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Mořinka oslavila 
680 let od první 
zmínky

Třebotov: 
Židovský 
hřbitov 
s romantickými 
zákoutími

Petržela: 
Těším se 
na spaní 
ve stanu 
na Portě

Vyhlášených 
architektů 
u Berounky 
přibývá

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR V HLÁSKU
VOLNÁ MÍSTA
www.skolyhlasek.cz
tel.: 603 202 294

Léto
na Berounce
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Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

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

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

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

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

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   8:57Tenisová škola LETY
pořádá pro širokou veřejnost tyto  
sportovní a společenské akce:
PRO DĚTI:
Příměstské tenisové kurzy v LETECH (začátečníci i pokročilí)
Místo konání: na sokolce v Letech
Termín 1: 16. - 20. 7. Termín 2: 27. - 31. 8. Cena: 2 800 Kč

Letní tábor
Místo konání: Hotel Renospond (Českomoravská vrchovina)
Termín akce: 15. - 21. 7. Cena: od 4 190 Kč

Tenisový camp pro šikovné tenisty
Termín konání: 5. - 11. 8.
Místo konání: Sportovní areál v Rakovníku Cena: od 5 850 Kč

PRO ŽENY:
Tenis a Tabata
Pro ty co si chtějí zacvičit TABATU a zkusit si zahrát TENIS
Termín akce: Sobota 30. 6. (jednodenní akce)
Místo konání: na sokolce v Letech Cena:  560 Kč

PRO DOSPĚLÉ:
Sportovní víkend
Tenis, cyklo výlet, volejbal, Tabata, Bowling
Místo konání: Sportovní areál v Rakovníku
Termín akce: 10. - 12. 8. Cena:  3 550 Kč

Více informací získáte na www.tenis-skola.cz  
nebo na tel. č. 777 579 146, 602 457 867, nebo na vaclavek@tenis-skola.cz.
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DOBNETZPRÁVY • Dolní Berounka

První květnovou sobotu se v Dobřichovi-
cích uskutečnily již šesté závody dračích 
lodí. Po loňském ročníku, kdy se poprvé 
s nadšením představily dětské posádky, byl 
založen sportovní klub Dragon Boat Club 
Dobřichovice. Chce se zaměřit na vedení dětí 
a mládeže. „Nyní jednáme s Českou asociací 
dračích lodí o podpoře na pořízení vybavení 
klubu. Zatím nám byla přidělena nejdůležitější 
část, tedy dračí loď,“ uvedl Miroslav Ostrýt, 
organizátor závodů. Letošní klání se povedlo 
i díky počasí a početným skupinám fanoušků 
soutěžních lodí.

Starostové nesouhlasí se 
splavněním Berounky

V Radotíně se konala tisková konference, na níž 
starosta Černošic a představitelé několika praž-
ských městských částí volali po záchraně Be-
rounky v její přírodní kráse pro další generace.

Jasný nesouhlas se splavněním zachovalého 
přírodního toku pro motorovou dopravu vyjádřil 
před novináři starosta Radotína Karel Hanzlík, 
Černošic Filip Kořínek, Lipenců Michal Popek 
a Velké Chuchle Stanislav Fresl. Nechyběla ani 
starostka Zbraslavi Zuzana Vejvodová a ná-
městkyně pražské primátorky Jana Plamínková.

Představitelé navrhují změnu zákona, díky 
níž by Berounka byla vypuštěna ze záměru 
jejího využití pro rekreační a turistickou plavbu 
a s tím spojeným budováním umělých koryt, 
jezů a zdymadel. Realizací vodních staveb by 
mohlo dojít k zásadnímu snížení schopnosti 
celé údolnice zadržet vodu od Dolních Černo-
šic až po soutok s Vltavou, což by znamenalo 
rychlejší nástup povodňových stavů i pro hlavní 
město Prahu.

V sobotu 19. května se v areálu dobřichovické-
ho zámku a v jeho okolí konala unikátní výstava 
historických vozidel a motocyklů, kterou pořá-
dal nově vzniklý Veteran car club Dobřichovice. 
A bylo na co se dívat. Diváci mohli oči nechat 
například na zástupcích zahraničních značek 
Bugatti, Jaguar, Ferrari, Mercedes-Benz, 
BMW, Rolls-Royce, Harley-Davidson, Indian 
nebo na klasických domácích značkách Tatra, 
Praga, Wikov, Škoda, Aero, Zbrojovka Brno, 
Jawa a ČZ. Vládlo krásné jaro a prezident 
klubu Jiří Krupička i všichni, kdo sem zavítali, 
mohli být jen spokojení.

 Petra Stehlíková

Dračí lodě 
vyjely 
na Berounku

 MČ Praha 16

Cyklistický peloton, který v rámci sportovně 
charitativního projektu absolvuje cestu z Ostravy 
do Domažlic, bude ve čtvrtek 7. června projíž-
dět také dolním Poberouním. Přidejte se i vy.

Jde o devátý ročník akce, koná se od 30. 
května do 9. června. Účastníci během jízdy shro-
mažďují peníze od dárců na rekondiční pobyty 

dětí, které prodělaly léčbu rakoviny. Tyto pobyty 
jim pomáhají s návratem do běžného života.

K pelotonu se může přidat úplně každý – 
na celou trasu nebo jen na několik kilometrů 
či metrů. Startovné je naprosto dobrovolné 
a o bezpečnost se po celou dobu jízdy starají 
příslušníci Policie ČR.

Cyklisté pomohou dětem bojujícím s rakovinou

Nablýskaní veteráni se předvedli v Dobřichovicích

 Petra Stehlíková

Koupání v lomech je nejen nebezpečné, ale 
i zakázané. Platí to ve všech lomech v okolí. 
Uzavřený pro veřejnost je nejen oblíbený lom 
Velká Amerika, ale také Kosov nad Berounem. 
Ten byl nově osazen výstražnými cedulemi, které 
informují o zákazu vstupu na pozemek. Kromě 
toho vniknutí brání i plechová vrata.

I přes zákazové tabule ale každoročně, 
především na jaře a v létě, vstupuje na tento 
soukromý pozemek řada lidí, ačkoli tím porušují 
zákon. Navíc v prostoru mohou přijít k úrazu. 
Proto pracovníci lomu provádějí namátkové 
kontroly a jsou připraveni nezvané návštěvníky 
pokutovat.

Zastávky budou mít nové stojany
Středočeští radní schválili nové označníky zastávek, které se 
na území Středočeského kraje a Prahy sjednotí. Nový vzor 
označníku sice vychází z původního, nicméně je vizuálně 
modernější a „čistší“, počítá s využitím kvalitnějších materi-
álů. Je také připraven na aplikaci nových technologických 
prvků, jako jsou zobrazovací zařízení odjezdů spojů v reál-
ném čase, prvků pro nevidomé či umístění solárního panelu 
coby zdroje elektřiny.

Za vstup do lomů hrozí pokuty i úrazy

Zpravodajství z regionu Dolní Berounky Najdete nás na Facebooku

 K
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V choreografiích čtyř mladých 
umělců tvořících ve volném usku-
pení pod názvem Dekkadancers 
se snoubí vášeň s energií. Jejich 
projekty mají divácky vstřícnou 
dramaturgii.

První choreografie Přesně včas 
dvojice Vinklát–Pechar na hudbu 
současného německého skladate-
le Maxe Richtera (Untitled figures) 
a klasika Franze Schuberta (smyč-
cový kvartet Smrt a dívka) propojí 
klasickou a elektronickou hudbu.

Proslulá Debussyho skladba 
podle slavné básně S. Mallarmého 
Faunovo odpoledne postihuje 
v kompozici Marka Svobodníka 
s přidanou hudbou Radiohead 
stav změněného vědomí – snění, 
v němž se obrazy uchovávané 
v paměti a naše fantazie v onu 

chvíli mísí s událostmi prožívané 
vnější reality. Zkrátka všichni lidé, 
i faunové, mají své sny, ale jen 
někteří se souží pro iluzi.

Třetí choreografie Viktora 
Konvalinky Elixír je vtipná „vizuální 
audiokniha psaná krví“ na libreto 
Štěpána Benyovszkého. Tento-
krát se ocitneme v ospalém baru 
na francouzském venkově, který 
nečekaně ožije, když hosté zjistí, 
že někde blízko lze najít klíč k eli-
xíru věčného života. Příběh plný 
akce, humoru a tance na pestrou 
hudební koláž doprovodí mluve-
ným slovem hlas Jiřího Lábuse.

Tři z vás, kteří správně od-
povědí na první otázku a nej-
zajímavěji na druhou, získají 
dvě vstupenky na představení 
Dekkadancers na jihu.

Poslední předprázdninovou sobotu  
23. června od 15 hodin se můžete těšit 
na nový Festival umění pohybu v Letech.

V programu na louce u srubu U Kocoura vy-
stoupí místní zájmové a profesionální spolky, kte-
ré milují pohyb a jeho formy v umění. Návštěvníci 
se mohou těšit na vystoupení dětí, které se 
věnují různým stylům tanců, a sami budou mít 
několik příležitostí užít si pohyb v rytmu hudby.

V hlavním programu se představí profesio-
nální tanečníci se svou choreografií vycházející 
ze současného tance. Vystoupí také Tamara 
Kšírová a Vojta Rak, The Direction Project, 
Šimon Kubáň a Dekkadancers. „Festivalem 
bychom rádi zavedli novou tradici oslavy 
nejdelšího dne v roce tancem. Na jedné straně 
chceme ukázat krásu spojení pohybu s hud-
bou a uměním, na té druhé pak nabídnout 

příležitost si zatančit a užít si radost z pohybu, 
který do našich životů patří. Podle mě pohyb 
a umění kultivují tělo i mysl a do budoucna 
bych ráda festival doplnila i o další umělecké 
formy,“ říká organizátorka projektu a zakla-
datelka pohybového studia GYM pohni s lety 
Eliška Lechnerová.

Akce vznikla za podpory obce Lety a je 
součástí oslav 930 let od jejího založení. Detaily 
programu, místo konání, kontakty a podporova-
tele uvádějí webové stránky Festival-up.cz. Tam 
je také možné v předstihu zakoupit vstupenky. 
Děti vysoké do 110 cm mají vstup zdarma.

Nemáte-li konkrétní představu o tom, co 
vás čeká, můžete sledovat facebookové 
stránky Festival umění pohybu, kde organizá-
toři průběžně zveřejňují informace o účinkují-
cích. Chcete-li si vyzkoušet současný tanec 

na vlastní kůži, najdete tam také video, tzv. 
flashmob, s krátkou variací. Doma vyzkoušíte 
a na festivalu si ho společně „vystřihnete“ 
s ostatními. Variací vás provede Milan Odstrčil, 
tanečník, člen tanečního souboru 420people 
a spoluorganizátor festivalu.

Pro „vylosované“ účastníky festivalu organi-
zátoři připravili malé překvapení.

V Letech se potkali rodáci
Obec Lety uspořádala pro rodáky, pamětníky 
a starousedlíky první setkání v sále U Kafků. Ko-
nalo se 26. května při příležitosti 930 let od první 
zmínky o Letech. Účastníci zhlédli film z roku 
1996, kdy se oslavovalo 100. výročí založení 
SDH Lety. PhDr. Pavel Buchtele z okresního 
archivu v Dobřichovicích zapůjčil obecní kroniky 
a album hasičů. Sokolové poskytli bohatou sbír-
ku fotoalb a starých časopisů Letovák. Setkání 
zpříjemnila kapela Hájenka, s jejímž rázným 
hudebním doprovodem pochodovaly mažoretky 
z kolínského souboru Srdíčko a ze ZUŠ Přelouč.

V sobotu 26. května Mořinka oslavovala 
680 let od první zmínky o obci a zároveň 
660 let od založení hrádku Karlík a 100 

let české státnosti. Komorní akce se nesla 

ve velmi pohodovém duchu. Na předzahrádce 
místního obecního úřadu čekalo na návštěv-
níky bohaté občerstvení. Lidé si prohlédli vý-
stavu starých fotografií i mini expozici starých 

hraček a fotografické a ka-
merové techniky. Odpoledne 
zpestřilo také vystoupení Milli 
Janatkové, kterou na titulní 
straně zachytil objektiv Petry 
Stehlíkové. 

Mořinka je v poslední 
době v centru dění. Na konci 
dubna v této malebné vísce 
proběhl jubilejní 10. ročník 
rockového festivalu Mořinka 
FEST. Atmosféru zachytily 
kamery Dobnet TV, nasát ji 
můžete na webu

SOUTĚŽ o vstupenky na otvírák Lesních slavností

1. otázka: Kdo tvoří tvůrčí čtyřku Dekkadancers?
2. otázka: Koho na představení vezmete a proč?

Nápovědu najdete na webu LesniSlavnosti.cz.  
Odpovědi posílejte na e-mail soutez@dobnet.cz do 3. srpna spolu s celým jménem a kontaktním telefo-
nem. Na webu také běží předprodej vstupenek, stejně jako v Městském kulturním středisku v Řevnicích.

V neděli 26. srpna odstartují v Lesním divadle v Řevnicích Lesní 
slavnosti divadla. Ve 20 hodin se tam jako první představí projekt 
Dekkadancers na jihu. A vy máte šanci získat vstupenky zdarma!

Oslavte nejdelší den v roce tancem
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Mořinka si připomněla 680 let

iDOBNET.cz
v rubrice Videa.
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Jazykové tábory  
pro děti 
Jazyková škola Channel Cro-
ssings je na trhu již 25 let a jazy-
kové tábory začala pořádat před 
devíti lety. Několikaleté zkušenosti 
ji řadí k ověřeným pořadatelům 
táborů, na něž se děti každoročně 
rády vracejí. Minulé léto se táborů 
účastnilo na 135 dětí. 

Je třeba vyvrátit mylnou předsta-
vu rodičů o tom, jak jazykové kurzy 
probíhají. Děti nejsou celý den 
zavřené ve třídě, kde se od rána 
do večera biflují slovíčka. Tímto 
způsobem bychom docílili pouze 
toho, že by se děti nudily a na cizí 
jazyky zanevřely. V Channel  
Crossings přistupují k výuce jazyků 
hravou formou a na tomto principu 
jsou založeny i dětské tábory. 

Děti tráví ve třídě maximálně 
2 hodiny denně, pak následuje 
společný oběd. Odpoledne jsou 
nabita interaktivními workshopy 
a výlety. Děti mají možnost podívat 
se do kreativní dílny Muddum art 
space, kde mohou předvést svou 
zručnost. Další plánovanou ná-
vštěvou je  interaktivně-vzdělávací 
muzeum Trilopark, jehož cílem je 
zprostředkovat ucelený pohled 
na historii života na naší planetě. 
Baví vaše děti sport či stavění 
lega? Také si přijdou na své! 

Channel Crossings zajišťuje 
tábory v anglickém i německém 
jazyce pro děti od 3 do 15 let. 
Probíhají na zavedených místech, 
v radotínské a karlínské pobočce 
Channel Crossings. Jazykové 
škole se letos povedlo navázat 
spolupráci i se třemi dalšími 

školkami v Praze a okolí. Nově je 
možné tábor navštěvovat ve škol-
ce Hastrmánek v Radotíně, školce 
Lví Brána v Třebotově a školce 
Ptáčata v Suchdole.

Jazykové kurzy  
pro dospělé 
Nabídka jazykových kurzů je 
v letních měsících zúžená, vybere 
si však každý. Chcete si přes léto 
zopakovat slovní zásobu a neztra-
tit se na dovolené? Navštěvovat 
můžete speciální kurzy zaměře-
né na komunikaci na dovolené 

v angličtině, italštině či ve španěl-
štině. Pokud nechcete vypadnout 
z formy, zapište se na anglickou 
či německou konverzaci. Baví 
vás vaření a chtěli byste při této 
činnosti konverzovat anglicky? 
Zajímat vás bude novinkový kurz 
Angličtina s vařečkou. 

Více informací o letních kurzech 
a táborech naleznete na  
www.chc.cz. 

Vrážská 238, Radotín
Tel.: 210 215 350, www.chc.cz

V létě se cizí jazyky naučíte hravě
Na plánování letních aktivit je nejvyšší čas. 
Pokud ještě nemáte zaplněný kalendář 
a chtěli byste tyto prázdniny zasvětit vzdělání, 
ideální variantou jsou letní jazykové kurzy pro 
dospělé a příměstské tábory pro děti, které 
pořádá jazyková škola Channel Crossings.
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Vyhlášených architektů 
u Berounky přibývá

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

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

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

www.zlatnictviaz.cz

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

Podle údajů ČSÚ bylo v letech 1997 až 
2016 ve městech a vesnicích tohoto 
svazku dokončeno rekordních 2 125 

bytů, a to souhrnně v rodinných i bytových 
domech. Nejvíc se stavělo v uplynulých dvaceti 
letech v Černošicích (758 bytů) a Dobřichovi-
cích (444 bytů).

Masivní výstavba však s sebou přináší mno-
ho negativ. „V Černošicích se zastavěla v po-
sledních letech celá Vráž. Byla rozparcelována 
bez jakéhokoli kvalitního zbytku pro veřejný 
prostor, služby. Postavily se stovky domů, mezi 
nimiž se najde pár slušných, ale většina je pod-
průměrných. Je to taková urbanistická kaše,“ 

Bydlet v menším městě či na vesnici za Prahou je 
stále v módě. Okres Praha-západ, konkrétně údolí 
řeky Berounky, patří mezi nejvyhledávanější lokality 
developerů. Nejen proto, že je zde krásná příroda a dobré 
spojení s Prahou. V obcích sdružených v dobrovolném 
svazku obcí Dolní Berounka se tak staví o sto šest. 

uvádí architekt Oldřich Hájek, jehož ateliér zís-
kal za stavbu dobřichovické školy titul Stavba 
roku 2015. Právě Dobřichovice považuje Hájek 
za příkladné. „Rozmach v Dobřichovicích je 
evidentně nejlepší v celé této oblasti,“ dodává.

Navázat na prvotřídní světovou architekturu 
a kulturu bydlení, jíž se mohlo Československo 
pyšnit před válkou, je podle řevnické architekt-
ky Alice Čermákové velmi těžké. „Lidé jsou 
většinou naprosto bez fantazie. Bohužel často 
považují investici do architekta za zbytečnou. 
Neuvědomí si, že jim může ušetřit peníze 
a zpříjemnit bydlení,“ míní Čermáková.

Oba se ale shodují, že situace se v po-
sledních letech zlepšuje. A tak se i v obcích 
kolem Berounky objevují renomovaní architekti 
a vznikají tam zajímavé a hodnotné stavby, 
oceňované nejen odborníky. 

Uznávanou architektku Alenu Šrámkovou zvolil 
pro návrh bytových domů investor projektu Cor-
so pod lipami v Řevnicích. „Řevnice jsou město 
s dlouholetou tradicí rozlehlých vil s bohatšími 
majiteli. Proto jsme tento relativně malý pozemek 
pojali jako ideální místo pro stavbu bytů v přírodě 
a současně s dobrou vazbou na Prahu,“ vysvět-
luje spoluautor architekt Tomáš Koumar s tím, 
že jednotlivé domy jsou komponovány jako různí 
jedinci seskupení kolem veřejné cesty. Každý 
z domů je originální, ale mělo by zůstat zřejmé, 
že jsou postaveny v jedné době. Hmoty staveb 
jsou ozvláštněny různými typy střech.

Některé stavby u Berounky již získaly ocenění, 
jiné se o úspěch ucházejí. Například v letošním 
3. ročníku České ceny za architekturu, kterou vy-
hlašuje profesní Komora architektů a jež je pova-
žována za nejlepší architektonickou přehlídku, jsou 
i tři stavby z okolí: rodinný dům v Mníšku pod Brdy 
z ateliéru Stempel & Tesař architekti, černošické 
vily Emílie a Františka studia Šafer Hájek architekti, 
s. r. o., a dům umístěný na jednom z nejvyšších 
bodů Řevnic z kanceláře Jana Mareše. Vítězové 
budou vyhlášeni 19. listopadu. Oslovili jsme něko-
lik architektů, kteří v našem regionu žijí a pracují, 
aby vydařené stavby vybrali již nyní.

Základní škola v Dobřichovicích.  Petra Stehlíková

Dům v Letech z dílny Stempel & Tesař architekti.  Studio
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ANKETA
Ing. arch. Daria Balejová

Příklady lokální „star architektury“ publi-
kované a cenami ověnčené přenechám 
jiným. Ráda bych se soustředila na méně 
známé a méně nápadné realizace. Uvedu 
příklady z Řevnic, protože jim se věnuji 
a dobře je znám.

Veřejná stavba: Dřevák

Bývalý drážní sklad u řevnického nádraží 
město propůjčilo místní ZUŠ. Projekt 
rekonstrukce (2017, Ing. arch.  
Š. Sodomková) čeká na přislíbené 
dotace a realizaci. Stavba však navzdory 
takřka havarijnímu stavu stále žije. Konají 
se zde výstavy, hudební, vzdělávací a kul-
turní akce. Dřevák je místní industriální 
památkou (památky jsou pro město to, 
co pro člověka paměť). To, že Dřevák zís-
kal novou užitečnou funkci, ho zachránilo 
pro budoucnost a je to stejně důležité 
jako rekonstrukce, která ho nyní čeká.

Soukromá stavba:  
rodinný dům v Luhu
Mám ráda domek manželů Skripnikových 
(Ateliér 322, architekti T. + M. Kuželovi, 
dokončeno 2011). V kontextu města je 
velmi nenápadný, jeho kvality ale můžeme 
ocenit z vlaku, který jezdí doslova před 
prahem. Atriový dům je inspirován slavný-
mi domky architekta Jørna Utzona (autora 
například opery v Sydney) v dánském 
městě Kingo z 50. let. Přízemní stavba 
stojí zády k železnici a svými zdmi chrání 
soukromí atria, dvorku, který tak může 
sloužit jako letní obývák. Lapidární tvar 
a nádražácká modř na oknech jsou pří-
jemné pro oko a vtipné.

Veřejný prostor: plácek Za Vodou

V Řevnicích Za Vodou je vedle bývalého 
kempu louka, kterou před několika lety 
z křovin a odpadů vysekal místní spolek 
Za Vodou. Zkultivoval zeleň, vyklidil nepo-
řádek, zbudoval stezky, osadil lavičky, oh-
niště… Bez ambicí tvořit architektonické 
„dílo“, bez drahých materiálů a brigádnic-
ky vznikla dobrá architektura, jak ji chápu 
já: prostředí, které pozvedá celou lokalitu, 
šetrně nakládá s prostředky, dobře slouží 
a lidem je v něm dobře.

Ing. arch. Alice Čermáková,  
Femme Arch, s. r. o.

Veřejná stavba:  
nový pavilon ZŠ Řevnice

Moc se mi líbí řevnická škola. Zdařile 
navazuje na kvalitní architekturu první 
republiky, je čistá a skromná, bez přílišné 
nabubřelosti. Dobře zapadá do místa 
vedle původní školy a dotváří prostor 
Školní ulice.

Řevnická industriální památka Dřevák.

Vila od architektů Jiřího Opočenského a Štěpána 
Valoucha ve Všenorech.  Tomáš Souček

Domek manželů Skripnikových.  Petra Stehlíková

Rekonstrukce domu v Sádecké, Femme Arch, s. r. o.
  Alice Čermáková

Dům architektů Balejových v Hlásné Třebani. 
  Tomáš Balej

Soukromá stavba: dům v zatáčce
Rodinných domů v okolí, které si zaslou-
ží naši pozornost, je mnoho. Ať už jsou to 
domy architektů Stempela a Tesaře v Letech 
a ve Všenorech, architektů Balejových v Hlásné 
Třebani, Sodomkových v Zadní Třebani či 
architekta Lábuse v Řevnicích. Mně se velmi 
líbí i moderní bílý dům v Řevnicích v zatáčce 
pod železářstvím Hřebík. Tato stavba ukazuje, 
že i malý pozemek u silnice, pokud je uchopen 
šikovným architektem, dovede poskytnout 
příjemné bydlení. Je jednoduchý, nezatížený 
historizujícím balastem a zajišťuje majitelům 
soukromí a krásný výhled z terasy. Co se týče 
rekonstrukcí, za zmínku určitě stojí obnova 
rodinného domu v Letech u Berounky v ulici 
Na Skalkách (Ing. arch. Martin Rezek). V Řev-
nicích se velmi povedla úprava Šourkovy vily 
v Sádecké ulici na 8 bytů. Vila byla doplněna 
elegantní nástavbou a je obklopena zvlněnou 
zahradou s krásnými vzrostlými dřevinami. 

Veřejný prostor: Havlíčkovy sady

Líbí se mi parter u dobřichovické školy. Kom-
binace vhodné dlažby spolu se zelení, stromy, 
s osvětlením a moderním mobiliářem poskytuje 
důstojný prostor pro odpočinek a pohyb dětí 
a dospělých. Dále jsem nadšená z dobřicho-
vické cyklostezky, doplněné monochroma-
tickým betonovým mobiliářem v moderních 
tvarech a jasných barvách. Za zdařilý veřejný 
prostor považuji také řevnické Havlíčkovy sady.

Ing. arch. Tomáš Koumar,  
Ehl & Koumar Architekti, s. r. o. 

Tradiční prvorepublikové vily architekta Socho-
ra z Řevnic včetně jeho vlastního domu rozvíjí 
současným jazykem vila pana architekta Lábu-
se. Upozornil bych i na dva neokázale obytné 
domy z blízkého okolí Řevnic. Dům manželů 
(architektů) Balejových v Hlásné Třebani a dům 
manželů (architektů) Sodomkových v Zadní 
Třebani. Další dvě výrazné stavby byly navrženy 
mladými architekty. Vila od architektů Jiřího 
Opočenského a Štěpána Valoucha, Všenory 
a rodinný dům v Mořině, m4 architekti.

doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D., 
vedoucí katedry urbanismu  
a územního plánování ČVUT v Praze

Líbí se mi řevnická škola – jednak rekonstruk-
ce staré budovy (zateplení), kdy se podařilo 
udržet fasádu v decentní barevnosti oživené 
barevnými roletami v jednotlivých podlažích. 
V porovnání s jinými zateplenými školami, 
kde autoři popustili uzdu své fantazii, tu byl 
uchován důstojný ráz původní stavby. Stejně 
pěkná a decentní je přístavba, která rovněž 
nevyčnívá, nechce na sebe poutat pozornost, 
přesto je to uměřená, stylově čistá archi-
tektura, dobře doplňující původní budovu. 
Z veřejných prostorů lze ocenit řešení v centru 
Dobřichovic, velmi zajímavou práci s materiály 
na chodnících, pěkné detaily (zpomalovací 
pruhy), kvalitní komponenty (ne barevné 
zámkové dlažby, které na eleganci nepřida-
jí), a především jednotné pojednání širšího 
centra. Je zde patrná koncepčnost a vkus. 
Řevnické Corso pod lipami bude zřejmě hod-
ně přitažlivou částí města. 

 P
et

ra
 S

te
hl

ík
ov

á



8  DOBNET červen, červenec 2018

DOBNETINZERCE

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

DDŠ Dobřichovice

PŘIJME
VYCHOVATELE, 

SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA
A PSYCHOLOGA

Vzdělání dle zákona 
o pedagogických pracovnících 

563/2004 Sb.

Životopisy zasílejte na
svpd@svpd.cz.

Bližší informace na tel.:
 775 440 703 / 257 891 066

práce
v domácnosti

úklid
vaření
žehlení
nakupování

Jana
Kotalová

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

ZDĚNÉ STÁNKY 
POD HRADEM KARLŠTEJN
K PRONÁJMU
Kontakt:
T.J. Sokol Karlštejn
Jaroslav Habětín
pralesaci@gmail.com 607 806 324

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

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

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

OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX

kamerové systémy 
regulace vytápění

automatizace, ovládání

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

REZERVACE: 257 710 249
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Kdyby nepřišla povodeň, dnes tu stavba 
obdivovaná odborníky i laiky nestojí?
Měli jsme starý domek a byli jsme připraveni 
jej přestavovat. Povodeň všechny naše plány 
změnila. Měli jsme štěstí, že jsme koupili dobrý 
pozemek na dobrém místě, v zavedené vilové 
čtvrti, se vzrostlou zahradou, kde stála jen 
malá chata. Máme zahradu moc rádi, je tu 
i krásná stará třešeň, kterou jsme od začátku 
chtěli zachovat. Při navrhování stavby hrála 
stávající zeleň podstatnou roli.

Jak jste při výběru architekta postupovali?
Setkal jsem se se známou, která pracuje 
v časopisu specializovaném na architekturu. 
S ní jsem se o všem pobavil, upozornila mě 
na zajímavé stavby, dobré architekty. Ušetřila 
mě toho zdlouhavého objevování Ameriky. 
Tehdy mě nejvíc zaujaly stavby architektů Lá-
buse a Vávry. Viděl jsem několik jejich realizací 
naživo. Další jsem si prohlížel v časopisech.

Čím vás jejich tvorba upoutala?
Zejména osobním přístupem k věci, k detailům, 
prostorům, k životu rodiny. Navíc mají dobře zpra-
cované a použité materiály, vkusné. Jejich stavby 
hezky reagují na okolí, zajímavě řeší prostor. Jenže 
jsem se nemohl rozhodnout, koho z nich oslovit, 
a tak jsme o vytvoření studie požádali oba.

Jak na to reagovali?
Oběma jsem to řekl. Oni se znají, jsou kamará-
di. Omluvil jsem se předem, že neumím posta-
vit dva baráky, že máme horko těžko na jeden. 
Takže to byl spíš takový hec z legrace, vzali to 
sympaticky. Výběr byl nakonec velice těžký. 
S oběma jsme se sešli přímo na místě.

Lišily se jejich návrhy hodně?
Každý měl jiný přístup. Pan architekt Vávra na-
příklad ponechal původní dřevěnou chatu, z níž 
udělal zkušebnu, protože máme rádi muziku.

Hanka: Měl tehdy čtyři děti starší než ty 
naše, a tak věděl, co pro rodiče znamená mít 
možnost někam utéct.

Podle čeho jste se rozhodovali?
Dlouze jsme to doma probírali. Vybírali jsme 
mezi výborným a výborným. Nakonec jsme se 
vyslovit museli. A zvolili jsme architekta Lábuse.

Hanka: Za mě přispělo k verdiktu to, že dvě 
stavby by znamenaly větší zastavěnost zahra-
dy. A to mě trochu trápilo.

Je finančně nákladnější požádat 
o spolupráci takové persony architektury?

Komora architektů má své mantinely, cenové 
hranice, v nichž se autoři staveb pohybují. 
V našem případě se návrh rozhodně neocitl 
mimo tyto limity. Podstatné je, že díky spo-
lupráci s odborníky člověk eliminuje některé 
chyby. Míra připravenosti projektu byla značná. 
Tato pečlivost pak dokázala ušetřit až šesticifer-
nou částku. Na poměry jsme měli docela malý 
a pevně daný rozpočet, což stavbě prospělo. 
Mám pocit, že kdyby měl člověk neomezené 
možnosti, možná by to bylo spíš na škodu.

Mohli jste do projektu nějak osobně 
zasahovat, měnit ho?
Hanka: Pan architekt Lábus byl přístupný změ-
nám. Několikrát jsme měnili vnitřní dispozice. 
Zásadní věci ale hlídal, například když jsme 
chtěli zmenšit dětský pokoj, říkal, že už by to 
byla jen šatna.

Petr: Od počátku jsme věděli, že chceme 
stavbu, která zapadne do prostředí a zahra-
dy a nebude se tvářit nabubřele. Pro mě byl 
zajímavý moment, kdy jsme se volili mezi dvěma 
variantami umístění obývacího pokoje: zda ho 
ponechat v patře s lepším výhledem, nebo 
v přízemí v kontaktu se zahradou. Dlouho jsme 
váhali. Až nakonec architekt Lábus důrazně a se 
zcela jasným argumentem rozhodl, že obývák 
bude dole, protože to bylo místo, ke kterému 
jsme se nejvíc vraceli a připadalo nám nejhezčí. 

Jaké přednosti byste  
na vašem domě vyzdvihli?
Petr: Úžasný je kontakt se zahradou díky 
velkým bezrámovým oknům. Třebaže dům 
není zas tak velký, je tu dostatek místa jak pro 
soukromí, tak společné prostory. Ten poměr 
je velice příznivý. Pěkný i funkční je koncept 
„boxů“ v hlavním obytném prostoru.

Hanka: Potřebuji v zimě dostatek světla, 
což dům splňuje. Možná jsme tu tak trochu 
jako ve výloze, ale tím, že mám ráda zahra-
du a všude, kam dohlédnu, jsem si zasázela 
kytky, nevadí mi to. Naopak. Nechtěla jsem 
ani závěsy, vidím přicházet návštěvy, mávám si 
s lidmi na ulici. Vyhovuje mi i propojení kuchy-
ně s jídelnou a obývákem. Když vařím, jsem 
s návštěvou pořád v kontaktu. Také je skvělé, 
že tento dům nemá žádné chodby. Prostor je 
maximálně využitý.

Žijete tu od roku 2006. Narazili jste 
za těch dvanáct let na nějakou nevýhodu, 
nedostatek?
Petr: (po dlouhém přemýšlení) Možná bych bral 
víc skladovacích prostor. Ale na druhou stranu, 
člověk zaplní jakékoli skladovací prostory.

Hanka: Nevyužíváme podlahové topení 
v koupelnách, lépe nám slouží infrazářič.

Téma připravila: Pavla Nováčková
 Petra Stehlíková

Neomezené možnosti 
mohou být spíš na škodu
Hned dva renomované české architekty Ladislava Lábuse 
a Davida Vávru požádali o zpracování studie nového 
rodinného domu manželé Hana a Petr Sklenkovi z Řevnic, 
když jim v roce 2002 původní dům zničila povodeň. Mladé 
rodině se podařilo o několik set metrů výš koupit pozemek 
uprostřed vilové zástavby. V architektonickém „souboji“ 
nakonec dali přednost ateliéru Ladislava Lábuse.
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DOBNETROZHOVOR
inzerce

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

DĚTSKÁ SKUPINA VONOKLÁSEK
HLEDÁ od září 2018

VYCHOVATELKU S KVALIFIKACÍ UČITELKY MŠ
nebo CHŮVY PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ 

ŠKOLNÍ DOCHÁZKY nebo ZDRAVOTNÍ SESTRY nebo
ZÁCHRANÁŘKY nebo ASISTENTKY K DĚTEM.

Požadujeme:
Vlastní velkou invenci, samostatnost, kreativitu, nápaditost a podobné 
vlastnosti vhodné k dětem předškolního věku. (nejlépe s vlastním ŽL) 

Pro podrobnější informace volejte na tel. č.:

605 243 998 (pí. Hájková) / 603 873 253 (p. Hájek)
nebo pište na: vonoklasek@email.cz

nebo nás navštivte na adrese: NA NÁVSI 4, VONOKLASY

Aleš Petržela vyrůstal na Blanensku, 
kde se také vyučil v oboru kuchař–
číšník, pak se přesunul do Prahy 

a vystudoval konzervatoř. Hudbě se 
věnuje celý svůj život. Nyní má v plánu 
letní koncerty a v blízké budoucnosti by 
rád natočil první desku. Ačkoli jeho jmé-
no i kariéra stoupají vzhůru, Aleš zůstal 
skromný a na žádnou hvězdu si nehraje.

Aleši, blíží se letošní finále Porty 
v Řevnicích, kde vystoupíte jako 
host, protože loni jste Portu vyhrál. 
Co zásadního se od té doby změnilo?
 Díky Portě jsem se dostal na pár rozho-
vorů do rádií, to bylo moc fajn. Získal jsem 
krásnou kytaru Furch, na kterou moc rád 
hraji. A těším se tento rok na koncert, my-
slím, že bude v neděli po poledni. Písničky 
píšu pořád ve stejném duchu jako před 
vítězstvím na Portě. Jsou teď hrané dost 
často s kapelou, kdy si můžeme dovolit 
víc improvizovat. Ale píseň zůstává v zá-
kladu pořád stejná. Musí fungovat, i když 
ji zpívám sám s kytarou.

Jak na Portu vzpomínáte? A těšíte 
se znovu do řevnického Lesního 
divadla?
 Porta byla skvělá. Mám z ní spoustu 
zážitků a musím říct, že jenom těch dob-

rých. Těším se moc a myslím, že i když 
vystupuji až v neděli, budu na místě už 
v pátek. Těším se na lidi, na kapely, spaní 
ve stanu, ranní párky a čerstvý Portýr!

To zní moc hezky. Pomohlo vám 
vítězství na festivalu ve vaší kariéře?
Pořadatel může napsat na plakát „Vítěz 
Porty 2017“. Je to myslím trochu záruka, 
že to nebude asi úplně špatné. (smích) 
Na Portu jsem šel z jiného důvodu. 
Cítil jsem určitou evoluci v mém životě, 
hudbě a chtěl jsem svoje nové písničky 
zahrát publiku a třeba dostat i nějakou 
radu, seznámit se s novými lidmi… Tohle 
všechno se stalo a jako bonus bylo 
i vítězství. (smích) 

Kolik míváte koncertů a kde se  
vám hraje nejlépe?
 Zatím je to tak, že nemám žádný 
management, takže všechny koncerty si 
sháním a zařizuji sám. Je to trochu těžší, 
protože nemám tolik kontaktů… Ale 
i tak absolvuji do konce léta asi dvacet 
vystoupení. Všechno jsou to moc pěkné 
akce, na které se těším.

Já hraji všude rád, nijak nerozlišuji, 
jestli je to klub, festival nebo něco jiného. 
Když se naladíme s publikem na stejnou 
vlnu, jsem všude doma.

Těším se na spaní 
ve stanu na Portě
PÍSNIČKÁŘ A LOŇSKÝ VÍTĚZ ALEŠ 
PETRŽELA ZAHRAJE VLASTNÍ PÍSNĚ 
Ve světě hudby už si Aleš Petržela udělal dobré 
jméno. Známějším se stal během posledního roku 
také díky vítězství na festivalu Porta, i když fanoušci 
kapely Lola ho znají už šest let. Jeho poslední píseň 
V neděli ráno můžeme slyšet v éteru českých rádií.

Kdo je  
Aleš Petržela?
• Český písničkář a hudebník, který 

prezentuje vlastní tvorbu.

• Narodil se 8. února 1980 
v Boskovicích.

• Vyučil se v oboru kuchař–číšník, poté 
vystudoval Pražskou konzervatoř 
u prof. Milana Tesaře.

• Vystupuje sám nebo s kapelou, 
působí také ve skupině Lola.

• Jeho poslední píseň se jmenuje 
V neděli ráno (najdete ji na YouTube 
https://www.youtube.com/
watch?v=CPh-r2jSNeE).

• Vítěz festivalu Porta 2017.



www.idobnet.cz  11  

Líbilo se vám v Lesním divadle?
Je to naprosto úžasné místo, kam se 
budu vždycky moc rád vracet.

Loni jste říkal, že hrajete s brat-
rem.  
V jaké sestavě budete na letošní 
Portě?
 Brácha Zbyňa je skvělý muzikant, 
opravdu mě moc baví s ním hrát. 
Hraje na klávesy, občas i na dvo-
je, a na akordeon. Někdy zároveň 
na všechny tři nástroje. Kluci z kapely 
umí na víc nástrojů a hrají na ně skvě-
le! Toho musím využít. Basák Jirka Va-
něk zvládá i klavír, Honza Kalník, který 
hraje na bicí a cajon, je velice dobrý 
kytarista, umí to i s různými „loopery“, 
prostě něco jako Ed Sheeran! Akorát 
já ovládám jenom kytaru… (smích)

Jaké byly vaše hudební začátky? 
Slyšela jsem, že jste už jako malý 
kluk chtěl hrát na kytaru, ale musel 
jste se učit na klavír…
 Ano, to je pravda. Můj táta měl asi ně-
jakou svou představu, že z nás s brá-
chou budou klavíristi. V mém případě 
to nedopadlo, ale brácha vystudoval 
v Brně na konzervatoři obor varhany 
a hraje na klavír i akordeon. U něj se to 
povedlo. Já jsem si nakonec prosadil 
kytaru a teď hrajeme s bráchou spolu. 
Táta je myslím úplně šťastný. A máma 
taky. Úkol splněn. (smích)

Kdy jste složil svou první píseň?
 Myslím, že můj první deníček s „básničkami“ 
byl založen někdy kolem čtrnáctého roku. 
A dokonce ho stále mám! Je to taková ta 
nádherně čistá, ničím nezatížená poezie… 

Potom jsem se ale dlouho věnoval víc psaní 
hudby než textů. K písničkám jsem se vrátil až 
někdy kolem sedmadvaceti let.

Teď už skládáte pravidelně. Zpíváte jen 
svoje písně, nebo používáte i skladby 
jiných autorů?

Hraji jenom svoje písničky. Myslím, že 
nejsem úplně dobrý interpret a skladby, 
které mám rád od jiných autorů, se mi 
líbí v originále. Já bych je asi pokazil. 
Jiné je to ale třeba při hostování nebo 
při společné písni – duetu. Před časem 
jsem jeden takový duet nazpíval s Ja-
roslavem „Albertem“ Kronkem, kterého 
lidé mohou znát ze skupiny Kern, což 
je spíš moravská legendární kapela. 
Jaroslav napsal píseň a měl takovou 
vizi, že bychom ji měli nazpívat spolu 
jako duet. V takových případech si rád 
zazpívám, zahraji, hostuji. To mě těší.

Před rokem jste plánoval natočit 
cédéčko a pokřtít ho na letošní 
Portě. Můžeme se těšit?
Popravdě, natočit cédéčko je dost 
drahá věc, nesehnal jsem potřebné 
peníze, tak jsem si řekl, že na něj 
spěchat nebudu… Asi to tak mělo 
být. Momentálně kluci z kapely, Jirka 
s Honzou, dokončili Jirkovo studio 
v Blansku, které má skvělý název 
Prales. Myslím, že tam bychom mohli 
moje první album natočit.

Tak to se těšíme třeba na příští rok 
zase tady. Znáte zdejší kraj v okolí 
Berounky?
Vůbec, v Řevnicích jsem byl loni 
poprvé. Myslím, že mám co objevovat. 
Z auta ten kraj trochu znám, ale bylo 

by fajn vystoupit a jít pěšky. (smích)

Přeji tedy, ať se vám to podaří a také 
hodně štěstí!
I já vám, ať se daří!

! Lucie Hochmalová
 Dáša Borovská a archiv Aleše Petržely

inzerce
DOBNETROZHOVOR

Hledáme pracovníka:

Úd r ž b a  go l fovéh o  h ř i š tě
POŽADUJEME:
Dokončené střední vzdělání. Řidičský průkaz sk. B výhodou. 

NABÍZÍME:
Finančně dobře ohodnocenou práci v přátelském týmu v moderním 
golfovém areálu ve Vysokém Újezdu u Berouna.

NÁSTUP: Možný ihned.

V případě zájmu zasílejte své životopisy na faladova@albatross.cz

Elektronické zabezpečovací systémy
Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron 

v drátovém i bezdrátovém provedení. 

JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou 

unikátní celkové ochrany.

CSc COMPUTER SERVICES s. r. o. 
Brunšov č. p. 508, 252 31 Všenory

Tel.: 602 208 708 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz

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

52. ročník

Hosté: Ladybirds, Roman Horký a Kamelot, Robert Křesťan 
a Druhá tráva, Norbi Kovács, Matěj Rak a Franta Vlček, Ivan 
Hlas trio, Jitka Vrbová a Hot Jazz Praha, Jaroslav Samson 
Lenk, Schovanky, Aleš Petržela, Přístav, Sunny Side, 
Petr Šušor – Drum Circle, Jelen, Vokobere, Pavel Žalman 
Lohonka, Pocta Wabimu (Věra Martinová, Miloš Dvořáček, 
Vojta Kiďák Tomáško, Vokobere)
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P O Z V Á N K Y
Výstava připomene  
sto let republiky 
Černošická společnost letopisecká zve všechny 
zájemce na výstavu fotografií a prezentaci 
knížky Vladimíra Douska Černošice 1918–2018. 
Vernisáž se koná 23. června od 17 hodin v kap-
ličce v Černošicích-Mokropsech. Úvodní slovo 
pronese Otakar Štanc a na hornu zahraje žák 
ZUŠ Černošice David Kubeš. Výstava je pořádána 
s podporou města Černošice ke 100. výročí 
založení republiky.

MIX FESTIVAL
MIX festival můžete navštívit 9. června od 15 hodin 
před řevnickým Zámečkem. Projekt pořádá řevnická 
základní umělecká škola již sedmým rokem. Jde 
o volnou přehlídku hudby, tance, divadla a vý-
tvarného umění určenou nejmladším a mladým 
začínajícím umělcům ze základních a středních 
uměleckých škol a z tanečních a divadelních 
spolků regionu Dolní Berounka i dalších škol celého 
Středočeského kraje.
Během odpoledne se představí ZUŠ Řevnice, ZUŠ 
Dobřichovice, ZUŠ Černošice, ZUŠ Zbraslav, ZUŠ 
Beroun, studenti Pražské konzervatoře, Konzer-
vatoře Jaroslava Ježka, Mezinárodní konzerva-
toře Praha, Taneční centrum Praha, Soukromá 
hudební škola ABC Lucie Dittrichové Praha, ZUŠ 
Harmony Dolní Břežany, ZUŠ Taussigova Praha, 
dramatické oddělení ZUŠ Řevnice, folklorní 
soubor Notičky a další.

Marcela Březinová  
a Přímá oklika
Legenda české hudební scény Marcela Březinová 
zazpívá 8. června od 20 hodin v černošickém 
Club Kině. Jako host vystoupí soubor Přímá Oklika 
s hudebním Kabaretem Nekonečno.
Marcela Březinová vystudovala klasický a jazzový 
zpěv na Lidové konzervatoři v Praze a začína-
la v roce 1981 s kapelou OK band. Mezi její 
úspěchy patří druhé místo z jihlavského festivalu 
Mladá píseň z roku 1980 nebo čtvrtá pozice 
z mezinárodního Intertalentu konaného o rok 
později. Na sólové dráze spolupracovala se skupi-
nami Leška Semelky nebo Slávka Jandy. Mezi její 
nejznámější písně patří Snad za to může láska, 
Hádej nebo Na kopcích.

Odpolední program, který zahrnoval několik 
prezentací, uváděl Vladislav Veselý. Pavel 
Buchtele ze Státního archivu Praha-západ se 
sídlem v Dobřichovicích se ve svém příspěv-
ku zaměřil na všenorské legionáře, Andrea 
Gruberová vzpomínala nad starými fotografiemi 
na poslední dny války v Radotíně a Jaroslav 
Volf přiblížil vyprávění klíneckých pamětníků. 
Ještě jsme na živu byl název příspěvku Huber-
ta Poula, který své povídání obohatil dojemný-
mi příběhy ze života vojáků. Simona Kysilková 
Šnajperková pak připomenula poslední dny 
války v Černošicích. 

Součástí byla i výstava archiválií. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout vystavenou knihu Vzpo-
mínky z 1. světové války, kde jsou sepsány 
osudy mužů z Horních Mokropes a Všenor. 
Ve Všenorské knihovně je k dispozici její kopie. 
K vidění byly i zvětšené známkové aršíky 
autora Jana Mageta ze Všenor, a to Obětem 
1. světové války a Cesta ke státnosti za světo-
vé války 1915. Na webu Všenorské knihovny 
Knihovnavsenory.cz/vzpominky lze najít zdaři-
lou prezentaci Ing. Bohdana Šmilauera, která 
vznikla v roce 2014 na základě výše uvedené 
knihy, doplněnou fotografiemi. 

Na vzpomínání navázala poberounská kape-
la Třehusk s kapelníkem Miloslavem Frýdlem 
ukázkami vojenských písniček z první světové 
války a krajových písní. Předtím Třehusk popr-
vé zahrál Všenorskou polku od Zdeňka Krotila, 
rodáka z Horních Mokropes (nyní součást 
Všenor), aby mohla být pokřtěna gramofonová 
deska z roku 1966 vydaná Supraphonem, jejíž 
součástí je právě Všenorská polka. Záznam 
na desce, kde je pro zajímavost i Dobřichovic-
ká polka, získala knihovna až po letech pátrání. 
Vzácným hostem akce byla Zdenka Volfová 
Krotilová, dcera skladatele.

! Alena Sahánková

Alena Sahánková z Všenorské knihovny a Zdenka Volfová Krotilová s Všenorskou polkou.  Vladimír Dousek

V knihovně získali Všenorskou polku
Všenory se staly v sobotu 
19. května místem setkání 
kronikářů a letopisců z blízkého 
okolí, zaměřeného na výročí 
100 let od konce 1. světové 
války. Konala se tu akce 
s názvem Od obce k městu 
aneb jak se žilo v našem kraji 
za 1. světové války.

Dvanáctý ročník Královského průvodu 
se letos koná 2. a 3. června a ponese  
se v duchu oslav výročí 670 let 
od založení Nového Města pražského, 
univerzity v Praze a počátku stavby 
hradu Karlštejna.

Karel IV. se svou chotí královnou Alžbě-
tou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími 
příslušníky královského dvora vyjede 
ve vší slávě na svou pouť na Karlštejn 
v sobotu 2. června z Radotína. Poté pro-
jde přes Černošice a Mokropsy do Dobři-
chovic, kde přenocuje. V neděli 3. června 
se Karel IV. vydá z Dobřichovic přes Lety, 

Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karl-
štejn, kde v kapli sv. Kříže společně s po-
selstvem vévody Štěpána II. slavnostně 
uloží korunovační klenoty.

Z Králova Dvora vyjede 2. června 
vstříc císaři Karlu IV. poselstvo vévody 
Štěpána II. bavorského. Setkají se 
v neděli 3. června v Karlštejně a spo-
lečně pak vystoupají na nádvoří hradu 
Karlštejna. Ve všech obcích na trase 
průvodu je připraveno uvítání císaře 
a bohatý program, v Dobřichovicích 
pak také tradiční představení muzikálu 
Noc na Karlštejně.

Královský průvod opět povede 
na Karlštejn
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Léto 
na Berounce

Kalendář kulturních a sportovních akcí
červen–září 2018

Den s IZS
16. 6. Dobřichovice
Pozvánka #36 

Festival 
Umění pohybu
23. 6. Lety
Pozvánka #48

NOVŠERY 
VŠENORY 
RYNOVŠE
1. 9. Všenory
Pozvánka #92

  akce přecházející do dalšího měsíce  divadlo  výstava  koncert  hudba

  akce má pozvánku  poezie  vzdělávání  pouť  jídlo

 sport  tanec  pro děti



1. 6.–2. 6.
Rockový Slunovrat   1 

 Řevnice, Lesní divadlo, 
 pá 14, so 11

1. 6.–27. 6.
Michal Cihlář  2

 Dobřichovice, Galerie Bím

1. 6.–27. 9. 
Literární muzeum Mariny 
Cvetajevové  3

 Všenory, knihovna, bud. OÚ

2. 6.–3. 6.
Mistrovství ČR 
v gymnastice  4

 Černošice, hala Věry 
Čáslavské

2.6.–3. 6.
Královský průvod   5

 Radotín, Černošice, 
Mokropsy, Dobřichovice 

 so 13–18 
 Lety, Řevnice, Zadní 

a Hlásná Třebaň, Karlštejn 
  ne 10–17

7. 6.–30. 6.
Foto 4+4  6

 Dobřichovice, zámek

8. 6.–10. 6.
Setkání motorových 
tříkolek  7

 Karlštejn, kemp

20. 6.–21. 6.
Ať žije král! Ať žije císař! 
aneb životem Karla IV.  8

 Karlštejn, hrad denně  
 19–22 každých 30min.

11. 7.–29. 8.
Večerní putování  
hradem Karlštejnem 
s překvapením  11

 Karlštejn, hrad středy  
 20, 20.30, 21

11. 8.–12. 8.
Mariánská pouť     12

 Černošice, před kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie

18. 8.–8. 9. 
100. výročí republiky  13

 Černošice, kap. sv. Václava

31. 8.–1. 9. 
Berounský drak  14

 Beroun, kemp Na Hrázi

1. 6.–27. 9.
Literární muzeum Mariny 
Cvetajevové  3

 Všenory, knihovna, bud. OÚ

18. 8.–8. 9.
100. výročí republiky  13

 Černošice, kap. sv. Václava

31. 8.–1. 9.
Berounský drak  14

 Beroun, kemp Na Hrázi

29. 9.–30. 9.
Karlštejnské  
vinobraní   15

 Karlštejn, městys a hrad

23. 6.–24. 7. 
Černošice 1918–2018  9

 Černošice, kaplička sv. 
Václava v Mokropsech, 

29. 6.–1. 7. 
Porta     10 

 Řevnice, Lesní divadlo 
 pá 18, so 10.30, ne 10.30

1. 6.–27. 9. 
Literární muzeum Mariny 
Cvetajevové  3

 Všenory, knihovna, bud. OÚ

23. 6.–24. 7.
Černošice 1918–2018  9

 Černošice, Kaplička sv. 
Václava v Mokropsech

29. 6.–1. 7.
Porta     10 

 Řevnice, Lesní divadlo 
 pá 18, so 10.30, ne 10.30

11. 7.–29. 8. 
Večerní putování  
hradem Karlštejnem 
s překvapením  11

 Karlštejn, hrad středy  
 20, 20.30, 21

1. 6.–27. 9. 
Literární muzeum Mariny 
Cvetajevové  3

 Všenory, knihovna, bud. OÚ
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červen

červenec

srpen

září

2

Milí čtenáři,
letní teploty sice už dávno 
panují, ale pravé léto nás 
teprve čeká. Jako obvykle 
je v našem regionu nabité 
kulturními a dalšími 
akcemi. Proto jsme dostali 
nápad shrnout je přehledně 
do jednoho kalendáře.  
A to tak, abyste ho mohli 
mít po ruce.
 
V příloze Léto na Berounce 
najdete většinu akcí, které 
se konají od začátku června 
do konce září. Orientovat 
se můžete standardně 
podle data, velikosti akcí 
i míst, na nichž se konají. 
Podrobnosti pak najdete 
u pořadatelů nebo na webu 
jednotlivých obcí. Údaje 
jsou platné ke dni tisku 
červnového čísla, proto 
doporučujeme si akci najít 
a potvrdit.
 
Pevně věříme, že vám 
tento kalendář zjednoduší 
alespoň základní orientaci 
o dění v regionu. Je to naše 
„první vlaštovka“. Ta další 
bude zase o kus zkušenější.
 
Krásné léto na Berounce 
vám přeje
 
redakce
měsíčníku DOBNET

in
zerceMMX PIVOTEL

Lety u Dobřichovic

• MINIPIVOVAR

• HOTEL

• RESTAURACE

mmxpivo.com
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Dětský den  
s jarmarkem     16

 Černošice, Sportpark  
 10–20

Královský průvod 
a Středověký den    17 

 Dobřichovice, zámek, 
u řeky  12.30–21

Noc na Karlštejně  18
 Dobřichovice, zámecké 

nádvoří  21

Dětský den  
& Laco Deczi   19

 Svinaře, areál TJ Sokol 
 14, 20

Dětský den  20
 Mořinka, náves  15

Košíkářský trh  
a Královský průvod    21

 Řevnice, náměstí

Královský den   22
 Srbsko, náves u lípy   11

Přivítání císaře  23
 Zadní Třebaň, náves  11

Tango  
v Panské zahradě    24

 Dobřichovice, Panská 
Zahrada  19.30

Muzejní noc  25
 Beroun, muzea

Den bezpečí  26
 Beroun, kemp Na Hrázi  9

Marcela Březinová  
a Přímá oklika  27 

 Černošice, ClubKino  20

Koncert Foerstrova 
komorního pěveckého 
sdružení  28

 Karlík, kostel  17.07

Farmářské trhy  29
 Dobřichovice, zámek 
 8–12

MIX festival    30 
 Řevnice, veřejný prostor 

před Zámečkem  15–21

Muzejní noc s trubcem 
Františkem  31

 Ořech, včelín a Muzeum 
medu  17–23

Slavnostní odhalení 
kamenné lavičky s pamětní 
deskou K. Mašity  32

 Všenory, park Na Burze 
 17

Divotvorný hrnec  33 
 Řevnice, Lesní divadlo  19

Divotvorný hrnec  33 
 Řevnice, Lesní divadlo  19

Hana Lounová  
a Idefix Band  34

 Černošice, ClubKino  20

Absolventská výstava  35
 Řevnice, Sklad_13 

u nádraží   17

Den s IZS  36 
 Dobřichovice, 5. května, 

u řeky  13

Všechny chutě světa  37
 Dobřichovice, zámecké 

nádvoří

Lhotecké předletí  38
 Lhotka

Helena Vondráčková  39 
 Karlštejn, hrad  19–21.30

Berounské hradby    40
 Beroun, Husovo náměstí

Pohádkový les  41
 Vonoklasy, náves  13

Dvacet let radosti 
s Notičkami  42 

 Řevnice, Lesní divadlo  16

Leťánek se loučí  
pohádkou  43

 Lety, náves  16

Mifun párty  44
 Černošice  14–19

Divotvorný hrnec  33
 Řevnice, Lesní divadlo  17

Shiva  45
 Černošice, KinoClub  20

Velká  
swingová noc     46 

 Lety, MMX pivovar  19

Farmářské trhy  47
 Dobřichovice, zámek 
 8–12

Festival  
Umění pohybu   48 

 Lety, srub U Kocoura 
 15–22

GrandPrix Beroun  49
 Beroun, Skate park

Kamčatka  50
 Svinaře, kurty  18

Nordic Walking  
Challenge  51

 Řevnice, Lesní divadlo  9

Koncert a křest nového CD 
kapely Klíč  52

 Karlštejn, hrad  19

Kalendář akcí  LÉTO NA BEROUNCE 2018

3. června  ne

2. června  so

9. června  so
16. června  so

23. června  so

17. června  ne

8. června  pá

14. června  čt

6. června  st

15. června  pá

22. června  pá
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Rochoty 930, Dobříš   |   Tel. 721 518 394   |   rochota@rochota.com   |   www.rochota.com

Restaurace a penzion Rochota
Nabízíme domácí kuchyni ze surovin od místních farmářů a ubytování v luxusních ****pokojích. 

Hostům je k dispozici wellness, půjčovna kol, curling a dětské hřiště. 
Restaurace  60 míst u stolu, terasa  40 míst, bar 6 míst, altán 20 míst, vor 4 místa  

8 dvoulůžkových pokojů, 2 apartmány + speciální pokoj pro zamilované.
Nabízíme uspořádání akcí na klíč, ať už jsou to svatby, oslavy narozenin nebo teambuildings.

Doprava:
pěšky,  na kole, na běžkách, na koni. Autem přes obec Halouny Rochotskou ulicí do lesa, 

přes zákaz vjezdu /neplatí pro naše hosty/, po 3 km odbočit doprava na Rochotu.

Restaurace  
a hotel Grand
• Restaurace s letní terasou
• Česká a mezinárodní kuchyně
• Zdarma parkoviště, úschovna kol a wifi 
• Ubytování ve stylově zařízených pokojích
• Rekreační týdenní pobyty a pobytové 

balíčky
• Na trase cyklostezky Dobřichovice  

a Karlštejn

Tel.: 257 721 810, karm@iol.cz
w w w. h o t e l g r a n d r e v n i c e . c z
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Vančurovo  
Rozmarné léto  53

 Dobřichovice, zámek  20

Svatojánská noc  54
 Karlík, kostel  23

15. české medobraní  55
 Ořech, včelín  10–18

Swingová tančírna  56 
 Dobřichovice, zámek  17

Sex na vlnách  57
 Dobřichovice, zámek  20

Akademie ZŠ Řevnice  58
 Řevnice, Lesní divadlo  17

Countrio  59
 Dobřichovice, zámek  20

Peklo v hotelu  
Westminster  60

 Dobřichovice, zámek  20

Peklo v hotelu  
Westminster  60

 Dobřichovice, zámek  20

Hudební sobota na grilu – 
Acoustic Noise Band  61

 Černošice, ClubKino  19

Hudební sobota na grilu – All 
By Myself  62

 Černošice, ClubKino  19

Prokopská pouť  63
 Vonoklasy  17

Plejtvák  64
 Dobřichovice, zámek  20

Doktore, vy jste 
nenapravitelný  65

 Řevnice, Lesní divadlo

Za scénou  
(bez roucha)  66

 Dobřichovice, zámek  20

Doktore, vy jste 
nenapravitelný  65

 Řevnice, Lesní divadlo

23. června  so 30. června  so

7. července  so

21. července  so

22. července  ne

28. července  so

14. července  so

15. července  ne
24. června  ne

Hudební sobota na grilu – 
Dopijem a pudem  67

 Černošice, ClubKino  19

Neckyáda  68
 Svinaře, rybník Žába

MamutiCup  70
 Vonoklasy, hřiště

Doktore, vy jste 
nenapravitelný  65

 Řevnice, Lesní divadlo

S kočárkem  
po Všenorech  71

 Všenory, před kostelem 
 9.30–11

Dvouplošník  72
 Dobřichovice, zámek  20

Dvouplošník  72
 Dobřichovice, zámek  20

Doktore, vy jste 
nenapravitelný  65

 Řevnice, Lesní divadlo

Dvouplošník  72
 Dobřichovice, zámek  20

Doktore, vy jste 
nenapravitelný  65

 Řevnice, Lesní divadlo

Dvouplošník  72
 Dobřichovice, zámek  20

Doktore, vy jste 
nenapravitelný  65

 Řevnice, Lesní divadlo

Dvouplošník  72
 Dobřichovice, zámek  20

Dvouplošník  72
 Dobřichovice, zámek  20

Dvouplošník  72
 Dobřichovice, zámek  20

Dvouplošník  72
 Dobřichovice, zámek  20 
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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.

KDE: STUDIO MANDALA, Palackého 147, Dobřichovice    LEKTOR: Lucie Mutinská 
KDY: každé ÚT 17:30 a ST 8:30 a 11:30 hod.
KDE: STUDIO ANJALI, Milešovská 9, Praha 3
KDY: PO 11:30 a PÁ 18:45 –  Jiřího z Poděbrad
e-mail: lucka@studiomandala.cz | mob.: 775 222 325 

CHOVATELSKÁ ARCHA
zajímá nás život se zvířaty 

• Výukové programy  
pro školy a školky

• Možnost návštěvy naší 
chovatelské stanice 
a výukového centra  
v Horní Lomnici 

• Prodejny chovatelských 
potřeb a krmiv v Řevnicích 
a v Praze na Břevnově 

• Prodej zvířat z našich chovů

tel.: 777 288 923
www.chovatelska-archa.cz
www.paludarium.cz

 Chovatelská Archa

26. června út

10. července út
18. července st

25. července st

26. července čt

27. července pá

19. července čt

20. července pá

13. července pá

27. června st

28. června čt
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Anenská pouť   73
 Svinaře, areál TJ Sokol

Rockabilly Rumble   74
 Řevnice, Lesní divadlo

Obecní zábava  75
 Černolice, obecní park

Křídlovky ve Višňovce  76
 Vinařice, areál Višňovka 
 14

Slavnosti trubačů   77
 Hlásná Třebaň, náves  
 14–20

Závodí fest     78
 Beroun

Dáreček z Afriky aneb 
mnoho farářů v domě  79

 Řevnice, Lesní divadlo

Dáreček z Afriky aneb 
mnoho farářů v domě  79

 Řevnice, Lesní divadlo

Mykologická exkurze  80
 Srbsko, parkoviště u lávky 
 9

Hasofest   81
 Hlásná Třebaň, u řeky  13

Dáreček z Afriky aneb 
mnoho farářů v domě  79

 Řevnice, Lesní divadlo

Dáreček z Afriky aneb 
mnoho farářů v domě  79

 Řevnice, Lesní divadlo

Za osobnostmi Všenor  82 
 Všenory, v parku Na Burze 
 14–16

Veselice na Berounce  83
 Beroun

Vonoklaské  
rockování   84

 Vonoklasy, Malá skála  18

Dáreček z Afriky aneb 
mnoho farářů v domě  79

 Řevnice, Lesní divadlo

Hradozámecká noc 
na Karlštejně   85

 Karlštejn, hrad  19–23 
každých 30min

Dobřichovická  
alotria    86 

 Dobřichovice, zámek 
 11–21.30

Dětský  
sportovní den   87

 Vonoklasy, TJ Sokol  14

Lesní slavnosti  
divadla –Dekkadancers 
na jihu  88

 Řevnice, Lesní divadlo  20

Lesní slavnosti divadla –
Dabing Street  89

 Řevnice, Lesní divadlo  20

Lesní slavnosti divadla –
Dabing Street  89

 Řevnice, Lesní divadlo  20

Lesní slavnosti divadla – 39 
stupňů  90

 Řevnice, Lesní divadlo  20

Vinařské  
slavnosti     91 

 Dobřichovice, zámek

NOVŠERY VŠERYNO 
RYNOVŠE  92 

 Všenory, budova OÚ  
 15–19

4. srpna so
18. srpna so

26. srpna ne

19. srpna ne

25. srpna so

11. srpna so

1. září so

2. září ne

8. září so

Hudební sobota na grilu – 
Acoustic Noise Band  93

 Černošice, ClubKino  19

První košt  94
 Vonoklasy, hospoda, 

obchod  15

Setkání motostrojů  
do 50 ccm  95

 Svinaře, rest. U Lípy  10

Svěží závan  
opery v lese III  96

 Řevnice, Lesní divadlo

Bikifest  97
 Černošice, ClubKino

Tanec v babím létě  98
 Řevnice, Lesní divadlo

Entomologická  
exkurze  99

 Srbsko, u nádraží  8.40

Strašidelná stezka  100
 Solopisky   21

Hravě zdravě    101 
 Řevnice, náměstí  11

Loučení s létem  102
 Liteň, zámecké nádvoří 
 13–24

LÉTO NA BEROUNCE 2018
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10. srpna pá

17. srpna pá

28. srpna út

29. srpna st
7. září pá

30. srpna čt

ŘEVNICE
HRAVĚ 
& ZDRAVĚ

sobota 8. září 2018 
od 11.00 hod. 

HaZ_dobnet190x63.indd   2 22.05.18   15:15
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Rockový Slunovrat  

Tradiční festival plný skvělé hudby.
1. a 2. června  pá 14, so 11
Řevnice, Lesní divadlo
Vstupné 490 Kč

 RockovySlunovrat.cz

17

Královský průvod 
a Středověký den    

Bohatý program a uvítání  
císaře Karla IV. 
12.30   Zahájení heroldem Benešem 

z Vartenberka
12.40  Bakchus – živá dobová hudba
13.00   Síla osudu – mysticko-šermířské 

vystoupení skupiny Allgor
13.30  Falconia – sokolnická ukázka 
13.45  Bakchus – živá dobová hudba 
14.00   Africká pohádka – loutkové 

divadlo
14.00   Odpoledne s hasiči – na louce 

pod zámkem směrem k růžovým 
lavičkám   

Neprodejné manželky  103
 Řevnice, Lesní divadlo

Neprodejné manželky  103
 Řevnice, Lesní divadlo

Slavnostní otevření kaple 
sv. Jana Křitele   104

 Všenory  15

Kuchařské slavnosti  
M. D. Rettigové  105

 Všeradice, zámecký dvůr

Vosí hnízdo  106
 Černošice, ClubKino

Výstava místních 
zahrádkářů  107

 Srbsko, stodola U Lva 
 10–17

Neprodejné manželky  103
 Řevnice, Lesní divadlo

Výstava místních 
zahrádkářů  107

 Srbsko, stodola U Lva 
 10–17

Irena Budweiserová  108
 Dobřichovice, zámek  
 19.30

22. září so14. září čt

15. září pá

27. září čt

28. září pá

29. září so

16. září pá

18. září út

Černošický běh  109
 Černošice

1. ročník memoriálu 
Michala Skály  110

 Svinaře, restaurace U Lípy 
 12.30

Oktoberfest  111
 Svinaře, TJ Sokol  14

Krásná řeč  112
 Dobřichovice, zámek  13

Všenorské  
Jablkobraní    113 

 Všenory, náves, kostel 
 13–19

Taneční zábava  114
 Všenory, náves, kostel 
 19.30–23

Česnekové posvícení  115
 Srbsko, kemp  13

Svatováclavské  
posvícení  116 

 Vonoklasy  15

25 let nakladat. Maťa aneb 
20. zelený tulipán  117

 Řevnice, Lesní divadlo  13

Kalendář akcí  LÉTO NA BEROUNCE 2018

6Pozvánky  LÉTO NA BEROUNCE 2018

Italské modely plné  
barev a energie.
Modely šité přímo
na míru.

út: 15 -20 hod  čt: 15-20 hod
Po tel. dohodě i jiné dny

Salon Iveta Blechtová
Anežky České 1118, Dobřichovice                             
tel.: 731 56 00 86 
e-mail: iblechtova@seznam.cz

 iveta blechtova   salon Iveta Blechtova

NOVĚ
OTEVŘENO

Těšíme se 
na návštěvu.
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15.00  Bakchus – živá dobová hudba  
15.20   Verbováníčko – rytířský výcvik 

pro kluky a holky 
16.00  Vznešené umění lovu – Falkonia 
16.45   Na dvoře burgundském – 

taneční vystoupení skupiny 
Animata 

17.00   Královský rytířský turnaj – 
šermířská skupina Allgor

17.40  Bakchus – živá dobová hudba  
18.00   Příjezd Karla IV. – uvítací 

ceremoniál
19.00  Bakchus – živá dobová hudba
19.30  Hadry a balady – tanec Animata 
20.00  Bakchus – živá dobová hudba

2. června   12:30
Dobřichovice, u zámku a u řeky
Vstupné dobrovolné

27

Marcela Březinová  
a Přímá oklika 
Legenda české hudební scény Marcela 
Březinová. Jako hosté vystoupí soubor 
Přímá Oklika s hudebním Kabaretem 
Nekonečno.

8. června  20
Černošice, ClubKino
Vstupné 120 Kč

 www.clubkino.cz

30

MIX festival   
Hudba, tanec, divadlo a výtvarné 
umění. Letos je festival věnován výročí 
oslav 100 let republiky. Půjdeme 
po desetiletích až do roku 1918. Poprvé 
oficiálně vystoupí orchestr Dolní 
Berounky složený z žáků uměleckých 
škol ZUŠ Řevnice, Dobřichovice, 
Černošice.

9. června  15–21
Řevnice, veřejný prostor před 
zámečkem
Vstupné dobrovolné

33

Divotvorný hrnec 
Uvedení známého muzikálu v podání 
lidové muziky Notičky doplněné o rodiče 
a přátele. V hlavní roli Čochtana se 
představí Alexandr Skutil, třeboňského 
rodáka Josefa Maršálka zahraje Roman 
Tichý a role Káči se v této sezóně ujme 
Lucie Flemrová.

14., 15. června   19 17. června  17
Řevnice, Lesní divadlo
Vstupné 100 Kč

 www.noticky.cz

36

Den s IZS 

ZKUS BÝT HASIČEM, POLICISTOU, 
VOJÁKEM NEBO ZÁCHRANÁŘEM. 
Hasiči, policie, vojáci a záchranáři 
v akci. Tradiční představení složek IZS, 
akce má za úkol posílit důvěru ve složky 
IZS a napomoci jejich lepšímu vnímání. 
Pořádá SDH Dobřichovice.

16. června  13
Dobřichovice, 5. května, u řeky

39

Helena Vondráčková 
Narozeninový koncert známé zpěvačky 
v rámci Tour Helena Dnes.

16. června  19 
Karlštejn, hrad
Vstupné 990 Kč/590 Kč. Předprodej 
TicketPro.  www.hrad-karlstejn.cz

7

ČESKO – ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK

Více informací: K Třešňovce 64, Karlík 252 29 • tel.: 777 009 945, e-mail: zvonecekmontessori@gmail.com • www.montessoriskolka.cz

Příměstský tábor pro Vaše 
ratolesti – CESTOVÁNÍ ČASEM

KDY: od 6. 8. do 24. 8. • ČAS: od 8:30 do 16:00

KDE: MŠ Zvoneček, Karlík

CENA: Celodenní docházka s plným stravováním 550Kč/den. 
Půldenní docházka do 13 h. s obědem a svačinou 450Kč/den.

• Je možno objednat jednotlivé dny.
• Tábor je určen všem dětem od 2,5 do 8 let.

PROGRAM: 
• Týden 6. 8. – 10. 8. Cesta do pravěku

• Týden 13. 8. – 17. 8. Cesta do věku rytířů a dvorních dam

• Týden 20. 8. – 24. 8. Cesta do vesmíru a do budoucnosti

Rezervace je nutná do 30. 6.

Pozvánky  LÉTO NA BEROUNCE 2018
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Dvacet let radosti 
s Notičkami 
Řevnická dětská lidová muzika Notičky 
slaví dvacáté výročí svého založení 
koncertem a křtem nového cédéčka 
se zhudebněnými básněmi Jaroslava 
Seiferta. V průřezu 20 lety Notiček se 
představí jednotlivé primášky se svou 
generací muzikantů, zazní výběr toho 
nejlepšího včetně koled. 

16. června  16
Řevnice, Lesní divadlo

 www.noticky.cz

46

Velká swingová noc    
Hudební show v režii Jiřího Vejdělka, 
original Vintage Orchestra založený 
Petrem Kroutilem, je big band hrající 
swing 20. a 30. let v originálních 
úpravách. Sólisté: Hot Sisters, Rozálie 
Havelková, Kateřina Steinerová 
a losangeleská hvězda Chuck Wansley. 

22. června  19
Lety, MMX pivovar
Vstupné 500 Kč

48

Festival  
Umění pohybu  
Spojení pohybu s hudbou a kulturou 
bude netradiční oslavou nejdelšího 
dne v roce. Vystoupí místní zájmové 
a profesionální spolky, které se věnují 
pohybu a jeho formě v umění. Skvělá 
příležitost vyzkoušet si společnou 
taneční variaci a zatančit si v krátké 
lekci „latino“ pod širým nebem. 

23. června  15–22
Lety, srub U Kocoura
Vstupné dospělí 120 Kč
děti nad 110 cm 60 Kč 

 www.festival-up.cz



Akce v obcích
 Beroun: 14, 25, 26, 40, 49, 78, 83

 Černolice: 75

 Černošice: 4, 9, 12, 13, 16, 27, 34,  
44, 45, 61, 62, 67, 93, 97, 106, 109

 Dobřichovice: 2, 6, 17, 18, 24, 29, 36, 
37, 47, 53, 56, 57, 59, 60, 64, 66, 72, 
86, 91, 108, 112

 Hlásná Třebaň: 77, 81

 Karlík: 28, 54

 Karlštejn: 7, 8, 11, 15, 39, 52, 85

 Lety: 43, 46, 48

 Lhotka: 38

 Liteň: 102

 Mořinka: 20

 Ořech: 31, 55

 Řevnice: 1, 10, 21, 30, 33, 35, 42, 
51, 58, 65, 74, 79, 88, 89, 90, 96, 98, 
101, 103, 117

 Solopisky: 100

 Srbsko: 22, 80, 99, 107, 115

 Svinaře: 19, 50, 68, 73, 95, 110, 111

 Vinařice: 76

 Vonoklasy: 41, 63, 70, 84, 87, 94, 
116

 Všenory: 3, 32, 71, 82, 92, 104, 113, 
114

 Všeradice: 105

 Zadní Třebaň: 23

 Celý region: 5

15.20 Jelen
16.20 Vokobere
17.20 Pavel Žalman Lohonka
18.00 Pocta Wabimu (Věra Martinová,  
 Miloš Dvořáček, Vojta Kiďák  
 Tomáško, Vokobere)

29.  června až 1.  července
 pá 18, so 10.30, ne 10.30

Řevnice, Lesní divadlo
 www.porta-festival.cz

86

Dobřichovická  
alotria   
15. ročník jednoho z největších festivalů 
historického šermu, tance a divadla 
v České republice. 

25. srpna  11–21.30
Dobřichovice, zámek

91

Vinařské slavnosti   
Vystavovatelé budou prezentovat 
přes padesát vinařství, jak domácích 
tak zahraničních. Vystoupí například 
Luboš Pospíšil 5P, Hromosvod, Pražský 
pouťový orchestr, Třehusk, Soul 
Sisters.  

1. září
Dobřichovice, zámek

92

NOVŠERY VŠERYNO 
RYNOVŠE 
Den pro současnou českou poezii. 
Básník a prozaik Petr Borkovec 
přivádí do Všenor a představuje 
několik osobností současné české 
poezie (osloveni jsou básnířky Marie 
Iljašenko a Jitka N. Srbová, básníci 
Milan Děžinský, Ondřej Hanus, 
Jakub Řehák, pianistka a skladatelka 
Beata Hlavenková, herečka 
a recitátorka Marta Hrachovinová aj.).  
V samostatném pořadu připomeneme 
také prozaika, dramatika a básníka 
Alexandra Klimenta. Pořádají 
Všenorská knihovna a Centrum 
Mariny.  

1. září  15–19
Všenory, budova OÚ
Vstup zdarma

101

Hravě zdravě   
Festival pro celou rodinu. Gastro 
speciality, hudba, divadlo, trh, soutěže...  

8. září  11
Řevnice, náměstí
Vstup zdarma

Pozvánky LÉTO NA BEROUNCE 2018
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Swingová tančírna 
„Tančírna“ Dobřichovické komorní 
filharmonie ZUŠ Dobřichovice a dámské 
vokální skupiny Cabinet spolu s Tango 
Jazz Band. 

24. června  17
Dobřichovice, zámek

10

Porta   

To nejlepší z folk & country.
pátek 29. června 
scéna Lesní divadlo
18.00 Ladybirds
18.50 soutěž: Jinotaj, Děvčice,  
 Tereza Balonová, Vocal Sisters
20.15 Roman Horký a Kamelot
21.00 soutěž: HoP a ŠaVani, Alfík  
 a KruppEssen, Kupodivu,  
 Na rozcestí
22.30 Robert Křesťan a Druhá tráva
 
sobota 30. června 
11.00 Děvčice
11.35 Kupodivu
12.15 Na rozcestí
12.50 Bonsai č. 3
13.30 Vocal sisters
14.10 HoP a ŠaVani
14.40 soutěž: Rumungre, Annie Pitty,  
 Bonsai č. 3, Špunt
16.20 Ruda Prušák (vítěz Dětské Porty)
16.45 soutěž: Josef Pak a spol.,  
 Fukanec, 3x postupující ze  
 semifinále
18.00 Norbi Kovács – Kytara Show
18.20 Matěj Rak a Franta Vlček
19.20 Ivan Hlas trio
20.20 Jitka Vrbová a Hot Jazz Praha
21.05 Jaroslav Samson Lenk
22.10 Schovanky

neděle 1. července 
10.30 Rumungre
11.10 Špunt
11.45 Fukanec
12.20 Aleš Petržela
13.00 Přístav
13.40 vyhlášení výsledků
14.15 Sunny Side
15.00 Petr Šušor – Drum circle

113

Všenorské  
Jablkobraní   

Soutěže, hudba, občerstvení, stánky 
s nabídkou produktů, výrobků, 
pohlednice, turistická razítka.  

28. září  13–19
Všenory, náves, kostel
Vstup zdarma

Vznik kalendáře kulturních a sportovních 
akcí podpořily: město Dobřichovice, 
Řevnice a obec Lety.

8
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DOBNETKULTURA

MĚSTO ČERNOŠICE

přijme
na volná pracovní místa
Referenta odboru investic a správy majetku – technik, 
referenta odboru územního plánování, pracovníka 
technických služeb města, hasiče a strážníka  
městské policie.

Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz, v kolonce 
úřední deska – volná pracovní místa, nebo
Mgr. Šárka Slabihoudková, tel.: 221 982 522,
e-mail: sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz

Chystají se 
Dobřichovické 
divadelní slavnosti 
Devátý ročník Dobřichovic-
kých divadelních slavností 
se nezadržitelně blíží, stejně 
jako oslavy 10 let Dobřicho-
vické divadelní společnosti 
(DDS). Slavnosti se konají 
od 23. června do 28. červen-
ce na nádvoří zámku.

Příprava oslav je v plném 
proudu. Co nás letos čeká 
a nemine?

Program
· 23. 6., 20 hod., ROZMARNÉ LÉTO 

– oceňované představení divadelní-
ho souboru Rádobydivadlo Klapý

· 24. 6., 17 hod., TANČÍRNA – swin-
gem roztančí Dobřichovická komorní 
filharmonie, dámská vokální skupina 
Cabinet a Tango Jazz Band 
od 20 hod. SEX NA VLNÁCH – ko-
medie divadelního spolku Tyl Bakov 
nad Jizerou

· 26. 6., 20 hod., country koncert 
kapely COUNTRIO HODONÍN

· 27.–28. 6., 20 hod., PEKLO  
V HOTELU WESTMINSTER – kome-
die DDS nominovaná na celostátní 
přehlídku amatérského divadla 
ve Volyni

· 10. 7., 20 hod., komedie  
PLEJTVÁK divadelního souboru 
Svatopluk z Hodonína

· 13. 7., 20 hod., komedie  
ZA SCÉNOU (BEZ ROUCHA) –  
divadelní soubor Akorát z Prahy

· 19.–22. 7., 20 hod., premiéra 
komedie DVOUPLOŠNÍK  
DDS Dobřichovice

· 25.–28. 7., 20 hod., komedie 
DVOUPLOŠNÍK DDS Dobřichovice

Hudební otvírák letošních Dobřichovických divadel-
ních slavností patří představení s názvem Swingová 
tančírna. Úvodní tóny se na nádvoří zámku rozeznějí 
v neděli 24. června. 

První polovina tohoto koncertu bude patřit Dobři-
chovické komorní filharmonii pod taktovkou dirigenta 
Dušana Navaříka a sólistům pěveckého oddělení 
ZUŠ Dobřichovice. Malé zpěváky a zpěvačky podpoří 
svými hlasy dámy z vokální skupiny Cabinet. Cabinet 
působí při DDS a aktivně spolupracuje i na mnoha 
představeních ZUŠ Dobřichovice. Těšit se můžeme 

na celou řadu krásných slavných melodií, například 
Tam pod nebeskou bání, Caravan, Chattanooga 
Choo Choo, Sumertime a mnohé další.

Po krátké přestávce se skupina Cabinet na pódi-
um vrátí a spolu s ní přijde kapela Tango Jazz Band, 
která navzdory svému názvu nehraje tango, ale 
skladby aranžované ve stylu chicagského dixielandu. 
K tanci i poslechu zahrají a zazpívají další nestárnoucí 
melodie. „Doufáme, že vás taneční hudba zvedne ze 
židlí a společně roztančíme celé nádvoří zámku,“ zve 
Eugenie Koblížková. 

Řevnická dětská lidová 
muzika Notičky letos 
slaví dvacáté výročí svého 

založení. K červnovým oslavám 
v Lesním divadle v Řevnicích si 
soubor připravil ke křtu zbrusu 
nové cédéčko se zhudebněnými 
básněmi Jaroslava Seiferta a tři 
představení Divotvorného hrnce.

Notičky natočily patnáct Seifer-
tových básní s hudbou dvorního 
„úpravce“ Josefa Fialy loni na pod-
zim. Cédéčko s názvem Maminčina 
píseň pak vznikalo v pražském 
studiu pod taktovkou zadotře-
baňského rodáka Jana Martínka 
a Mishana Pajdiaka. Soubor je pokřtí 
16. června v „Lesňáku“ na koncertě 
s názvem 20 let radosti s Notičkami.

„Bude to průřez dvaceti lety 
Notiček, představí se jednotli-
vé primášky se svou generací 
muzikantů,“ říká vedoucí souboru 
Lenka Kolářová. V Lesním divadle 
tak zazní to nejlepší včetně koled 
podle výběru primášek Barbory 
Kolářové, Kateřiny Klailové, Kristý-
ny a Mileny Kolářové a současné 
primášky Magdy Routové.

Slavnost olemují tři předsta-
vení muzikálu Divotvorný hrnec, 
který Notičky uvedly v premi-
éře už loni. Soubor doplněný 
o rodiče a přátele je sehraje 
14. a 15. června od 19 hodin 
a 17. června od 17 hodin. V hlavní 
roli Čochtana vystoupí Alexandr 
Skutil, třeboňského rodáka Josefa 
Maršálka zahraje Roman Tichý 

a role Káči se v této sezoně ujme 
Lucie Flemrová – původní Káča 

Dianka Šeplavá se vrhla na budo-
vání rodiny.

inzerceLa Fontana
Hledáme
do mladého  
kolektivu  
zaměstnance  
na hlavní nebo  
částečný  
pracovní  
úvazek.

) 774 535 696
Italské lahůdky
Dobřichovice

Notičky pokřtí nové cédéčko.  Vladislav Skala

Notičky v červnu oslaví  
dvacáté narozeniny 

Swingová hudba roztančí Dobřichovice

Den s IZS
Tradiční Den s IZS se koná 
v sobotu 16. června od  
13 hodin na louce u lávky 
v Dobřichovicích. K dispozici 
budou všechny složky IZS 
(hasiči, policie, vojáci i záchra-
náři), které budou prezentovat 
svou činnost. Akci, jež má 
veřejnosti osvětlit fungování 
všech složek integrovaného 
záchranného systému, ocení 
hlavně děti. Pořádá ji SDH 
Dobřichovice. Petra Stehlíková
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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

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
MALÝ 
SÁL ZAVŘENO

KONDIČNÍ TRÉNINKY S LUKÁŠEM: Středa 6. 6., 13. 6., 20. 6. od 18:00 do 19:00

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.

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31 l tel.: 257 711 071 www.olympia-wellness.cz

Otevírací doba:

Po – So: 10:00 – 18:00

Adresa:

Pražská 559, Lety 252 29

tel.: 731 065 799

Siluet
OC Lety

Zveme Vás 
do nového obchodu 
se značkovou 
módou.
 
Zastoupené značky: 

Gerry Weber
Joseph Ribkoff
Campione
Navigazione
Zerres
Kenny S.
Gatta
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Závodníci si užili výhled na Karlštejn i běh lomem

Závod Běhej lesy Karlštejn se 
rok od roku těší větší popularitě. 
Jedna ze zastávek osmidílného 
seriálu láká běžce ze všech koutů 
republiky zejména svou mimořád-
ně atraktivní lokalitou, kterou jinde 
zkrátka nenajdou.

Jak devatenáctikilometrová, 

tak i o sedm kilometrů kratší trať 
vedly z Mořiny do Karlštejna, 
kde si závodníci užili nádherné 
výhledy na světoznámý gotic-
ký hrad. To ale nebylo jediné 
lákadlo. Obě trasy totiž běžce 
poté zavedly kolem lomů Malá 
Amerika a Mexiko až přímo 

do jindy běžně nepřístupné 
Velké Ameriky. Z impozantního 
kaňonu s jezírkem už zamířili 
zpátky na Mořinu do cíle.

S nástrahami hlavní trati se nej-
lépe vypořádal Dušan Podroužek, 
mezi ženami pak zaběhla nejlepší 
čas Lenka Polachová. Kratší trasu 

si podmanili Filip Vabroušek s Mo-
nikou Hlouškovou. Součástí Běhej 
lesy Karlštejn byly znovu i závody 
pro děti do patnácti let, které si to 
mezi sebou rozdaly v několika vě-
kových kategoriích na kilometrové 
a poloviční trati přímo u zázemí 
závodu.

Závod Běhej lesy Karlštejn přilákal tisíce zájemců.  Archiv organizátora

V sobotu 5. května se 
v Řevnicích poprvé hrál 
Superpohár mladších žáků 

v národní házené. Řevničtí trenéři 
Štěpánka a Petr Jandusovi byli 
společně s Františkem Zavadilem 
navíc pověřeni vedením výběru 
středočeské oblasti.

Do něj bylo nominováno hned 
devět žáků, kteří hájí řevnické 
barvy. Do turnaje vstoupili Středo-
češi porážkou se Západočechy 
8:15, náladu si ale spravili hned 
v následujícím duelu, když doká-
zali skolit 12:7 pozdějšího vítěze 
a prvního držitele superpoháru 
z východních Čech.

Mladí Středočeši měli na lopat-

kách i kluky ze severomoravské 
oblasti, ale nakonec prohráli o je-
diný bod 11:12. Poté nestačili ani 
na Severočechy 6:9, s turnajem 
se ale přece jen rozloučili vítězně. 
Soupeře z jihomoravské oblasti 
dokázali porazit 11:7.

Shodou ostatní výsledků nako-
nec svěřenci řevnických trenérů 
skončili v tabulce na posledním, 
šestém místě. Stačilo ale uspět 
v jednom z těsně prohraných 
utkání a mohli stanout na stupních 
vítězů se stříbrnými medailemi 
na krku. Za zmínku stojí hlavně vý-
kon domácího útočníka Zavadila. 
Ten se postaral hned o 30 z celko-
vých 48 branek, které středočeský 
výběr na turnaji nastřílel.

Memoriál Aleše Hřebeského 
se dočkal významného 
milníku, největší boxlakro-

sový turnaj v Evropě se v Radotíně 
uskutečnil již popětadvacáté. 
Prestižní trofej získali poprvé 
v historii hráči izraelského celku 
Goldstar Tel Aviv.

Novinkou jubilejního ročníku bylo 
navýšení počtu týmů na rekordních 
čtyřiadvacet, což si vyžádalo úpravu 
herního systému a přesun několika 
zápasů do arény v sousedních Čer-
nošicích. Na turnaji opět nechyběly 
přední zahraniční týmy.

Už před startem finálové bitvy 
bylo jasné, že na seznam vítězů 
věhlasného turnaje přibude nové 
jméno. Tel Aviv ani hráči Nova 
Scotia Privateers zastupující 
kanadský boxlakros ještě nikdy 
pohár pro celkového vítěze 
Memoriálu Aleše Hřebeského nad 
hlavu nezvedli. Historický úspěch 
nakonec slavili po výhře 6:3 hráči 
z Izraele.

Radotínští Custodes, kteří 
obhajovali loňský triumf, získali 
bronz. V zápase o konečné třetí 
místo vrátili kanadské Albertě po-
rážku ze základní skupiny.

Řevnice hostily  
Superpohár mladších žáků

Prestižní trofej zamířila 
do Izraele

Memoriál ovládl izraelský celek z Tel Avivu.  Martin Bouda

 NH Řevnice

Stranu připravil: Petr Hašek

Oblíbený seriál 
Běhej lesy se 
po roce opět vrátil 
do našeho regionu. 
Konkrétně do obce 
Mořina, odkud se 
první květnovou 
sobotu vydaly 
tisíce běžeckých 
nadšenců na závod 
vedoucí kolem 
hradu Karlštejn 
a také přes lom 
Velká Amerika.
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   777 999 644www.creativedance.cz

Kurzy pro mládež i manželské páry
• Pro začátečníky i pokročilé
• Špičkový taneční mistři
 (finalistka MČR ve standardních tancích)
• Individuální přístup – skupiny max. po 15 párech

Lady Latin Dance
• Pro začátečnice i pokročilé
• Nepotřebujete tanečního partnera
• Ženský pohyb, zlepšení Vaší kondice

Začínáme 

koncem září!

Jojo Gym Dobřichovice, Černošice, 
Radotín, Řevnice, Zbraslav

Sleva za přihlášky do 30. 6. 2018

Tachovská

M
atějovského

Josefa K
očího

K
rslická

Radotín

Be
ro
un
ka

Výp
adová

Výpadová

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

ČERVEN

otevírací doba
po – pá 7-18 hod.

so 8-12 hod.

po
st

ři
ky

    
  na rostliny

PRONÁJEM

ZÁMECKÉ VINOTÉKY
v Dobřichovicích
Město Dobřichovice zveřejnilo záměr podpronájmu vinotéky 
na dobřichovickém zámku. Prostor je ve střední a východní 
části sklepení, je zde elektrický proud, voda a kanalizace. Pronájem 
za účelem provozování vinotéky, vinárny a drobného občerstvení 
je vypsán na 3 roky a předpokládaný minimální nájem za rok je 
135 000,- Kč. Nabídky se budou posuzovat nejen podle nabídnuté 
výše nájmu, ale také podle plánovaného využití.

Bližší informace získáte na Městském úřadu Dobřichovice, nebo na 
tel. čísle 230 234 530, 257 712 182. 

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:
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Pokud jste už někdy zavítali do Třebotova, 
možná jste si prohlédli zdejší tvrz nebo 
kostel svatého Martina. Kromě nich je 

tady ale další zajímavá památka – starý židov-
ský hřbitov ve východní části obce. Už dávno 
neslouží jako poslední místo odpočinku Židů 
z širokého okolí, je ale velmi půvabný. Návštěvu 
navíc můžete spojit s pěším nebo cyklistickým 
výletem v okolí Černošic.

Židé v okolí Třebotova
Židé prý osídlili oblast Třebotova na začátku 
18. století. A tak není divu, že zde Židovská 
náboženská obec Zbraslav založila kolem roku 
1761 hřbitov. Na něm byli pochováváni lidé 
z Třebotova, ale i z širšího okolí, např. z Do-
břichovic, Dolních Mokropes, Chotče, Všenor, 
Ořecha, Kosoře i z blízkých částí Prahy.

Naneštěstí hřbitov sloužil jen do začát-
ku druhé světové války, pak začal chátrat 
a dalších padesát let se o něj nikdo nestaral. 
Naopak mnoho náhrobků a kamenů včetně 
těch z kamenné zdi bylo postupně odcizeno. 
Zeď, brána i márnice se rozpadaly, až z nich 
do dnešních dnů skoro nic nezbylo. Poslední 
pohřeb se tu konal před více než čtyřiceti lety, 
v roce 1973.

Opravené náhrobky
Místo posledního spočinutí se rozkládá 
na ploše 5 844 m². Asi polovina je v lese 
a druhá na louce, přes kterou vede pěší 
cesta. Najdete tu odhadem 150 náhrobků 
z různých materiálů s hebrejskými, němec-
kými i českými nápisy. Nejstarší je barokní 
náhrobek z roku 1795.

V letech 2016–2017 proběhla oprava 
a restaurování dochovaných náhrobků, a to 
s finanční podporou Česko-německého fondu 
budoucnosti. Hřbitov je opravdu udržovaný, 
všechny náhrobky jsou očištěné a postavené, 
plocha je uklizená. Na někdejší slávu už ale 
může jen vzpomínat.

Přesto je na něm něco magického a tajem-
ného. Najdete tu romantická zákoutí, obrovské 
stromy i ševelící trávu s kvetoucími rostlinami. 
A když se zaposloucháte, možná uslyšíte 
vyprávění o dávno zašlých časech a osudech 
lidí, kteří tu sní svůj věčný sen…

  !  Lucie Hochmalová
Zdroj: obec Třebotov 

Zapomenutý  
židovský hřbitov nabízí 
romantická zákoutí
Tragické osudy židovského národa většina Čechů asi dobře 
zná. Možná i proto jsou židovské památky nebo ty, které 
pohnutý úděl Židů připomínají, hojně navštěvované. Což ale 
není případ starého židovského hřbitova v Třebotově. Tento 
kout našeho kraje je tak trochu zapomenutý. Ale určitě stojí 
za vidění.

Užitečné informace
• Hřbitov leží na okraji Třebotova na Kulivé 

hoře, v lese, kde končí zástavba. Z hlavní 
silnice naproti hospodě odbočíte do ulice 
Na Šumavě, půjdete zhruba 400 metrů 
na rozcestí, poté asi 100 metrů vlevo až 
na hřbitov.

• Dojdete k němu také po zelené turistické 
trase, jež vede od kostela sv. Martina  
v Třebotově ke kostelu Nanebevzetí Panny 
Marie v Černošicích, z Černošic je to asi  
2,5 kilometru, z centra Třebotova jeden 
kilometr. Kolem hřbitova vede také modrá 
turistická trasa z Ořecha na rozcestí  
Kulivá hora (trasy i hřbitov najdete  
na webu Mapy.cz).

• Doporučujeme pevnou obuv, terén je  
místy nerovný.



18  DOBNET červen, červenec 2018

DOBNETINZERCE 

V dubnu a květnu proběhly zápisy 
do našich škol. Zájem byl veliký 
a s klidným srdcem můžeme říci, 
že se Jeden strom opět rozroste. 
K tomu, aby se tak mohlo stát, je 
nutné opustit místa, na která jsme 
byli několik let zvyklí. Školka Jed-
noho stromu se v rámci Dolních 
Černošic posune blíž k lávce přes 
Berounku. Od září 2018 ji najdete 
nedaleko Bluckého mlýna v ulici 
Na Bluku, což v rámci dostupnosti 
uvítají především rodiče z Černo-
šic. V současné době již započala 
rekonstrukce nového objektu. 
Škola Jednoho stromu je díky 
otevření další třídy také nucena se 
stěhovat, neboť stávající objekt je 
již kapacitně nevyhovující. Školu 
najdete od září blíž k vlakovému 
nádraží v Černošicích v Karlštejn-
ské ulici. Lesní mateřská škola 
Na dvorečku, kterou organizace 
Jeden strom zřizuje, zůstává i na-
dále v Letech Pod Lesem pevně 

ukotvena v rejstříku škol a škol-
ských zařízení. V době vydání 
tohoto čísla právě v LMŠ Na dvo-
rečku probíhá kontrola České 
školní inspekce. O jejím výsledku 
vás budeme informovat v dalším 
čísle. Změny, o nichž si můžete 
přečíst, nás v letošním roce stojí 
hodně sil i finančních prostředků. 
Patří však k životu a my se z nich 
snažíme radovat, protože každý 
strom, i ten „Jeden“, pokud má 
dobré životní podmínky, roste.

Jeden strom se rozrůstá a stěhuje

Staročeské máje, škola Jeden strom.  S. Joštová

Blížící se konec školního roku připomíná, že 
je čas začít bilancovat. Říká se, že změna 
je život, a tak ani nám v Jednom stromě se 
občas nevyhne. A nutno podotknout, že to 
letos nejsou změny malé.

Hledáme nové kolegy do našeho týmu,
kde nejen rádi zpíváme a tancujeme. Nástup od září 2018.

∞	asistenty	pedagoga (různý rozsah úvazků);

∞	vychovatele	družiny (3 dny v týdnu );

∞	učitele	českého	jazyka,	dějepisu,	zeměpisu	a	biologie
 (vhodné i pro studenty VŠ, úvazek 1 dopoledne).
Zájemci mohou psát na jedenstrom@volny.cz nebo volat na 777 258 450.

20let202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020letletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletlet
daně a účetnictví
n Účetnictví a daňová evidence
n Mzdové účetnictví 
 a personální služby
n Daňové služby a poradenství
n Auditorské služby
n Likvidace společností
n Účetnictví slovenských společností

LUKKARO s.r.o. – účetnictví
Hana Kůželová

Palackého 439,  252 29 Dobřichovice
Mobil: 739 039 551, tel.: +420 240 200 570

e-mail: ucto@lukkaro.cz
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Vše pro Vaši zahradu...
ZAHRADNICTVÍ: Ukrajinská č.e. 1528, Černošice – Dolní Mokropsy
E-mail: gardeo@gardeo.cz • www.gardeo.cz

Aktuálně v prodeji
 trvalky, bylinky  balkonové rostliny
 okrasné keře, ovocné stromky  lekníny
 okrasné trávy a bambusy
 substráty, kůra, rašelina

Prodejna otevřená

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

733 587 769    PRODEJNA

Nabízíme následující služby
 návrhy, realizace a servis závlahových systémů Hunter
 návrhy, realizace a údržby zahrad  terénní práce
 terasy, gabiony, ploty, zídky
 návrhy, realizace a údržby jezírek a koupacích biotopů

603 887 599, 602 365 175   REALIZACE A ÚDRŽBY

Mikročip je přibližně milimetr široké a necelý 
centimetr dlouhé miniaturní zařízení napro-
gramované jedinečným a neopakovatelným 
číselným kódem. Životnost udávají výrobci 
minimálně 25 let. Čip se v České republi-
ce aplikuje na levou stranu krku speciálním 
jednorázovým aplikátorem, silnou dutou jehlou. 
Paradoxně je tato aplikace méně bolestivá než 
například očkování a zvíře ji snáší velmi dobře.

Mnozí majitelé psů si myslí, že mikročip 
funguje jako GPS zařízení s možností přesné 
lokalizace polohy zaběhnutého psa. Je to však 
pouze pasivní nosič informace (čísla), nemá 
svůj zdroj energie a aktivovat (přečíst) jej umí 
jen speciální zařízení (čtečka). Některé dražší 
čipy jsou vybaveny antimigrační čepičkou, 
která zabraňuje putování čipu v podkoží psa.

Proč psa nechat očipovat
Čip lze aplikovat zvířeti v jakémkoli věku. 

Někdy se tento úkon provádí už při prvním 
očkování štěněte, tedy od 6. týdne. Aplikace 
čipu je naprosto bezpečná a bez nežádoucích 
účinků na zdraví psa či jeho majitele.

Hlavním důvodem, proč nechat psa očipo-
vat, je možnost jeho identifikace při ztrátě či 
zaběhnutí. Zmiňované čtecí zařízení již mají 
téměř všichni veterinární lékaři a strážníci měst-
ské policie, kteří s odchytem zatoulaných psů 
v Řevnicích a okolí mnohdy pomáhají. Důležité 
tedy je, aby byl každý čip zároveň náležitě 

zaznamenán v Národním registru majitelů 
zvířat, kde je k danému čipovému číslu evi-
dován příslušný majitel a kontakt na něj. Není 
výjimkou, že pes čip sice má, čtecí zařízení ho 
zachytí, ale protože číslo čipu nebylo zapsáno 
do registru, nelze najít majitele. Čipování tedy 
bylo provedeno zbytečně.

Cestování se psem 
do zahraničí

Od července roku 2004 došlo v souvislosti 
se vstupem naší republiky do EU ke změnám 
podmínek při cestování s domácími zvířaty 

(se psy, s kočkami a fretkami). Při každém 
vycestování si ověřte u Státní veterinární správy 
ČR, jaké podmínky ke vstupu mají jednotlivé 
státy, protože i mezi zeměmi EU existují rozdíly. 
Je nutné, aby zvířata měla tetování nebo byla 
označena mikročipem. Majitel nebo osoba, 
která za zvíře zodpovídá, u sebe také musí mít 
pas pro malá zvířata, kde musí být zapsáno 
číslo tetování nebo mikročipu.

Další podmínkou při cestování je platná 
vakcinace proti vzteklině. Zvířata musí být 
očkována od 3 měsíců věku. Platné je, pouze 
pokud není zvíře očkováno později než 21 dnů 
před cestou. www.tervet.cz

Co je čip a jak se aplikuje
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My ze soutoku Vltavy a Berounky 
máme jednu nespornou výhodu 
z hlediska volnočasových aktivit, 

žijeme doslova v golfové oblasti. Golfové 
hřiště svojí rozlohou a provozem nepatří 
mezi rozlohově malá území, a tak je po světě 
normální, že za golfem (až na výjimky) musí 
hráči dojíždět několik desítek kilometrů a jsou 
odkázáni na jedno dostupné hřiště v okolí. My 
však žijeme v místě, které je do golfu doslova 
poblázněno, v okolí jsou hřiště: Zbraslav, 
Karlštejn, Slapy, Líšnice, Hodkovičky, Motol 
a nově i golfový areál v Chuchli zaměřený 
na absolutní začátečníky, a proč to tedy ne-
vyzkoušet, když už v takové lokalitě žijeme... 
Třeba nás ten golf chytne.

V Česku je nyní již přes stovku golfových hřišť, 
ale žádná lokalita není na hřiště tak bohatá jako 
ta naše lokalita na soutoku Vltavy a Berounky.

Ideální je přihlásit se na individuální kurz, kde si 
s vámi sedne trenér nebo trenérka a u kávy si 
hodinku popovídáte o golfu, řeknete si:
• proč je najednou golf finančně lehce dostup-

ný a proč zlidověl
• proč je golf ideální rodinnou zábavou
• jaké jsou společenské možnosti golfu a proč 

se hodí i pracovně 
• jak je příjemné umět golf při cestování 

a na dovolené
• jak se může kdokoliv velice rychle a v jakém-

koliv věku ihned pustit do soutěží a turnajů
• jak moc je to náročný sport na šikovnost, 

obratnost a fyzičku

• jak se na golfu budete seznamovat s novými 
přáteli na celý život

• proč je golf skvělým sportem i pro vaše děti

V kurzu pro začínající vás čeká praktická 
ukázka golfu. Věnovat se vám bude vždy 
někdo z trenérského týmu a poté si vás 
odvede s sebou i na cvičné plochy. Už ten 
den, po dvou hodinách tréninku, budete umět 
odpalovat míček. Sami uvidíte, že svět golfu 
vůbec není nic světoborného, je to, jako byste 
šli poprvé třeba na koupaliště. 

Kurz trvá něco málo přes 2 hodiny a je indi-
viduální, resp. záleží, v jakém složení se jej zú-
častníte (rodina, přítelé, páry, jednotlivci). Cena 
kurzu je 470,- Kč/os. a velmi jej doporučujeme, 
jedná se o skutečný zážitek a objevení nových 
možností. V ceně jsou odpálené míčky, káva, 
voda, půjčení golfových holí, trenér a veškeré 
poradenství. Původní cena kurzu je 1 200,- Kč, 
nyní je ve slevě do 30. 8. 2018.

 Druhou možností startu do golfového života 
je dražší dlouhodobý kurz obsahující 10 hodin, 
vždy 2 hodiny týdně.

 V kurzu se dozvíte o golfu samotném, 
a především o přínosu, který by vám mohl po-
skytnout ve vašem osobním i profesním životě.

 Raritou není jen rozmanitá dostupnost golfu 
v naší lokalitě, ale možnost zajistit si celoroční 
členství v Chuchli (areál mezi Strakonickou 
a Vltavou) kde si za poměrně malý roční klubo-
vý příspěvek zajistíte celoroční hru / odpalování 
míčků / trénink, aniž byste museli hradit další 
poplatky.

Absolventi kurzů mohou velmi rychle 
v Chuchli vyrazit na své první 9jamkové hřiště 
a začít se golfu věnovat naplno.

GOLF Chuchle
Driving Range, Putting Green,
Chipping Zone, 9jamkové hřiště

www.golf-chuchle.cz
e-mail: pdgc@seznam.cz
tel.: 723 388 251
K Sádkám 158, Praha 5 
10 minut ze Smíchova, Dobřichovic, Davle

Začněme s novým sportem 
OBJEVTE SVĚT GOLFU v Chuchli

Nábor dětí  
a dospělých
i do skupinových kurzů
dětské tréninky  
a kroužky (po + st)

Golfové tábory 
v Chuchli
děti od 7 do 18 let
po – pá 8:30 – 17:00
nástupní termíny:16.7., 6.8., 20.8.

Slevový voucher na individuální kurz

OBJEVTE SVĚT 
GOLFU
info viz článek výše
pův. cena 1 200 Kč, nyní
aktivace: pdgc@seznam.cz, heslo: dobnet

3 900 Kč
470 Kč

4 500 Kč
týden
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DOBNETHISTORIE

Mořinka byla založena 
za vlády Karla IV. 

První zmínka o Mořince pochází z roku 
1338, o čtyři roky později se našel zápis, 
že ves patří ke královskému zboží, k pan-

ství dobřichovickému, než ji v roce 1352 Karel IV. 
věnoval klášteru Na Slovanech, a to společně 
s Mořinou. Klášter však Mořinku brzy prodal 
děkanovi kostela pražského (u svatého Víta), 
za což dostal 200 kop grošů. Ale hned v roce 
1356 obec opět změnila majitele: císař Karel IV. 
vyměnil Mořinku za jiné zboží a přidal ji ke karl-
štejnskému purkrabství. Tou dobou prý podle 
starých zápisů Mořinkou projížděl na Karlštejn.

Víc než dvě stovky let se pak žádné doku-
menty o Mořince nezmiňují. Najdeme ji až v lis-
tinách z doby kolem třicetileté války, docho-
vaných v českém archivu na Strahově (berní 
rula a gruntovní knihy). Tehdy i lidé na Mořince 
prožili krušné válečné časy. Obec se vylidnila. 
Před třicetiletou válkou byly na Mořince čtyři 
rolnické usedlosti, deset chalupnických a jeden 
mlýn. Zatímco po třicetileté válce, v roce 1653, 

zůstaly už jen tři usedlosti rolnické, sedm 
chalupnických a pustý mlýn. V archivu se píše: 
„Lid ožebračený útrapami válečnými a nedo-
statečnou výživou nemohl zmoci těžké robotní 
úkoly, ani sám se nemohl uživit. Lidé byli často 
hubeni různými chorobami jako morem apod. 
Škodily i časté požáry. Dřevěné chaloupky, 
kryté došky, snadno podléhaly ohnivému živlu, 
proti němuž nebyla téměř žádná obrana.“

Další zmínky už jsou z let pozdějších. Na-
příklad v roce 1806 se stal rychtářem staro-
usedlík Josephus Vojta, jehož rodina tu žila 
nejméně od roku 1600 a vlastnila mimo jiné 
šenk a usedlost. Zachovaly se také informa-
ce z první poloviny 20. století: během první 
světové války zemřelo sedm zdejších mužů ze 
čtyřiceti, kteří byli naverbováni; v roce 1932 
byly ve vsi evidovány tyto živnosti a obchody: 
hostinec, mlýn, pekař, 7 rolníků a 2 obchody 
se smíšeným zbožím; na konci druhé světové 

Malebná víska Mořinka 
na kopci nad údolím 
Berounky slaví letos  
680 let od svého založení. 
Vlastně by se dalo říci 
spíš od roku, kdy se o ní 
našla zmínka ve starých 
listinách. V té době 
náležela k dobřichovickému 
panství a občas přes ni 
projížděl císař Karel IV. 
na dobudovaný hrad 
Karlštejn.

války 5. května byl ustaven národní výbor, 
v prvních květnových dnech prošli obcí vojáci 
tzv. Vlasovovy armády, utíkající před sovět-
skými vojsky, a první sovětské tanky přijely 
do obce až po 9. květnu.

Památková zóna a CHKO
Centrum Mořinky tvoří široká obdélníková 
náves, typická pro středověk, dlouhá asi  
250 metrů a široká 55 metrů, se stromořadím 
a s kapličkou sv. Pavla se zvoničkou z poloviny 
19. století. Kdysi zřejmě byly v obou řadách 
vždy čtyři usedlosti a čela návsi byla původně 
nezastavěná.

Kaplička ale není jedinou místní památkou. 
Celá vesnice je od roku 1995 památkovou 
zónou lidové architektury. Dochovalo se tu totiž 
několik cenných roubených staveb z 18. sto-
letí. Nejvíc vyniká roubený patrový dům č. p. 7 
(nyní č. p. 63) s lomenicí, který má zděné 
přízemí, roubené patro a pavlač na vstupní 
straně. Dalším roubeným obytným stavením je 
dům usedlosti č. p. 2 (rovněž na severní straně 
návsi) s roubenou světnicí a síní. Dřív zde 
bývalo takových usedlostí daleko víc, bohužel 
mnohé byly zbořeny během socialistické éry.

Další zajímavostí je nedávno opravený 
křížek, který stojí u hlavní silnice, a také menhir, 
obrovský kámen vztyčený na kopci nad Mořin-
kou na přelomu tisíciletí.

Celá rozloha katastru obce je navíc součástí 
Chráněné krajinné oblasti Český kras.

Název Mořinka
Mořina byl původně les. Přesněji lze říci, že šlo 
o les význačný ostružiním, kolem tekla říčka, 
respektive potok. Důležité je, že už tehdy byla 
ves Malá Mořina vedle Velké Mořiny. Samo 
jméno Mořinka se vyskytuje někdy od 1. po-
loviny 19. století. Předtím se vždy psalo 
Velká a Malá Mořina (1788), ovšem František 
Palacký se ve svém Popisu Království českého 
z roku 1848 zmiňuje už o Mořince, přesněji 
Mořinkách. Mořiny a Mořinky byly také uznány 
jako úřední název. Snad zásahem lidí věci zna-
lých došlo k nápravě, takže dnes je správný 
název Mořina a Mořinka.

Obec se skládá z míst Hůrky, Placy, Loučka, 
Za Humny, Podubice, Čabrak, Liboř, V Tru-
bech, V Hradišti, Rakovník, Políčko, Vrše, 
Obciny, Na Dlouhých, Ve Studeném, V Karli-
ce. Dnes tu žije 151 obyvatel v 65 rodinných 
domech a další užívají 165 chat.

! Lucie Hochmalová,  Petra Stehlíková
Zdroj: obec Mořinka

1338 – 2018
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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. června 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 květnového čísla jsou Helena Pelikánová, Zadní Třebaň, a Jiří Szebinovský, Rovina.
Každý získává jednu jednodenní vstupenku na Portu do Řevnic.

Tajenka z minulého čísla: Za hudbou na Portu.

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 6–7, 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:

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

Nabídka, které propadne každý 
Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF s motorem TSI o výkonu 150 koní, multifunkčním 
koženým volantem, zadními parkovacími senzory a rádiem Swing s 6,5’’ dotykovým displejem s 
Bluetooth a další neodolatelnou výbavou.

Využijte naši nabídku skladových a předobjednaných vozů OCTAVIA TRUMF s krátkou dobou dodání.

www.tednatomam.cz

skladem od 
444 900 Kč

OCTAVIA TRUMF
    S MOTOREM
       1,4 TSI 110KW 



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

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.


