svinař Vladimír Roztočil to vyjádřil jadr-
ně: „Někteří majitelé nenosí sáčky a na chodní-
cích i v trávě jsou pak h...a jako cep.“

 

Neoznačení a ztracení psi 
V obcích jsou rovněž problémy se zaběhnutými 
pejsky nebo s těmi, které nechají majitelé volně 
pobíhat bez vodítka. Venčení psů bez vodítek 
(zejména v lese) řeší občas v Řevnicích, zaběh-
nutí a ztracení psi pak přidělávají starosti v Hlás-
né i Zadní Třebani. Tady ztráty a nálezy psů ozna-
mují přes web a rozhlas. Nalezené psy umisťují 
do dočasného kotce na dvoře úřadu, a pokud 
není dohledán majitel, předávají je do útulku 
Bouchalka. „Bohužel obec se o nalezence musí 
postarat, když se nenajde vlastník, musí pejsek 
do útulku, což obec stojí peníze,“ popisuje stejný 
problém Ivana Melicharová z Letů. 

V Dobřichovicích i Černošicích jsou psi odchy-
táváni městskou policií. „Problémem je špatné 
nebo spíš neúplné označení pejska. Mnoho psů 
není očipováno nebo čip není nahlášen v Národ-
ním registru majitelů zvířat. Ačkoli má městská 
policie čtečku čipů, je pak problém rychle na-
jít majitele psa,“ doplňuje Dagmar Ovečková. u
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Vaše dovolená
začíná tam, kde 
zaparkujete...

WWW.MYHOLIDAY.CZ

směnárna
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

Ať už jdete v našem blízkém okolí kamkoli, 
všude uvidíte koně. Někteří se pasou 
v ohradách, jiní pobíhají na obrovské lou-

ce, je tady několik stájí a farem a pár koní mají 
lidé doma. Koně se stali láskou také pro šest-
náctiletou Nikol Vaňkovou ze Zadní Třebaně.

Niky má koně ráda už odmalička a v součas-
né době má jednoho koně na starost. „Zatím 
žádného koně oficiálně nevlastním, ale už zhruba 
dva a půl roku se starám o jednoho, na kterého 
nemá jeho majitelka čas. Stručně řečeno si koně 
pronajímám, ale pro zjednodušení ho nazývám 
‚můj kůň‘. Mohu s ním pracovat, starat se o něj 
a hrát si s ním za poloviční příspěvek na ustáje-
ní,“ vysvětluje Niky. Jejímu koni je 18 let.

Proč sis vybrala koně? 
Koně mě už odmalička přitahovali, jsou to 
velmi citlivá zvířata s neskutečným charak-
terem! Vždycky jsem ve svém životě hledala 
něco ohromného, originálního, zkrátka nějakou 
výzvu, a asi proto mě zaujali právě koně.

Je náročné se o něj starat?
Vůbec ne! Neberu to jako práci ani jako záva-
zek, je to pro mě relax a zábava. Koně mám 
ustájeného ve stáji, kde je pořád ve výběhu. 
O vodu se stará stájník a tráva vyroste sama, 
takže je o něj každodenně postaráno.

Co tedy musíš dělat?
Na mně už je jen výchova a ježdění. Byl týraný 
(a je slepý na jedno oko), a tak lidem moc 
nevěří. Obecně to, co byste čekali od běžného 
rekreačního koně, je pro nás výzva. Proto hod-

ně pracujeme ze země (lonžování, procházky) 
a věnujeme se přirozené komunikaci. Teď už 
jsme ve fázi, kdy mohu jezdit díky respektu 
a důvěře bez sedla i bez uzdy. To všechno 
vyžadovalo spoustu času a trpělivosti, takže 
se za ním snažím dostat alespoň tři- až pětkrát 
do týdne, podle toho, jak mi to škola dovolí.

Plánuješ do budoucna věnovat  
se právě koním?
Určitě! Koně jsou smyslem mého života a už 
plánuji, jak si postavím statek a budu na koních 
nahánět krávy (smích). Nemám vůbec sportov-
ní ambice, co se koní týče, protože jak už jsem 
zmínila, je to pro mě hlavně relax a chci, aby 
to byl relax i pro mého koně. Právě proto se 
věnuji přirozené komunikaci.

A konkrétní profese?
Při této otázce se musím opravdu zamyslet, 
jednou to byla veterina, jindy zase hipoterapie, 
ale stále se rozhoduji a poznávám nové okruhy. 
Rozhodně v tom budou mít hlavní roli koně 
a bude se to pohybovat v medicíně.

Koně jsou smyslem mého života

Zajímavosti ze 
světa zvířat
Co se dá pořídit  
domácímu mazlíčkovi?
Mít zvíře není jen tak. I obyčejný voříšek 
nebo toulavá kočka potřebují pár 
základních věcí. Strava, pelíšek, obojek, 
vodítko a miska na jídlo a vodu jsou 
samozřejmostí. Někteří lidé pak pořizují 
svým mazlíčkům mnoho dalších doplň-
ků, například oblečky pro psy a kočky 
existují ve všech možných barvách 
a modelech, můžete koupit dokonce 
čepice, šátky a boty. Některá zvířata 
mají svou autosedačku, kočárek, kos-
metiku nebo vitamíny, kočky používají 
škrabadla a další hračky.

Pošlete zvíře na výlet?
Kromě toho mohou psi a kočky chodit 
do salonů krásy, kde je k dispozici stří-
hání, koupání, česání, foukání, zkrácení 
drápků a další věci. Existují nejen psí 
hotely, ale také výlety pro psy, které 
pořádají specializované agentury, ty se 
o vašeho psa postarají se vším všudy, 
nazývají to „dovolená pro psa“. A pokud 
toužíte poslat svého mazlíčka do lázní, 
i takovou máte možnost, psí a kočičí 
lázně nabízejí masáže, parfémy nebo 
manikúru.

Co všechno mají lidé doma?
Mít psa nebo kočku není vůbec nic 
zvláštního, mnoho lidí chová také mor-
čata, křečky, králíky, andulky, želvy nebo 
rybičky. Výjimkou nejsou ani exotická 
zvířata – agamy, chameleoni, pavouci, 
hadi, jsou i případy, kdy mají lidé doma 
kajmany nebo tygra, ale také třeba 
obyčejného ježka. Podle našich infor-
mací neexistuje zákaz chovu nějakého 
zvířete, ale například k velkým šelmám 
nebo jedovatým hadům potřebujete 
speciální doklady. Informace najdete 
na stránkách www.cizp.cz.

777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

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

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

PALIVOVÉ
KRBOVÉ
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

DŘEVO

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě
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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

HLEDÁME
SPOLEHLIVOU 

A PEČLIVOU PANÍ  
NA ÚKLID DVOU 

RODINNÝCH DOMŮ 
V MĚŇANECH.

HLEDÁME
SPOLEHLIVOU 

A PEČLIVOU PANÍ 
NA ÚKLID DVOU  

RODINNÝCH DOMŮ 
V MĚŇANECH.

130 
Kč/hod.

Tel.: 777 754 756

A stejně jako lidé občas potřebují lékaře, 
toho svého mají i zvířata. Své zkušenosti se 
zvířecími přáteli nám popsala veterinářka Tere-
za Sophová z Řevnic.

Paní doktorko, poslední dobou mám 
dojem, že psů a koček je mezi lidmi čím 
dál tím víc. Souhlasíte, nebo jich moc 
nepřibývá?
Ano, zvířat je určitě víc.

Proč myslíte, že tomu tak je? Z jakého 
důvodu si lidé vlastně pořizují zvířata?
Lidé je berou jako členy rodiny. Mnohdy je zvíře 
pořízeno na přání dětí, jindy jako společník pro 
trávení volného času, do lesa, na kolo. Dalším 
důvodem může být rozvoj výstavby, lidé si 
myslí, že pes prostě na zahradu patří. Některé 
bezdětné páry naopak mají zvířata místo dětí. 
Je určitě také víc koní, tento sport se stal do-
stupnějším a nabízené ustájovací prostory se 
značně rozrostly. Hodně lidí si pořídilo jako živé 
sekačky stáda ovcí.

Dá se říct, kolik v ordinaci  
ošetříte zvířat třeba za týden?
Počet ošetřených zvířat je různý, záleží na roč-
ním období i na počasí toho dne, ve velkých 
vedrech nebo naopak v mrazech je pacientů 
méně. V lednu až březnu probíhá nejvyšší 
počet kastrací koček a kocourů před začátkem 
jara. V letních měsících bývá u mě v ordinaci 
víc pacientů i díky počtu chatařů a návštěv-

níků kempu. Ordinací projde zhruba deset až 
pětadvacet pacientů denně.

Jakou pomoc zvířata nejčastěji potřebují?
Naštěstí velké procento je jen prevence, a to 
očkování, odčervování, aplikace antiparazitik, 
konzultace ohledně výživy, čipování. Často 
řeším například nachlazení, průjmy, kožní 
problémy, záněty v uších, zubní kámen. Díky 
přístrojovému vybavení dokážeme do patnácti 
minut vyšetřit vzorky krve, takže už není výjim-
kou ani preventivní vyšetření krve, ať už před 
operací, čištěním zubů nebo jen pro kontrolu 
zdravotního stavu. Právě toto vyšetření také 
umožňuje rychle zjistit, jestli zvíře potřebuje 
například kapačku. Často mívám na hospitali-

zaci kočku nebo psa, u nichž kapačkou řeším 
dehydrataci, touto cestou také podáváme léky, 
například při zvracení nebo jako podpůrnou 
léčbu při nechutenství. Naopak si v mé ordinaci 
neporadím třeba s ortopedickými problémy 
nebo se zlomeninami, nemám totiž rentgen.

S jakými živočichy za vámi lidé chodí?
Podle databáze mám asi 60 procent psů,  
30 procent koček, 3 procenta hlodavců,  
2 procenta malých přežvýkavců, 2 procenta 
exotických zvířat a 5 procent ostatních zvířat.

Setkala jste se někdy s něčím zvláštním, 
třeba s exotickým zvířetem, kuriózním 
případem?
Měla jsem v ordinaci čtyři metry dlouhou krajtu 
nebo agamu vousatou. Zrovna nedávno jsem 
operovala slepici, které se ucpalo vole. Výji-
mečná není ani koza nebo miniprasátko.

Můžete říci pár slov k základní péči o ja-
kékoli zvíře?
Základem péče o domácí mazlíčky je přede-
vším pozornost a zajištění kvalitního krmení. 
Vždy je nutné počítat i s možností, že zvíře 
onemocní. Mnohdy se setkávám s případy, kdy 
lidé nemají vůbec žádné prostředky, a to ani 
na úplně základní ošetření a léky. Velmi důležitá 
je také důsledná prevence.

Máte vy sama nějaká zvířata?
V naší rodině je opravdu hodně zvířat, já sama 
mám dva psy, kočku, dva koně a ovce, rodiče 
pak mají tři psy, čtyři kočky, dva koně, slepice, 
papoušky, králíky a akvarijní rybičky – je to 
taková minizoo.
 Téma připravila: Lucie Hochmalová

 Archiv Terezy Sophové

V naší rodině je 
hodně zvířat
Žijeme v oblasti, kde 
převažují rodinné domy, 
v okolí je navíc hodně 
zelených luk. A tak není 
divu, že tu najdeme také 
mnohem víc zvířat než 
ve velkých městech. Psa 
nebo kočku potkáme 
prakticky na každém rohu.

ANKETA: Jaké máte doma zvíře?
ZEPTALI JSME SE DĚTÍ, JAKÉ ZVÍŘE JIM DOMA DĚLÁ SPOLEČNOST.

Vojta, 14 let: Mám psa a tři kočky, vlastně teď už jen dvě,  
protože jeden kocour se pořád někde toulá.

Anička, 10 let: My máme dvě morčata. Teď už jsou zase  
venku na zahradě, doma dělala hrozný nepořádek.

Dominik, 12 let: Já žádné zvíře nemám. Chtěl bych psa, jenže mamka mi  
ho nechce dovolit, protože přes den nejsme doma a psovi by tam prý bylo smutno.

Petr, 8 let: Já mám jenom želvu, je na zahradě v jezírku.

Karolina, 15 let: Máme psa a rybičky. A taky včely, o ty se stará děda.
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Šerm je syntéza 
všech náročných věcí

Jak se původní profesí ekonom  
dostane k šermu?
Vystudoval jsem sice Vysokou školu ekono-
mickou v Praze, obor ASŘ, což jsou automa-
tizované systémy řízení, takže management 
za použití výpočetní techniky, historie mě ale 
bavila odmalička. Děda byl velký amatérský 
historik. Koupil mi fotoaparát a bral mě na hra-
dy, dával mi číst kroniky. V osmnácti jsem se 
stal členem Klubu vojenské historie Praha. 
Šermovat jsem začal v roce 1980. Poprvé v ži-
votě jsem tehdy viděl v akci legendární skupinu 
historického šermu Dominik z Plzně. Měli vy-
stoupení ve Valdštejnské zahradě. Tehdy a tam 
jsem si řekl, že to chci dělat. Hned jsem šel 
za nimi a jejich vedoucí mi na rovinu řekl: Vy-
kašli se na to. Nenechal jsem se odradit a ještě 
na gymnáziu jsme založili vlastní skupinu.

Ale to ještě nebylo Alotrium.
Ne. Tohle bylo na gymplu v Radotíně, kde jsme 
našli další kluky s podobnými zájmy. Tak vznikl 
Colonel. Skupina fungovala jen do roku 1983. 
Byli jsme totiž příliš mladí, různých názorů. Nic-
méně Colonel je pramatkou několika slavných 
skupin, které fungují dodnes, jako třeba Merlet 

nebo Manus Regis. Já jsem si dal díky vojně 
na pár let pauzu. Když jsem se na podzim 
1989 vrátil, začal mě Vladimír Svozil přemlou-
vat, abychom založili novou skupinu. Moc jsem 
do toho jít nechtěl. Připadal jsem si už starý. 
Říkal jsem si, že je na čase začít jiný způsob 
života. Nakonec v roce 1990 vzniklo Alotrium 
a já jsem se stal vedoucím.

Alotrium znamená nezbednost.  
Podle čeho jste vybírali název?
Většina skupin řeší při vzniku tři úskalí, která 
musí překonat. Prvním je název, druhým ob-
dobí, jemuž se bude věnovat, a posledním je 
příchod první dívky do skupiny.

Jakým způsobem jste to tedy vyřešili vy?
Abych se vyhnul problému s názvem, najal 
jsem si profesionálku. Přesněji kamarádku no-
vinářku, která nám během několika dní přinesla 
šest stránek strojopisu s různými názvy.

To vám asi moc nepomohla.
Ale ano. Měli jsme se totiž nad čím hádat. 
Začali jsme postupně vyškrtávat a po sedmi 
kolech a sedmi pivech zůstalo Alotrium. Vůbec 
první název zanesený na papírech. Praktický je 
z mnoha důvodů. Třeba je na začátku abece-
dy. Nejsem totiž zastáncem názvů jako Rytíři 
z Brd, Lapkové z Nemanic. Alotrium odpoví-
dalo i stylu, do něhož jsme chtěli jít. Tedy lehce 
humorně taneční šermířská skupina.

Co druhé úskalí – období?
Od začátku jsme věděli, že se chceme věno-
vat době tří mušketýrů. Postupně se to ale 
přesouvalo a dneska předvádíme programy 
od raného středověku až po rokoko.

Třetímu úskalí jste se vyhnuli tím,  
že jste založili dámskou šermířskou  
skupinu. Je to tak?
To bylo v roce 2003. Přišla řada nových lidí, 
přivedli s sebou kamarádky a přítelkyně. Jedna 
dívka udělá ve skupině pěkný binec, ovšem 
když jich je hned šest, je to jiné. Ale chce to 
koncept. Lenka Svobodová proto vymyslela 
dámskou šermířskou skupinu Reginleif a slavila 
s ní velký úspěch, a to i v zahraničí. Jenže 
holky se dřív vdávají, a tak když jich část v roce 
2007 odešla, přišla jiná generace a s ní nový 
směr. Byly tu pokusy navázat na Reginleif, 
až jsme si nakonec řekli, že vytvoříme jednu 
skupinu, která bude fungovat společně.

Ve Všenorech vedete kurzy historického 
šermu pro děti. Šermování je asi náročný 
koníček, a to časově i finančně.  
Co je podle vás nejnáročnější?

Kdyby mu před takřka čtyřiceti lety neučaroval historický 
šerm, možná by z něj dnes byl úspěšný manažer nebo 
IT specialista. Čerstvý pětapadesátník Josef Kutílek, 
prezident skupiny historického šermu Alotrium, se ale 
rozhodl pro historii. Věnuje jí veškerý svůj čas. Přednáší, 
vede kurzy šermu pro děti, organizuje dobové turnaje, 
provozuje obchod se šermířským zbožím. Je duší 
oblíbeného Královského průvodu, který se letos uskuteční 
během prvního červnového víkendu už podvanácté.

KRÁLOVSKÝ 
PRŮVOD 2.–3. 6.
• Po páté jej pořádá město Dobřichovice 

s agenturou Alotrium a Dobřichovickou 
divadelní společností za finanční podpory 
Středočeského kraje, svazku obcí region Dolní 
Berounka, městských částí Radotín a Zbraslav 
a hradu Karlštejn.

• Po třetí se přidá poselstvo vévody Štěpána II., 
které putuje z Králova Dvora přes Beroun, 
Tetín a Srbsko na Karlštejn.

• Pokud se rozhodnete k aktivní účasti, máte 
možnost si buď zajistit dobové oblečení 
sami, nebo se včas obrátit na organizátory. 
Není nutné účastnit se obou dnů. S dotazy 
se obracejte na Radku Alexy, 770 105 175, 
info@dobrichovickydomek.cz.

• Více na www. pruvodkarlaiv.cz
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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

Základní škola F. J. Řezáče, Liteň

přijme od 1. září 2018

učitele/ku
s kvalifi kací pro 1. stupeň ZŠ

a vychovatele/ku
Bližší informace na tel. č.:

739 084 186

TERAPEUTICKÁ JÓGA PRO ŠŤASTNOU PÁTEŘ
PŘIJĎTE NAJÍT PROPOJENÍ DECHU A POHYBU

CVIČTE SPRÁVNĚ A HÝBEJTE SE BEZPEČNĚ
Náplň lekce:

Jóga specializovaná pro úlevu od bolesti zad i jednotlivých částí těla. 
Správně vedený pohyb s korekcemi, detailní vysvětlení, relaxace.

LEKTOR: Lucie Mutinská
KDE: STUDIO MANDALA, Palackého 147, Dobřichovice
KDY: každé ÚT 17.30 a ST 8.30 a 11.30 hod
e-mail: lucka@studiomandala.cz | mob.: 775 222 325

 

Řekl bych, že je to syntéza všech náročných 
věcí. Vedle času i peněz. Každý z členů má doma 
výzbroj a výstroj tak za sto tisíc. Dalším předpokla-
dem je jednička z tělocviku, tedy pohyb. Dneska 
děti neběhají jako dřív. Učím je tedy koordinaci 
pohybu a ruky. Dětem chybí trpělivost, aby do-
sáhly nějakého cíle. Zásadní věc, kterou si všichni 
osvojují jako první, je ale bezpečnost.

Jak vznikají scénáře vašich vystoupení?
Ve většině případů jde o kolektivní dílo. Zpočát-
ku jsem se na nich podílel s Vláďou Svozilem, 
od roku 2003 je spoluautorkou Lenka Svobodová.

Během roku pořádáte několik velkých akcí.
V Brandýse nad Labem spolupořádáme 
takzvanou Audienci u císaře Karla I. V Mníšku 
pod Brdy děláme vlastní akci, která je jakousi 
volnou rekonstrukcí události z roku 1639, kdy 
byl Mníšek vypálen švédskými vojsky. Další 
naší akcí je festival historického šermu Dobři-
chovická Alotria, letos chystáme už 15. ročník. 
Připravujeme i barokní městské slavnosti 
ve Smečně. Nejstěžejnější je ale Královský prů-
vod z Prahy na Karlštejn, který pořádá město 
Dobřichovice. My jsme u něj byli od počátku, 
i když ne jako spoluorganizátoři, ale účinkující.

Co je na organizaci nejtěžší?
Sehnat peníze. I když hodně šetříme, Králov-
ský průvod by se neobešel bez lidí, kteří nám 
pomáhají zadarmo. Musíme zaplatit základní 
věci, jako je jídlo, koně, povozy, doprava. 
Vždyť v průvodu je kolem 40 koní, 10 povozů 
a na 300 lidí v kostýmech.

Rozmarů počasí se neobáváte?
Počasí není problém. Bereme to jako určitou 
zkoušku, co člověk vydrží. Stalo se, že příšer-
ně pršelo nebo byla ukrutná vedra.

V čem je průvod výjimečný?
Je to krásná událost, která přináší příležitost 
navázat na ni dalšími vlastními akcemi v obcích 
a spojit lidi. Úchvatný je pohled na tu masu lidí, 
průvod, bubny, prapory. Každý si to může zku-
sit a přidat se k nám. Jedna z možností je vzít si 
batoh a svačinu, jít kus cesty s námi. Odvážněj-
ší přespí ve stanu v Dobřichovicích a druhý den 
s námi pokračují na Karlštejn. Nebo si zájemci 
mohou sehnat kostým a být součástí průvodu. 
Je to fyzicky náročné. Někdy si člověk sáhne 
na dno. Přece jen je to 24 kilometrů, které jde-
me ve zbroji. Ta váží zhruba 15 kilo, někteří mají 
i mnohem těžší. Přesto se rok od roku sjíždí 
stále víc zájemců z celé republiky.

Pokud se nepletu, i ze zahraničí?
Ano, je to mezinárodní akce. Přijíždějí za námi 
přátelé z francouzského městečka Molsheim, 
německého města Themar, máme také před-
stavitele vévody bavorského přímo z Bavorska 
a kyperského krále z Kypru.

! Pavla Nováčková /  Roman Albrecht
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Degustační míle
Město Dobřichovice zve na pátý ročník Dobřicho-
vické degustační míle. Smyslem této akce je přivést 
návštěvníky do místních vináren, restaurací či kaváren 
a ukázat jim, že v Dobřichovicích mohou nalézt 
zajímavá gastronomická překvapení. Akce se koná 
v sobotu 19. května od 17 hodin, start je na křižovatce 
ulic 5. května a Fügnerova. Součástí bude vystoupení 
Rebels O.K., přehlídková jízda vozů Chevrolete Corvet-
te a také koncert Mária Biháriho a Bachtale Apsa.

Veteráni pod zámkem
Unikátní výstava historických vozidel před zámkem 
se koná 19. května od 10 do 16 hodin. Pořádá ji Ve-
teran car club ve spolupráci s městem Dobřichovice.

Šansonový koncert
Koncert Ester Kočičkové a pianisty Lubomíra 
Nohavici si můžete přijít poslechnout ve středu 
16. května v 19:30 na zámek v Dobřichovicích. 
Předprodej lístků je v infocentru.

Jedeme k vám
Představení divadla Jedeme k vám, které stojí za po-
řádáním festivalu Vyšehraní, se uskuteční 11. května 
od 10:30 v Lesním divadle v Řevnicích. Pod názvem 
Vévévé.Československo.CS se skrývá nápadité 
pásmo ke 100. výročí samostatného státu. Primárně 
je určeno pro žáky 2. stupně ZŠ, přijít ale mohou 
všichni, kdo mají čas a zájem. Vstupné 50 Kč.

Noc kostelů
Noc kostelů se letos koná 25. května. V našem okolí se 
do této akce zapojí Dobřichovice, Řevnice, Černošice, 
Osov, Mníšek pod Brdy a Ořech. V dobřichovické kapli 
Judy Tadeáše a na zámku vystoupí například ZUŠ, 
varhaník Pavol Pekný nebo hudebník a publicista 
Jan Burian s přednáškou o Portugalsku. V řevnickém 
kostele můžete zajít na koncert Lukáše Hynka Krämera, 
člena Pražského filharmonického sboru, nebo se zapo-
slouchat do vystoupení Pražského hornového kvarteta.

Královský průvod a Noc
Průvod Karla IV. na Karlštejn projde naším krajem 
o víkendu 2. a 3. června. V obcích se už nyní chystá 
program a vítání císaře, 2. června se na dobřichovic-
kém zámku tradičně hraje muzikál Noc na Karlštejně.

Příjemné setkání s jednou z nejvýrazněj-
ších českých hereček Klárou Issovou se 
uskutečnilo 20. dubna v KanclíkObchůd-

ku v Dobřichovicích. Během dvou hodin se 
příchozí dozvěděli zajímavosti z jejího profesní-
ho i soukromého života.

Snídaně s hosty pořádají majitelky Kanc-
líkObchůdku už nějaký čas. Tentokrát si 
na besedu pozvaly devětatřicetiletou herečku 
Kláru Issovou, která mimo jiné prozradila, že se 
jí v našem kraji moc líbí.

Jaký máte vztah k Poberouní?
Vždy jsem se sem ráda jezdila koupat do Be-
rounky, do Mokropes a později i do Dobřicho-
vic. Zdejší kraj je velmi krásný a má zvláštní 
energii. Navíc tu mám kamarádku, zpěvačku 
a herečku Barboru Valentovou, ke které jezdím 
a pomáhám jí třeba na zahradě. V blízké době 
plánuji i částečné přestěhování do Dobřicho-
vic. Líbí se mi možnost pohodlné dostupnosti 
v klidu vlakem.

Co ráda děláte ve volném čase?
Cvičím jógu, zdokonaluji se v angličtině, pracuji 
na sebevzdělávání, hereckém nebo třeba 
ohledně zdravého stravování. Nyní ve volném 
čase vypomáhám v kuchyni makrobiotického 
bistra v Praze, krájím zeleninu atd. Moc mě 
to baví a chutná! Baví mě také začátky, starty, 
kreativní věci, jako nyní třeba rozvíjení působ-
nosti do USA a Anglie.

Jaké teď máte pracovní aktivity?
Úplně jsem upozadila divadlo, abych se mohla 
věnovat zahraniční kariéře, která mě velmi 
láká a motivuje k tvůrčí činnosti, mám agenta 
v Anglii a v USA.

Jak probíhají castingy  
v zahraničních produkcích?
Zahraniční castingy teď probíhají úplně jinak než 
dřív. Někam mě pozvou, dostanu text v anglič-
tině, ten se během dvou až čtyř dnů naučím, 
projdu si ho s angličtinářkou kvůli akcentu, poté 
si pozvu domů kameramana, sama si připravím 
make-up a kostým, pro sebe si vytvořím příběh, 
aby se mi lépe hrálo. Pak všechno natočím 
a pošlu do zahraničí mailem. Vše dnes funguje 

velmi rychle, třeba při výběru do role se klidně 
hned za šest týdnů začíná točit. Proto by se mi 
tato práce špatně kloubila s divadlem, je stresu-
jící hledat za sebe rychle náhradu.

To musí být docela zajímavé…
Tato kreativita mě velmi baví. Nežene mě hon-
ba za rolemi a vyhrávání konkurzů, beru to tak, 
že jestli mám roli hrát, dostanu ji, pokud ji má 
vyhrát někdo jiný nebo ji potřebuje, přeji mu to. 
Zkoušela jsem zahraniční castingy už na začát-
ku své herecké kariéry, ale nebylo to příjemné, 
pohlíželi na nás tehdy jako na ty z Východu 
a cestování letadlem bylo velmi finančně 
náročné a stresující. Takže jsem to vypustila 
a teprve po letech jsem opět pocítila chuť to 
zkusit. A začaly přicházet příležitosti, například 
nabídka od agenta v Londýně.

Co vás na hraní baví? 
Poznávání lidí a povah skrze role, možnost 
si vyzkoušet různé polohy, zlost a podobně. 
Velmi důležité je ale umět z role zase vystoupit 
zpět do svého života.

Pivní festival Řevnice se 
chystá na třetí ročník, kte-
rý se koná na řevnickém 

náměstí a v přilehlých prosto-
rách v sobotu 26. května  
od 11 do 19 hodin. Již tradiční 
přehlídka pivovarů zejména 
z regionu středních Čech se 
opět ponese v uvolněném, 
pohodovém rytmu s důrazem 
na kvalitu, nikoli kvantitu. Vstup 
je samozřejmě zdarma.

Sestava pro letošek je kom-
pletní, přibyl Písecký hradební 
pivovar a pivovar Strašák 

z Nového Strašecí. Poslední květnovou 
sobotu se tedy v Řevnicích můžete 
těšit na pivovary Albrecht, BadFlash, 
Čerstvé pivo, Fabián, Hendrych, Kytín, 
Lužiny, Matuška, Na Lochkově, Písecký 
hradební, Počernický, Řevnice, Strašák, 
Vilém, Vinohradský, Všerad, Zbraslav-
ská koza a Zichovec. Pěknou tradicí se 
stala účast místních domovarníků, kteří 
návštěvníkům nabízejí své pivo formou 
welcome drinků u vstupu na festival.

Aktuální informace najdete na webu 
Pivnifestivalrevnice.cz, případně 
na Facebooku pod uživatelským jmé-
nem „pivnifestivalrevnice“. 

Klára Issová snídala 
v Dobřichovicích

Blíží se Pivní festival 
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práce
v domácnosti

úklid
vaření
žehlení
nakupování

Jana
Kotalová

t +420 604 464 497
e prace.kotalova@gmail.com

Máte rádi folklor? Pokud ano, pak si 
v květnu přijdete na své – na devíti 
místech Středočeského kraje a v Pra-

ze se bude konat 19. ročník poberounského 
folklorního festivalu Staročeské máje.

Obdivovatelé a příznivci folkloru v kraji kolem 
Berounky a pod brdskými Hřebeny si májových 
slavností užijí do sytosti. Na všechny květnové 
víkendy je pro ně připraven pestrý program: 
chodští, krušnohorští i pražští dudáci, valašská 
i severočeská cimbálovka, hudecká muzika, 
taneční soubory z Prahy, Rokycan, Hrusic, Ka-
mýku, několik dechovek, včetně krojovaných, 
čtyři pěvecké sbory a samozřejmě všechny do-
mácí soubory, tradiční účastníci akce – Klíček, 
Notičky, Pramínek, Proměny i Třehusk. Zlatým 
hřebem letošního ročníku bude vystoupení 
hned dvou irských souborů: Coisciém dorazí 
do Mokropes 13. května i s typickou muzikou, 
v Karlštejně 27. května své umění předvede 
dětská skupina Mirabel.

Lesní divadlo v Řevnicích připravilo  
na 26. května od 19 hodin neobyčejný 
hudební zážitek. Vystoupí zde Pardubic-

ká komorní filharmonie společně s nevidomou 
pěvkyní Alenou Terezií Vítek.

Tato akce nejen naváže na zdejší prvorepub-
likové koncerty vážné hudby, ale rovněž zahájí 
řevnické oslavy 100. výročí založení Českoslo-
venska. Hlavním iniciátorem a tvůrcem programu 
je řevnický dirigent indického původu Debashish 
Chaudhuri. Ve výjimečném přírodním prostředí 
Lesního divadla uslyšíte díla Dvořáka, Mozarta, 

Händela, Saint-Saënse a Beethovena. Na za-
čátku zazní česká hymna. Celá akce se koná 
především díky nadšení dirigenta Debashishe 
Chaudhuriho. Zahrát si venku, v přírodním 
amfiteátru, byl pro něj dosud nesplněný sen. 
Důraz klade také na neformální prostředí, které 
v Lesním divadle panuje. Má totiž diváckou 
zkušenost například z Berlína, kde jsou venkovní 
filharmonické koncerty naprosto běžné. Lidé při 
nich sedí třeba i na trávníku s pivem v ruce. Pan 
dirigent se těší, že v Lesním divadle vytvoří něco 
podobného a Řevnice tak získají další zajímavý 
kulturní aspekt.

Filharmonie zahraje v lese 

Přichází měsíc májových slavností

 Archiv M. Frýdla

Dobřichovická zuška 
připravuje ZUŠ Open
Celostátní happening uměleckých škol se 
letos koná ve čtvrtek 24. května. Dobři-
chovická ZUŠ připravila bohatý kulturní 
program. Již v 10:30 zahrají žáci přípravné 
hudební výchovy v mateřské škole, koncert 
se jmenuje Pojďte s námi do zoo, od 15 
hodin se dobřichovické komorní soubory 
zúčastní koncertu na náměstí v Berouně 
v rámci celodenní akce ZUŠ Středočes-
kého kraje. Od 16 hodin pak proběhne 
Hudební koktejl v obchodě Víno a lahůdky 
od sousedů a o hodinu později v Café 
Černý dorty s kávou a dortíkem. Slavnostní 
vernisáž výstavy výtvarného oboru si pak 
můžete užít od 18:30 na zámku.

Kam na máje?
BEROUN, Barrandovo náměstí – SO 5. května

VINAŘICE, náves – SO 5. května

VŠERADICE, u hospody – SO 12. května

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves – SO 12. května

SVINAŘE, náves – SO 12. května

ČERNOŠICE-MOKROPSY, Masopustní nám. – NE 13. května

PRAHA, náplavka u Hergetovy cihelny – PO 14. května

ZADNÍ TŘEBAŇ, náves – SO 19. května

LETY, náves – SO 26. května

KARLŠTEJN, náměstí – NE 27. května
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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 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

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

KONDIČNÍ TRÉNINKY S LUKÁŠEM: Po 14. 5. a 28. 5. od 19:00 do 20:00 | St 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5. a 30. 5. od 18:00 do 19:00 | Pá 4. 5. a 18. 5. 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.

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



www.idobnet.cz  15  

DOBNETSPORT 

„Převažuje spokojenost. Před sezonou jsme 
chtěli být černým koněm a umístit se do čtvr-
tého místa. Účast v semifinále je pro nás 
dosud největším úspěchem za dobu tří let, kdy 
působíme na národní úrovni. Letošní rok jsme 
brali jako resuscitační po loňských problémech 
okolo odchodu z haly v Radotíně,“ připomněl 
nelehké období předseda klubu a trenér v jed-
né osobě Adam Peřinka.

Klub se dostal do finančních problémů. 
Na prodej licence nakonec nedošlo, nicméně 
snížení rozpočtu bylo nevyhnutelné. Novým 
domovem Vlků se tak stala černošická hala 

Věry Čáslavské. „Chci poděkovat sponzorům, 
kteří nám věřili, že dokážeme klub v novém 
působišti znovu nastartovat a sezonu zabez-
pečit. Za těchto okolností tedy semifinále jako 
úspěch brát musíme,“ dodal Peřinka.

Právě přesun do Černošic je jedním z hlav-
ních faktorů vydařené sezony. V moderní 
sportovní hale našli radotínští hráči kromě di-
vácké podpory také profesionální zázemí, které 
umožňuje dlouhodobě budovat fanouškovskou 
základnu a kde se dá zároveň hrát basketbal 
národní úrovně.

„Černošická hala nám poskytla všechno, 
co jsme k organizaci našeho stylu potřebovali, 
zejména pak prvotřídní přístup a komunikaci ze 

strany jejího manažera. Čistota prostoru, úklid 
před každým zápasem, bezproblémová tech-
nika. To jsou základní věci, bez nichž diváky 
na zápasy nedostanete. Nám se letos podařilo 
halu pětkrát vyprodat! Máme největší návštěv-
nost v republice,“ těší trenéra Vlků.

Podpora diváků se projevila hlavně ve vypja-
tých bitvách v play off. Hala byla při čtvrtfinálo-
vém i semifinálovém duelu zcela zaplněna, navíc 
všichni byli oblečeni do bílého stejně jako hráči. 
Společně tak vytvořili jeden tým. „Když máte 
za sebou 250 lidí v bílém, nevypustíte jediný 
souboj. Je to obrovská síla,“ zdůrazňuje Peřinka 
a dodává, že Radotín by měl hrát v Černošicích 
i v příští sezoně. ! Petr Hašek

Radotínští se v hale Věry Čáslavské těšili velké podpoře i při semifinálovém duelu play off s Rokycany.
  Archiv BK Radotín

Předposlední dubnovou so-
botu zaplnily Dobřichovice 
na dvě tisícovky milovníků 

horských kol. Konal se zde  
17. ročník závodu Trans Brdy, 
který zároveň odstartoval letošní 
seriál Kolo pro život. Na své si 
přišli nejen zarputilí závodníci a re-
kreační jezdci, ale díky bohatému 

doprovodnému programu i celé 
rodiny s dětmi.

Právě pro děti byly od časného 
rána pořádány závody na louce 
pod lávkou u břehu řeky Beroun-
ky. Asi pětistovku dětí povzbuzo-
val na trati kromě rodičů i patron 
dětských závodů biker Jaroslav 
Kulhavý se skifařem Ondřejem 
Synkem. Nechybělo ani tradiční 
měření sil nejmenších účastníků 
na odrážedlech.

Trénovaní bikeři se vydali na ná-
ročné, ale atraktivní tratě do brd-
ských lesů. Závod na hlavní trase 
výrazně poznamenalo počínání 
sabotérů, kteří ji na několika mís-
tech úmyslně přeznačili. Nejlépe 
se s ní podle očekávání popasoval 
největší favorit osmisetčlenného 
pelotonu Jaroslav Kulhavý.

Po poledni přišel čas pro všech-
ny rekreační jezdce. Ti se mnohdy 
i se svými dětmi vydali za slunné-
ho počasí na nesoutěžní vyjížďku 
směrem na Vonoklasy. Vybrat si 
mohli hned ze dvou tras.

V předešlých třech letech 
na ně pokaždé zbyly jen 
„bramborové medaile“, letos 

už dobřichovické volejbalistky 
sérii nepopulárních čtvrtých míst 
v první lize utnuly a zase se vrátily 
na stupně vítězů. Stejně jako muži 
zakončily sezonu na druhé příčce.

„Beru to jako úspěch a za-
slouženou satisfakci. Myšlenky 
na titul byly, tým na to výkonnost-
ně rozhodně měl,“ myslí si Petra 
Kopecká, jedna z opor mužstva, 
hrající na pozici libera.

Proti byl ale svým způsobem 
i herní systém. Přestože v nad-
stavbové části, kam postupují tři 

nejlepší celky z obou prvoligových 
skupin a přenášejí si s sebou 
určitou část bodů, vyhrály všech 
dvanáct zápasů, značnou ztrátu 
na první České Budějovice úplně 
smazat nedokázaly.

„Znamenalo to pro nás povin-
nost vyhrávat a čekat na klopýt-
nutí Budějovic. V takové situaci je 
těžší udržet koncentraci a motivaci 
do zápasů. Obecně se pak soutěž 
stává méně zajímavou. Chybí 
napětí i emoce, které provázejí 
klasické play off,“ má jasno zkuše-
ná volejbalistka.

Podle ní sehrálo jednu z klíčo-
vých rolí zkvalitnění a rozšíření ká-
dru. „Myslím, že i lidsky si tým sedl 
opět o něco lépe než v minulých 
sezonách. Velký kus práce odvedli 
trenéři Kuba Koloušek a Honza 
Prokop, který s námi odjezdil 
vlastně většinu zápasů a vnesl 
do nich velký klid a pohodu,“ do-
dala za celou kabinu Kopecká.

! Oldřich Burian

Vlci našli 
v Černošicích 
ideální domácí 
prostředí
Loni prakticky řešili existenční 
problémy. Tíživá finanční 
situace málem přinutila vedení 
prodat licenci pro druhou ligu. 
Basketbalisté Radotína ale 
všechny těžké okamžiky ustáli, 
a co víc, v letošní sezoně 
rozhodně nebyli v kvalitní 
soutěži do počtu. V play 
off se Vlci probojovali až 
do semifinále.

Na horských kolech závodili 
trénovaní bikeři i děti

Dobřichovické hráčky: zleva Barbora 
Stará a Petra Kopecká.

Návrat na stupně vítězů

Ondřej Synek

 P
et

ra
 S

te
hl

ík
ov

á



16  DOBNET květen 2018

DOBNETINZERCE

ZAHRADNICTVÍ: Ukrajinská č. e. 1528, Černošice – Dolní Mokropsy
E-mail: gardeo@gardeo.cz • www.gardeo.cz

Přijmeme pracovníky do plného 
i částečného pracovního poměru a brigádníky 
včetně důchodců a studentů.
 Kontaktní osoba: Olga Humlová, tel.: 602 365 175, e-mail: humlova@gardeo.cz

Vše pro Vaši zahradu...

Spolek Náruč otevřel
Centrum sociální rehabilitace

Spolek Náruč už obyvatelé regionu znají, 
v prostorách bývalé lékárny v Praž-
ské ulici v Dobřichovicích dlouhodobě 

poskytoval své služby zdravotně postiženým 
dětem. Aktuálně dochází ke změně, jež bude 
jistě zajímat širší okruh místních obyvatel – 
sociální služba nyní zaměřuje svou podporu 
na lidi s duševním onemocněním a mentálním 
postižením, ale také na osoby, které se ocitnou 
v náhlé sociální krizi. Vzniklo Centrum sociální 
rehabilitace.

A co tedy konkrétně nabízí?
Cílem je pomoci lidem v rozvíjení jejich schop-
ností a dovedností, aby se dokázali opět za-
členit do společenského života. U každého to 
může znamenat něco trochu jiného – někdo se 
neobejde bez pomoci při zvládání běžných si-
tuací každodenního života, jako je třeba vaření, 
péče o domácnost nebo nakupování, jiný zase 
potřebuje natrénovat hospodaření s financemi 
anebo posílit své schopnosti komunikovat 
a nacvičit situace při jednání s lidmi. Klienti se 
také mohou v rámci sociální rehabilitace naučit 
pracovním návykům před vstupem do nového 
zaměstnání. Někdy se pomoc může týkat roz-
víjení osobních zájmů klienta, nalezení nových 
možností, jak si zpříjemnit volný čas. Služba 

také dokáže zajistit doprovázení na úřady, 
do školy či jiného zařízení. To vše zahrnuje 
sociální rehabilitace v Dobřichovicích.

Komu je pomoc určena?
Pomoc je adresována lidem se zkušeností 

s duševním onemocněním nebo s mentálním 
postižením. Klienti v Centru sociální rehabilitace 
v Dobřichovicích získávají prostor pro rozvíjení 
svých schopností a dovedností k uplatnění 
ve společnosti. Cílem je, aby dostali podporu 
na cestě k co největší samostatnosti a sobě-
stačnosti. U každého může být směr, v němž 
najde vlastní naplnění, jiný. V každém případě 
klienti díky dalším zkušenostem postupně 
získávají novou sebedůvěru.

Jak to celé probíhá?
Budete-li mít vy nebo někdo z vašeho 

blízkého okolí zájem o pomoc či podporu, stačí 
se dohodnout na osobní schůzce. Na ní si 
zájemce s pracovníkem služby sdělí vzájemná 
očekávání, společně zmapují konkrétní oblasti 
potřeb a poté naplánují odpovídající podobu 
služby. Schůzky probíhají v přívětivém v pro-
storu, který působí spíš jako útulný obývací 
pokoj s kuchyňkou než sociální zařízení. Tým 

pracovníků se klientům věnuje každý den 
od pondělí do pátku. Kapacita služby je aktuál-
ně otevřená.

Adresa a kontakty:
Centrum sociální rehabilitace
Pražská 345, Dobřichovice
vedoucí sociální služby:
Simona Petrejová, tel.: 732 757 881,
simona@os-naruc.cz

Služba sociální rehabilitace Náruč 
v Dobřichovicích hledá do svého malého 
přátelského týmu sociálního pracovníka. 
Máte-li zájem, přijďte na nezávaznou 
schůzku na adresu Centra sociální 
rehabilitace, Pražská 345, Dobřichovice. 
Simona Petrejová, tel.: 732 757 881.

inzerceMateřská škola OTTOMÁNEK 
nabízí semináře s akreditací MŠMT pro pedagogické pracovníky, učitelky mateřských škol, učitelky základních 
škol (1. a 2. tř.), vychovatelky v družině, pedagogy volného času

11. 5. Keramika II – modelování hlíny stavěním, glazování, zdobení sklem

17. 5. Rozvoj logického myšlení u dětí na 1. stupni základní školy

1. 6. Jak se cvičí pohádka II

14. 6. Taneční gymnastikou ke správnému pohybovému vývoji dětí od 3 do 7 let

Absolventi obdrží „Osvědčení o absolvování semináře“. … podrobnosti k jednotlivým seminářům na  www.ottomanek.cz
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Putování začneme ne náhodou v Petrovicích. 
Obec ležící u Sedlčan na pravém břehu Vltavy, 
která se pyšní titulem Vesnice roku Středočes-
kého kraje 2008, je totiž ideálním výchozím 
místem pro pěší i cyklo výlety. Z náměstí, jehož 
dominantu tvoří kompletně zrekonstruovaný 
kostel sv. Petra a Pavla, vedou turistické znač-
ky na rozhlednu v místě Onen Svět, zámek 
Orlík, hrad Zvíkov nebo Vysoký Chlumec.

Kdysi tu bývaly jen husté nepřístupné lesy 
s močály. Podle pověsti založil Petrovice 
vladyka Petr na důležité spojnici mezi Sedlčany 
a Milevskem, kde do té doby stávala jen krčma 
a kovárna.

Z Petrovic vychází naučná stezka, která 
v celé délce měří 27 kilometrů a najdete na ní 
20 informačních tabulí s různými zajímavostmi. 
Mezi prvními uvidíte největší viklan ve Středo-
českém kraji Vrškámen. Viklanem se nazývá 
balvan, který volně spočívá na podloží, takže 
se jím dá pohybovat.

Odtud stezka pokračuje do nedalekých 
Obděnic, jedné z nejstarších a historicky nej-
významnějších vsí Sedlčanska. Podle pověsti 
ji založil bratr vladyky Petra Obiden. Obděnice 
jsou také místem, kde je v nádherném kostele 
z 12. století umístěna náhrobní deska Jakuba 
Krčína z Jelčan a Sedlčan. Doposud není 
známo, je-li zde skutečně pochován.

Z balvanu prý kázal Hus
Z Obděnic lemuje naučnou stezku modrá 
turistická značka. Mezi rybníky vás dovede 
do Žemličkovy Lhoty, v jejíž blízkosti se nachází 
další z významných balvanů. Nese název Hu-
sova kazatelna. Na svrchní části tohoto viklanu 
je velká kamenná mísa, kterou lidé mylně 
považují za tzv. obětní mísu. Název Husova 

kazatelna vychází z pověsti, že na tomto ka-
meni stál mistr Jan Hus při svém kázání cestou 
na Kozí hrádek.

V nohách teď máte přibližně sedm kilometrů. 
Z rozcestí za Husovou kazatelnou se můžete 
po červené vrátit do Petrovic, nebo pokračovat 
dál po naučné stezce, eventuálně zvolit další 
kratší variantu po modré značce. Obě stezky se 
znovu spojí u jiné zajímavosti – Divišovy jeskyně, 
u níž je speleologická základna. Část jeskyně 
nazvaná Bohoušovy lázně je zaplavena vodou. 
V těsné blízkosti najdete vchod do jeskyně Dvo-
řákovy. Obě původně tvořily jeden celek.

Za jeskyní stoupá naučná stezka v délce 
necelých tří kilometrů na svůj nejvyšší bod – 
vrch Křemenici. Pokud se vám nechce šlapat 
do kopce, pokračujte dál po modré k Ra-
dášovu mlýnu, který je jedním z 33 původně 
postavených mlýnů v povodí potoka Brziny. 
Tím nejstarším a největším v okolí je Červený 
mlýn, kam vás stezka dovede následně.

Na závěr křížová  
cesta a rozhledna
Mezi vesničkami Kuní a Kuníček si můžete 
prohlédnout unikátní, přibližně dva kilometry 
dlouhou kamennou křížovou cestu s reliéfy. Vy-
svěcena byla na svatou Annu v roce 2000. Jed-
notlivé výjevy vytesal do kamenů, typických pro 
zdejší krajinu, akademický sochař Ivar Kodym. 

V závěru cesty lze vystoupat na rozhlednu 
nad vesnicí Kuníček. Na úpatí vrchu Hodětín 
(572 metrů) ve výšce 551 m. n. m byla pro 
veřejnost otevřena přesně před 15 lety, 28. 
června 2003. Je postavena ze dvou částí – 
na masivní železobetonový základ s vlastní 
vyhlídkovou terasou ve výšce navazuje ocelová 
konstrukce vypínající se do výšky 60 metrů. 

Při dobrém počasí je z ní krásně vidět na celé 
Sedlčansko, Táborsko a Příbramsko.

• Rozhledna Kuníček je otevřena do 10. 6. jen 
o sobotách, nedělích a svátcích. Od 12. 6. 
do 9. 9. je přístupná denně mimo pondě-
lí. Otevírací dobu má od 10:00 do 12:00 
a od 13:00 do 19:00.

• Stravování v Petrovicích: restaurace U Ku-
bíčků, hotel Modrá hvězda nebo hospoda 
Pod Věží

• Více na webu Petrovice-obec.cz
• Náš tip: Budete-li mít dost času, zajeďte se 

podívat i do nedalekého dvouměstí Sedlec-
-Prčice na tamní Prčický škrpál, památník 
proslulého dálkového pochodu Praha–Pr-
čice. Doporučujeme i návštěvu zdejšího 
pivovaru Vítek z Prčice, který nabízí i hradní 
restauraci, památník a muzeum.

!  Pavla Nováčková

Malebné putování 
mezi kameny 
a mlýny
Je idylické a na dosah. V dnešním tipu vás zveme 
na Sedlčansko. Zvlněný kraj na rozhraní středních 
a jižních Čech má plno rozhleden, mlýnů, rybníků, 
tvrzí, ale hlavně nedotčenou přírodu a nevšední 
balvany rozličných tvarů a velikostí.
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Výpadová

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

Namícháme tisíce
odstínů barev
� fasádní a interiérové nátěrové 

hmoty, barvy na beton i střechy, 
autolaky, lazury, štětce, válečky

� tonování a míchání všech 
druhů nátěrových hmot

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

KVĚTEN

otevírací doba
po – pá 7-18 hod.

so 8-12 hod.
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Stejně jako se s postupem věku mění lidské 
potřeby, mění se i nároky psů na pohyb 
a stravu. Je proto důležité zohledňovat 
odlišné stravovací potřeby v průběhu celého 
psího života – štěňat, mladých „puberťáků“, 
dospělých psů a psích seniorů. V zásadě platí 
pravidlo, že jídlo pro psy se kupuje v psím ob-
chodě, kde vám s výběrem také poradí. Záleží 
i na velikosti zvířete a jeho zdravotním stavu. 
Někdy se u psa může projevit alergie na určitý 
typ masa nebo na přísady v granulích, jako 
jsou konzervanty či barviva. Takové potíže je 
vhodné konzultovat s veterinářem. Pes by ni-
kdy neměl dostávat stejné jídlo jako člověk ani 
dojídat zbytky. Potřeba živin, soli a tuku u psů 
je odlišná od té lidské, a především osolené 

jídlo psům škodí. Pes by také neměl dostávat 
kočičí granule.

Finanční náročnost
Velmi důležité je uvědomit si finanční náročnost 
péče o psa. Pořizovací cena je pouze prvním 
nákladem, který čeká každého majitele. Ještě 
než si domů přivezete štěně nebo i starší-

DŮLEŽITÁ JE SPRÁVNÁ VÝŽIVA A DOSTATEK FINANCÍ | 3. část

ho pejska, musíte mu pořídit pelíšky, misky, 
vodítko, obojek, krmení, hračky, ale také jej 
nechat zkontrolovat u veterináře. Další měsíce 
a roky vás bude čekat odčervování, očkování, 
čipování atd. 

Bohužel ani pejskům se nemoci nevyhýbají 
a je třeba si uvědomit, že veterinární péči musí 
majitel plně hradit, na rozdíl od lékařské péče, 
kterou pokrývá zdravotní pojištění. I psa je však 
možné nechat pojistit. Pojistné plnění však 
nikdy nezahrnuje preventivní úkony (očkování, 
odčervení) a vztahuje se jen na určité úkony 
podle plemene a věku psa. Pojištění odpo-
vědnosti se pak vztahuje na případy, kdy váš 
pes pokouše jiného psa nebo způsobí-li škodu 
na majetku.

Každý, i majitel psa, se může dostat do tíživé 
životní, zdravotní či finanční situace, kdy se 
o psa již nemůže postarat. V takových přípa-
dech je vždy dobré jako prvního kontaktovat 
chovatele, od něhož pejsek pochází. I v tom 
spočívá kouzlo psa z chovatelské stanice. Jistě 
to není pravidlo, ale mnohdy právě chovatel 
může pomoci a pejska ze svého odchovu se 
ujmout. Pokud pes onemocní a majitel nemá 
na jeho léčbu peníze, vždy stojí za to pokusit 
se s veterinářem domluvit – raději než nechat 
psa strádat v nemoci a ponechat jej bez léčby. 
Ať už se stane cokoli, pes není odpad, který 
jen tak necháte v lese… www.tervet.cz

Samostatnou kapitolou 
související s pořízením pejska 
je správné zajištění jeho výživy. 
Velmi důležité je uvědomit si 
finanční náročnost péče o psa; 
když nepočítáme pořizovací 
cenu, pejsek bude celý život 
potřebovat krmení, očkování 
a mnoho dalších věcí.

Co byste měli zvážit, než si pořídíte psa

sleva 
10%
v květnu

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
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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

 Kouzelné čtení

celý sortim
ent

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
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Nabízíme pronájem
párty stanů

vhodné na svatby, zahradní 
párty, koncerty, trhy…

Ke stanům dodáváme stoly,
židle, pivní sety, el. topení.

Zajišťujeme i technickou  
produkci – pódium, světla,  
zvuk, video projekce.

rozměry 3 x 3 m, 3 x 6 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m

Filip Čáslava
tel.: 777 725 566
www.techproduction.cz
www.svatebnistany.cz

PRODEJ  2  POZEMKŮ
Město Řevnice
nabízí k prodeji formou veřejného výběrového řízení 
obálkovou metodou:
• pozemek parc. č. 1463/2 o výměře 2731 m2 v k. ú. Řevnice,
• pozemek parc. č. 1463/4 o výměře 2661 m2 v k. ú. Řevnice.

Pozemky jsou určené k zástavbě.

Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na www.revnice.cz (úřední deska).
Uzávěrka nabídek: pondělí 18. června 2018 v 17:00 hod. 
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Zemi je třeba oslavovat! Je naším 
domovem. A protože my, v Jed-
nom stromě a LMŠ Na dvorečku, 
ji máme rádi, tak se občas vypra-

víme ji uklidit. Nejinak tomu bylo 
i v týdnu před a po Dni Země, 
který si každý rok připomínáme 
22. dubna. Školáci z Komunitní 
školy Jeden strom se v pátek 
20. dubna rozešli do tří směrů, 
aby uklidili nejen část cyklostezky 
z Černošic do Radotína nebo 
cestu kolem Berounky na Kazín, 
ale třeba i mokropeskou pláž. 
Menší děti z LMŠ Na dvorečku 
pak uklízely okolí školky v Letech 
pod lesem. Odpovědět dětem 
na otázku, proč je v přírodě tolik 
odpadků, neumíme. O to víc je 
to zarážející například na cyk-
lostezce, kde najdete mnoho 
odpadkových košů. Jsme rádi, 
že díky výchově a vzdělávání, 
jichž se dětem v Jednom stromě 
dostává, jsou citlivější a vnímavější 
k ochraně přírody. My si uvědo-
mujeme, že vychovávat v souladu 
s filozofií udržitelného rozvoje 
má smysl. Prosíme tedy i vás – 
jezděte častěji do práce na kole 
nebo choďte pěšky, už při nákupu 

myslete na množství odpadu, 
který nakupujete, odpad třiďte 
a dávejte tam, kam patří, chovejte 

se ke svému okolí šetrně, vnímejte 
krásu přírody a užívejte si radosti 
z ní. Děkujeme.

Oslava Dne Země v Jednom stromě

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
15. května od 14:00 do 16:00 
ZVEME NA DODATEČNÝ ZÁPIS
do Komunitní školy Jeden strom, Střední 367, Černošice.
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Obecní úřad v Letech sezval na májové 
oslavy 35 letovských rodáků. Do rodné 
vesnice přijedou v sobotu 26. května 

dopoledne z mnoha koutů České republi-
ky. Jedním z nich bude i pan Halíř, kterého 
letovská starostka přiveze z Mostecka. Na svět 
přišel přímo v budově U Kafků, kde se nachá-
zela vyhlášená hospoda Na Kovárně. Spolu 
s kovárnou ji vlastnila právě rodina Kafkova. 
Otevřena byla již v roce 1926 a její hostinský 
pan Kafka byl v obci současně kovářem. Díky 
velkému sálu se hospůdka brzy stala cent-
rem společenského dění, tanečních zábav 
a setkávání, což platí i v současnosti. Právě 
v tomto sále bude při setkání rodákům vyhrá-
vat dechovka, vystaveny zde budou obecní 
i sokolské kroniky.

Více než 1 500 Letovských
Podle aktuálních statistických údajů se počet 
obyvatel Letů přehoupl přes magickou hranici 
1 500. Na počátku roku 2017 se jich trvale 
hlásilo 1 516. Přitom ještě v roce 1970 to 
bylo pouhých 623 obyvatel. Lety se rozrůstaly 
poměrně pomalu. Roku 1860 se zde podle 
katastru nacházelo 33 domů. Na konci 1. svě-
tové války záznamy hovoří o 60. Stavební ruch 
se začal výrazněji projevovat až ve 30. letech 
minulého století. Před začátkem 2. světové 
války tu stálo už 170 domků.

Kde přesně začíná katastr Letů, mnozí 
ani netuší. Novodobá zástavba totiž plynule 
navazuje na západě na Řevnice a na východě 
na Dobřichovice. Zatímco první písemná zmínka 
o obou těchto městech pochází až z roku 1253, 
kdy český král Václav I. potvrdil jejich darování 
řádu křižovníků, o Letech se psalo už v roce 
1088. Z tohoto roku pochází první písemná 
informace, kdy král Vratislav věnoval pozemky 
v Letech (Leteh terram) vyšehradské kapitule.

Na výsluní
V místech dnešních Letů ale žili lidé mnohem 
dřív. Svědčí o tom archeologické nálezy z roku 
1929, kdy na pozemku letovského rolníka 
Ježka, v dnešní oblasti Na Vodárnách, nalezli 
26 nádob, takzvaných popelnic. Šlo pravděpo-
dobně o předměty pocházející z doby únětické 
(1300–800 př. n. l).

Zajímavý je také název, který se během 
různých historických období měnil: Leth, Letti, 
Letah, Lethya či Lety. Co znamená? Na tom se 
odborníci příliš neshodli. Přijít záhadě na kloub 
se snažila například i spisovatelka Marie 
Holečková, když před pěti lety vydala publikaci 
k 925. výročí obce. Cituje v ní část z knihy 
Lety, dějiny obce od Viléma Saitla, kde se píše, 
že název obce jest přirovnáván k církevním 
dávkám zvaným letníky. Ty vydávali faráři vždy 

o Velikonocích a dávka byla stanovena podle 
počtu krav každého usedlíka. Jenže letníky se 
vybíraly v celé zemi a podle Saitla je nepravdě-
podobné, že by tak všeobecným názvem byly 
pojmenovány jen dvě obce v Čechách.

Podle záznamů dobřichovického faráře Jo-
sefa Hradce mohlo jméno pocházet od slova 
letniny. Šlo o povinnost odvádět své vrchnosti 
tzv. přírodniny během svatodušních svátků, 
které účelně nahradily původně pohanské letni-
ce. V tomto případě se mělo jednat o sýr. 

Podle odborníků získávaly obce a osady svá 
jména většinou již při založení, a to například 
podle zakladatele nebo charakteristiky místa 
či povinností, které byly současně i důvodem 
jejich vzniku.

Český středoškolský učitel a odborník 
na toponomastiku Antonín Profous ve svém 
hlavním díle Místní jména v Čechách zpracoval 
asi 15 500 jmen českých měst a obcí. V knize 
poukazuje na to, že jména s kořenem Let 
znamenala místa letní, výslunná. Podobnou 
charakteristiku přináší i Slovník pomístních 
jmen v Čechách, kde se uvádí, že jméno Lety 
souvisí stejně jako třeba pražská Letná nebo 
jihočeská obec Letář, Letkov či Letiny a další 
s umístěním na prosluněném návrší.

! Pavla Nováčková
 Alena Vanžurová a archiv

Dobové snímky: Obec-lety.cz

Výslunné Lety 
navštíví rodáci
Na tři desítky rodáků pozvala obec Lety na květnové 
Staročeské máje. Jejich součástí totiž budou i letošní oslavy 
připomínající 930. výročí první zmínky o této obci. Lety spolu se 
Zadní Třebaní patří k nejstarším vsím na dolním toku Berounky.

Letovští rodáci přijedou na oslavu Staročeských májů.
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Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA PORTU

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

Cena pro dva vylosované luštitele se správnou tajenkou: Každý obdrží jednu jednodenní 
vstupenku na Portu do Řevnic. Cenu věnuje: Spolek Porta
Vylosovaný luštitel křížovky z dubnového čísla je pan Jaroslav Brouček, Lety. Získává poukázku v hodnotě 500 Kč  
na nákup zboží v obchodě OC Nájemníkovi, Praha 5 – Radotín.

Tajenka z minulého čísla: Jaro s barvami z Radotína.

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 5, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček

PORTA 2018
29. 6. – 1. 7.
Lesní divadlo Řevnice
www.PORTA-FESTIVAL.cz

52. ročník
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– teakový nábytek       www.ubud.cz
 do interiéru a na zahradu   Radotínská 2249
– kožené sedačky        Černošice

Vše pro Vaši zahradu...

Prodejna otevřená
Po – Čt 9:00 – 18:00 | Pá – So 9:00 – 19:00 | Ne 9:00 – 17:00

Přijďte si k nám pro:
 sazenice zeleniny, bylinky  balkonové rostliny
 okrasné keře, ovocné stromky  lekníny
 okrasné trávy a bambusy
 semena, substráty, kůru, rašelinu

733 587 769    PRODEJNA

Nyní je vhodné myslet na:
 vertikutaci a péči o trávník  jarní údržbu zahrad a jezírek
 instalaci závlahy  instalaci neviditelných obrubníků
 výsadbu nových rostlin a stromů
 navržení nové zahrady architektem

603 887 599, 602 365 175   REALIZACE A ÚDRŽBY

ZAHRADNICTVÍ: Ukrajinská č.e. 1528, Černošice – Dolní Mokropsy
E-mail: gardeo@gardeo.cz • www.gardeo.cz




