MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA

číslo 7 | ročník 7

SUPER
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více str. 16
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VÍTEJTE V LETECH
Aktuální informace z dění v obci najdete na letovské stránce.
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ROZHOVOR
Národní házená je
náš jediný národní
sport. V Řevnicích
zapustila pevné kořeny.
strany 4 až 5

DOBŘICHOVICKÉ
DIVADELNÍ SLAVNOSTI
Divadelní slavnosti v těchto dnech
vrcholí. Využijte příležitosti a vyrazte
třeba na Bordel na ministerstvu.
strana 6

INTERNETOVÁ
KANCELÁŘ

LIDÉ SI OCHOTNICKÉ
DIVADLO OBLÍBILI
Pokud chcete v létě vyrazit za kulturou, máte v našem regionu
mnoho možností. Hraje se tu divadlo, zpívá na koncertech, vystavují
se obrazy i sochy. My budeme v tomto čísle mluvit právě o divadle,
přesněji o ochotnickém.
více str. 8 až 10
Nejdelší divadelní tradici mají v Řevnicích. Tady vznikl první ochotnický spolek
už v roce 1923, i když se tu samozřejmě
divadlo hrálo i předtím. Během uplynulých let se měnili členové souboru, místa,
kde se vystupovalo, režiséři i principálové, párkrát se na několik let hrát přestalo.
A vždycky se našli lidé, díky kterým divadelní tradice nezanikla úplně.
Letos slaví Divadelní soubor Řevnice
90. výročí svého vzniku, jeho principálkou
je v současné době Michaela Šmerglová.
Soubor má v plánu uvedení čtyř her (jedna už měla premiéru), režisérsky se jich
ujali Alice Čermáková, Michaela Šmerglová a Ivo Tamchyna. Všechny informace
najdete na www.divadlorevnice.cz.
Dobřichovická divadelní společnost
(DDS) letos oslavila pět let od svého založení. Někteří její členové dříve patřili

k řevnickému divadlu (ostatně jsou členy
třeba dodnes). Domovskou letní scénu
má soubor na nádvoří dobřichovického
zámku a jeho principálem je Petr Říha.
DDS letos nastudovala dvě nové hry.
Sladké tajemství v režii Jiřího Oberfalzera
mělo premiéru na jaře a Petr Říha připravil komedii Bordel na ministerstvu. Více
se dozvíte na www.divadlodds.cz.
Na závěr je třeba připomenout, že
v Poberouní existuje ještě jeden soubor,
složený z ochotníků i profesionálů, který
už mnoho let baví diváky slavnými muzikály Noc na Karlštejně a Postřižiny. Hrají
v něm členové obou souborů společně
například s Pavlem Vítkem, Janem Rosákem nebo Lumírem Olšovským.
O tom všem si můžete přečíst v našem
hlavním tématu.

Víte, že dnes už nemusíte utrácet
peníze za kancelářský software a datové úložiště, dostupné odkudkoli,
můžete mít také na internetu?
strana 7

OCHOTNICKÉ
DIVADLO SLAVÍ 90 LET
Ochotnické divadlo
v našem regionu
žije. Jak bohatá je
jeho historie a přítomnost a jak slibná je jeho budoucnost?
strany 8 až 10

TIP NA VÝLET
Se šípkovou, nebo se zelím? Vyřešte
dávný spor dvou mysliveckých sdružení přímo na místě a poznejte krásy
hrabalovského kraje. strany 12 až 13

Lucie Paličková
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU
UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
VÝSTAVA PREZIDENT VÁCLAV HAVEL V OS NÁRUČ
Modrý domeček, ZUŠ Řevnice, Městské kulturní středisko
v Řevnicích a ČTK budou od 4. července do 31. srpna 2013 hostit
významnou výstavu fotograﬁí s názvem Prezident Václav Havel.
Výstava je koncipována jako pocta Václavu Havlovi, prezidentu a člověku. Je spontánním nápadem 24 fotoreportérů ČTK,
kteří měli možnost sledovat Václava Havla v letech 1988 až
2011. Byla uvedena na Staroměstské radnici v Praze v červnu
2012, v mnoha městech a světových kulturních centrech i při
slavnostním otevření Letiště Václava Havla.
Cílem výstavy v Řevnicích je dobročinná akce na pomoc OS
Náruč. Výtěžek z prodeje fotograﬁí a ze vstupného podpoří
pracovní uplatnění osob s mentálním postižením a s duševním
onemocněním nejen v novém projektu OS Náruč, kterým bude
„obchůdek na kolejích“ v budově starého nádraží v Řevnicích.
Vernisáž proběhla ve čtvrtek 4. července od 18 hodin v sále
ZUŠ Řevnice. První část expozice je umístěna v budově ZUŠ,
druhou část lze navštívit v kavárně Modrého domečku.
Otevírací doba: kavárna MD (náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3)
po 12–19 hod., út–so 9–19 hod., ne 9–17 hod., budova ZUŠ
Řevnice (Mníšecká 29) čt, pá, so a ne 13–18 hod., po a út zavřeno (vstupné 80 Kč na osobu). Výstava potrvá do 31. 8. 2013.
(mn dle iDobnet.cz)

HRAD KARLŠTEJN V ČERVENCI DENNĚ
V měsíci červenci 2013 je hrad Karlštejn
otevřen denně od 9 do 18:30 hodin.
Každou středu v červenci a srpnu se konají
večerní prohlídky nazvané Po stopách ﬁlmu
Noc na Karlštejně. Návštěvníci se mohou
zúčastnit i noční prohlídky 12. a 13. července a 16. a 17. srpna 2013 pojmenované
Karlštejnské zločiny v průběhu staletí. A nakonec až do 30. 9. 2013 probíhá unikátní
výstava kostýmů z ﬁlmového muzikálu Noc na Karlštejně.
Více informací o všech akcích a prohlídkách lze nalézt na internetu na adrese www.hradkarlstejn.cz.
(mn)

OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ MÁ NOVOU STAROSTKU
I ŘEDITELKU ZŠ
Dne 27. června 2013 byla na veřejném zasedání zastupitelstva obce zvolena nová starostka. Stala se jí paní Lucie Paličková. Novou zastupitelkou je paní Jitka Nováková.
Zadotřebaňská základní a mateřská škola má novou ředitelku,
paní Pavlínu Fialovou. Byla rovněž zvolena na veřejném zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 27. 6. poté, co ji doporučila
konkurzní komise. Nové paní ředitelce gratulujeme a přejeme jí
(mn)
pevné nervy.

IVA MAŠÍNOVÁ VYSTAVUJE V DOBŘICHOVICÍCH
Ve čtvrtek 4. července byla vernisáží otevřena další výstava
fotograﬁí. Tentokrát jde o Stopy světla fotografky Ivy Mašínové.
Expozici si budete moci prohlédnout denně od 10:00 do 22:00
hod. až do 9. srpna.
(iDobnet.cz)

Městský úřad Černošice, pracoviště Podskalská Autor: Michal Nešpor

NOVÁ FOTOKABINA NA SPRÁVNÍM ODBORU
PODSKALSKÁ
Pro posílení komfortu klientů byla v červnu 2013 na pracovišti Podskalská 19 v Praze 2 v prvním patře v prostorách
pokladny umístěna samoobslužná fotokabina. Klienti úřadu si
zde mohou nechat zhotovit průkazové fotograﬁe zejména pro
potřeby vydání řidičských průkazů.
Úřední hodiny pracoviště Podskalská v Praze jsou v pondělí
a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní pracovní dny od 8 do 12
hodin. Návštěvníci úřadu se mohou objednat předem prostřednictvím internetu na adrese www.mestocernosice.cz.
(mn)

STŘEDOČEŠTÍ RADNÍ SCHVÁLILI PRAVIDLA NA
POSKYTOVÁNÍ TAKZVANÝCH KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Radní Středočeského kraje se na svém jednání v pondělí
8. července 2013 opět zabývali takzvanou kotlíkovou dotací.
Již letos v červnu středočeští radní schválili usnesení, v němž
souhlasí s uzavřením dohody s Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP) v rámci společného programu na podporu výměny kotlů. Tentokrát středočeská rada odsouhlasila pravidla
pro poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci společného programu na podporu výměny kotlů.
Na základě jednání mezi MŽP a Středočeským krajem bylo
v rámci společné výzvy na program podpory výměny kotlů
za nové, ekologické vyčleněno celkem 40 milionů korun s tím,
že MŽP a Středočeský kraj se každý budou podílet částkou
20 milionů. S ohledem na přípravu konečné verze nezbytných
podkladů a procesní postupy v rámci MŽP bude smlouva podepsána pravděpodobně koncem července.
Kromě již dříve avizovaných kotlů na tuhá paliva je podpora
rozšířena i na zplynovací a plynové kotle. Výše dotace bude
upravena s ohledem na typ podporovaného kotle. Výměna
kotlů bude v průměru podporována polovinou pořizovací ceny
nového kotle, a to v závislosti na přesně daném výčtu jednotlivých druhů kotlů.
Více informací najdete na internetu na adrese www.kr-stredocesky.cz.
(mn)
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obec Lety
n KRÁTCE }}}

ROZDĚLENÍ POČTU OBYVATEL PODLE VĚKU

ZE ZASTUPITELSTVA

Muži

Ženy

Celkem

• Zastupitelstvo obce dále pokračuje s majetkoprávními vypořádáními
s majiteli pozemků pod komunikacemi. Daří se řešit komplikované majetkové vztahy pod ulicí Na Skalkách,
kdy se dojednávají již jen dva pozemky v dědickém řízení.
• Stejné řízení budeme začínat v ulici Pod Viničkou. Zahájili jsme jednání
i s majiteli pozemků pod ulicí Mořinská, jež zasluhuje vyřešit odtok dešťových vod a pramenů, které ji ničí,
a pak i nový povrch.
• Kanalizace pro ulici K Rovinám je
ve stavebním řízení, připravuje se i vodovod a kanalizace pro oblast Kanady.
• Na přelomu července a srpna započne propojování vodovodu Třemole
s vodovodním systémem v Letech.
• Zastupitelstvo se dohodlo na zvýšení
místního koeﬁcientu pro daň z nemovitosti na 3 z důvodů investiční náročnosti k dokončování infrastruktury v obci.
• Probíhá výběrové řízení formou průzkumu trhu, v němž bylo osloveno pět
možných dodavatelů dopravního značení dle schválené dopravní studie.

658

712

1370

UZAVŘENÍ OBECNÍHO
ÚŘADU
OÚ Lety bude uzavřen v období dvou
týdnů od 22. 7. do 2. 8. 2013 z důvodu
čerpání dovolené.

MŠ LETY
MŠ Lety bude otevřena v měsíci srpnu
od 12. do 25. 8. od 9 do 15 hodin

ŠKOLINKA NONA
Od 19. srpna bude spuštěn krátký zkušební dopolední provoz (od 9
do 10:30 hod.). Děti společně s rodiči
si mohou přijít pohrát a podívat se, co
je od 2. září, kdy Nona otevře v renovovaných prostorách statku na letovské návsi, čeká. Vše bude upřesněno
na www.skolinkanona.cz.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ
ZMĚNY ÚP Č. 3
Veřejné projednávání změny územního plánu č. 3 se bude konat ve čtvrtek
8. srpna od 18 hodin na obecním úřadu v Letech.

REKONSTRUKCE
OBECNÍHO ÚŘADU
Během léta probíhá rekonstrukce
vnějšího pláště obecního úřadu. Chod
není přerušen.

BROŽURKA LETY, JAK
JE NEZNÁTE
Informace o Letech, historii jejich
názvu a názvech místních oblastí
a ulic najdete v knížečce Lety, jak
je neznáte od autorky a fotografky
Marie Holečkové. K dostání na OÚ
Lety a v Hobbymarketu ESO pana
Žáčka.

3

strana

Od 0 do 15 let
Od 15 do 20 let
Od 20 do 30 let
Od 30 do 40 let
Od 40 do 50 let
Od 50 do 60 let
Od 60 do 70 let
Od 70 do 80 let
Nad 80 let
Celkem

319
52
126
260
194
144
170
67
38
1370

Počet dětí v obci k 30. 6. 2013

O DEMOGRAFII V LETECH
Záměrem zastupitelstva obce je nechat si
vypracovat nový územní plán a regulační
plán obce tak, aby byly hotové do konce roku
2015. K zásadním informacím pro zpracování
obou dokumentů patří podklady o demograﬁckém vývoji v obci.
Tabulky a graf uvedené na této straně jasně
ukazují, že téměř jednu čtvrtinu obyvatel obce
tvoří děti do 15 let. Další důležitou informací je
fakt, že přes 55 % obyvatel je mladší 40 let.
Průměrný věk obyvatel obce Lety je velmi
nízký, pohybuje se kolem 37 let.
Z toho vyplývá potřeba infrastruktury tohoto
typu: dosažitelné předškolní a školní vzděláRok

Stav k 1. 1.

2007
2008
2009
2010
2011
2012

1 000
1 040
1 098
1 195
1 302
1 354

Do 3 let

Od 3 do 6 let

Od 6 do 15 let

Celkem

94

78

147

319

vání, bezpečná doprava a nutnost chodníků či
bezpečných cyklotras podél komunikací.
Obec v současné době ﬁnančně přispívá na výstavbu nového křídla školy v Dobřichovicích
a má nové smlouvy o školské spádovosti s obcemi Dobřichovice a Všenory. Ve fázi výběrového řízení je opatření nového dopravního značení.
Dalším krokem je dopracování projektové dokumentace chodníků kolem Pražské a Karlštejnské ulice a opravy spojnice mezi Karlštejnskou
a centrem obce, tedy ulice Na Pěšince.
Podle následující tabulky nebyl přírůstek obyvatel
v letech 2011 a 2012 tak dramatický jako v letech
předchozích, kdy se v rozmezí roků 1998 až 2010
počet obyvatel zdvojnásobil (z 650 na 1284).

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

9
17
20
24
22
24

8
3
11
11
8
12

76
69
99
99
57
53

37
25
11
23
19
41

Přírůstek
celkový
40
58
97
89
52
24

Stav
k 31. 12.
1 040
1 098
1 195
1 284
1 354
1 378
(zdroj: ČSÚ)

NEJVÍCE LETOVSKÝCH SE
JMENUJE JAN, JANA A JIŘÍ
Pro informaci a zajímavost
uvádíme přehled nejčastěji užívaných jmen a příjmení
v Letech. Celé přehledy a jiné
zajímavosti najdete na facebookových stránkách Letováci.

Nejčastěji užívaná křestní jména v Letech
Jméno - muži
Počet
Jméno - ženy
Počet
Jan
47
Jana
42
Jiří
46
Eva
26
Petr
32
Hana
24
Martin
28
Kateřina
22
Tomáš
22
Lucie
22
Michal
21
Barbora
19
Pavel
21
Alena
18
František
20
Marie
17
Jaroslav
20
Petra
17
Josef
20
Jitka
16
Karel
19
Lenka
14
Jakub
17
Markéta
13
Václav
17
Eliška
12
Daniel
16
Michaela
12
David
16
Zuzana
12
zpracovala Hana Rejsková

www.obeclety.cz
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NA HŘIŠTI JEDNOU ASI UMŘU
HÁZENKÁŘ PETR HOLÝ Z ŘEVNIC SE HÁZENÉ VĚNUJE OD ŠESTI LET
Národní házená je náš jediný národní sport. V republice už ale moc rozšířená není. I proto můžeme
být hrdí, že v našem regionu se národní házená stále
hraje. Už od roku 1926 má tradici v Řevnicích.
Jedním z dlouholetých hráčů a členů oddílu řevnické
házené je Petr Holý. Dnes je
jednatelem oddílu a také rozhodčím, píská hlavně zápasy
mládeže. Ale občas si ještě
zahraje.
Petře, ty jsi rozený Řevničan…
Ano. A pořád na hřišti.
(smích)

Víte

o národní
házené,
že…
… název „národní házená“ se používá od ledna
1971?
… v našem regionu se
kromě Řevnic dřív hrála
házená také v Dobřichovicích, Hlásné Třebani,
Dolních Mokropsech nebo
ve Svinařích?
… historicky první utkání
sehrálo družstvo mužů
řevnické DTJ na domácím
hřišti s celkem DTJ Praha
III-IV a prohrálo 1:23, bylo
to v září 1926?
… v roce 1990 vstoupilo
družstvo mužů do nově
zřízené 2. ligy, kde je
dodnes? V roce 1997 měl
oddíl A družstvo mužů
dokonce v 1. lize?
… mužstvo dorostenců
letos skončilo na výborném čtvrtém místě?
… odchovanci z Řevnic
dosáhli na titul mistra
národní házené: Jan Mašek (s Čakovicemi), Petr
Tausche a Rudolf Zuska
(s Nýřany)?

Kdy jsi začal hrát házenou?
V sedmi, možná v šesti letech. Od té doby jsem na hřišti zůstal. A už tam asi umřu.
Když jsem začínal, hrávalo se
tady za budovou Lidového
domu.
Tady dřív bývalo hřiště?
Jistě, tady se dřív, než vzniklo hřiště nahoře pod lesem,
odehrávalo všechno. Byla
zde škvára a jeden kohoutek
na mytí a chodilo sem i tisíc
diváků! Hřiště potom chátralo,
až z něj město nakonec udělalo parkoviště. Pak jsme začali stavět hřiště nahoře, tam
byla napřed rokle. V době,
kdy „marešák“ zabrali hasiči
a prvomájový průvod přišel
o shromaždiště, stavěla se
tribuna na „hokejáku“ a nastrojení občané mnohdy stáli
v bahně. Tehdy tam předseda
Zdeněk Zrostlík nechal udělat
asfalt.
Hřiště pod lesem vypadalo
už tehdy stejně jako dnes?
Kdepak, nejdřív ho vysypali škvárou a později na něj
navezli jemný písek (to tam
ještě bývaly mantinely), který,
když zmokl, byl jako beton,
v mantinelech se držela
voda. Mantinely jsme
pak odvezli, protože
se staly nebezpečnými, a udělal se
zmiňovaný asfalt.
Současný gumový
povrch se pokládal v roce 2003.
Tribuny a zázemí
byly stavěny postupně. Po úpravách v letech 1988
a 1989 to vypadalo
jako nyní.
V době, kdy jsi začal s házenou ty, byl ve zdejší škole
nějaký kroužek?
Kroužek ne, i když se školou
tehdy házená souvisela. Strůjcem všeho byl pan profesor
Josef Šafránek, který sem
přišel z pohraničí, učil na ško-

le tělocvik a češtinu a každý,
kdo do školy chodil, musel
projít hřištěm. Tedy nemusel,

ale měl pak lehčí učení, i když
na druhou stranu mu nebylo
nic odpuštěno a naopak kvůli
špatné známce nemohl jít odpoledne na hřiště hrát turnaj.
V letních měsících se během
hodin tělocviku trénovala há-
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zená. Pokud se nenacvičovalo na spartakiády. V zimě
se trénovalo v sokolovně, ale
nářadí se také hodně využívalo, ne jako dnes. Kdo neudělal výmyk na hrazdě nebo
nevyšplhal po laně, jedničku
nedostal.
To tehdy muselo hrát házenou hodně dětí...
Hrálo. Pan Šafránek pořádal
turnaje, jmenovaly se SHM –
sportovní hry mládeže. Každá
třída si postavila svoje družstvo kluků a holek a hrál se
školní turnaj. To byly souboje
mezi třídami! Já jsem chodil
do šestky a porazili jsme obě
sedmičky a s áčkem osmáků
jsme skórovali 1:1, to bylo
něco! Šafránek uspořádal 44
ročníků SHM, pak ze školy
odešel a já jsem jeho práci
převzal. Dělal jsem to ještě
jedenáct let, než se zapojily
dívky, které teď trénují, ale
po 55. ročníku turnaje zahy-
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Jsi tedy zasloužilý házenkář.
Je pravda, že už jsem se asi
třikrát loučil, ale vždycky mě
přemluvili, protože jich bylo
málo. Zasloužilý jsem jenom
funkcionář. Získat titul mistra
národní házené není jednoduché, musí se splnit 100 bodů,
což lze jen v 1. lize, kde jsem
odehrál pouze jeden zápas
jako mladý „dorostenčík“.

nuly, protože ve škole už je
nikdo neorganizoval.
Kdy začaly děti, které hrají
házenou, ubývat?
Po odchodu pana Šafránka. Brzy zemřel, ani se nedožil sedmdesátky. Nedostatek
dětí je ale problém ve všech
klubech, někdy máme obavy, zda se přihlásí aspoň tři
mládežnická mužstva, aby
se vůbec mohla hrát soutěž.
Ty jsi prošel žáky, dorostem, muži… Od šesti let jsi
hrál neustále?
Přemýšlím o nějakém výpadku, ale… Nějaká zranění
mě neminula, takže jsem asi
čtyři zápasy nehrál. A to je tak
všechno. Jinak jsem vždycky
na hřišti byl. Dokonce i na vojně jsem utíkal na tréninky, pak
mi je ale zlegalizovali, a když
jsem přijel na opušťák, hurá
na házenou.
Teď ještě hraješ?
Hrál jsem poslední zápas
v Modřanech vloni v červnu,
než jsem si v srpnu zlomil nohu,
od té doby jsem v dresu nebyl.
Mám sen zahrát si se svým sy-

DOBNET zpravodaj

nem v béčku, ale to se mi zatím
nesplnilo, v béčku hrají dorostenci, ti jsou trochu rychlejší,
a tak mě mezi sebe už nechtějí
pustit. Ale možná ještě někdy
dojde k tomu, že dres obléknu.
Na jakém postu hraješ?
Vždycky v útoku. Jeden čas
jsem patřil mezi nejlepší střel-

ce. Ten můj šlajs ale nemůžu
nikoho naučit. Když jsem trénoval, pokaždé jsme dvacet
minut trénovali šlajsy.
Je v Řevnicích ještě někdo, kdo by u házené vydržel takhle dlouho?
Na hřišti asi nikdo, to bude
nejspíš řevnický rekord.

Připadá mi, že házenou
hrají celé generace, muži
sem přivedou své děti a ty
pak také…
Samozřejmě, na tom žijeme. Potomka to ale musí
trochu bavit, nemůže přijít
z donucení. Letos jsme během sezony měli málo dětí,
kéž by jich k nám chodilo víc.
Trochu se blýsklo mezi kluky,
snad u toho děti vydrží. Dívky
však v nadcházející sezoně
nebudou!
Myslíš, že se házená
v Řevnicích ještě nějakou
dobu udrží?
Musí, aspoň těch dvacet let,
nebo kolik tady budu!
Lucie Paličková

inzerce

BADMINTONOVÝ TURNAJ
Ke konci letošního školního roku jsme
uspořádali tradiční badmintonový turnaj žákovského oddílu Sokola Řevnice.
Hrálo se ve skupinách, poté čtyři nejlepší soupeřili o celkového vítěze. Anna
Dvořáková vybojovala celkové 4. místo
a vítězství mezi děvčaty. Třetí příčku
obsadil Lukáš Samek. Vítězem ﬁná-
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lového klání se stal Jaroslav Blažek,
který porazil Radka Cmírala. Všichni
účastníci dostali malé dárky a vítězové
také medaile.
Přejeme dětem krásné a slunné prázdniny bez dešťů a v září se těšíme na návrat
do sokolovny s raketou na badminton.
Bohumil Kos a Lenka Dvořáková
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DOBŘICHOVICKÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI
Letošní, již páté Dobřichovické divadelní slavnosti
v současné době vrcholí. Dobřichovická divadelní
společnost tentokrát pro diváky připravila nejen dvě
vlastní nově nastudované hry, ale přizvala také několik dalších amatérských souborů i kapel. Všechna
představení jsou uváděna na nádvoří dobřichovického zámku.
Novým kusem Dobřichovických divadelních slavností je
komedie Bordel na ministerstvu, kterou pro letošní letní
divadelní sezonu připravil režisér Petr Říha. Nepoliticky
korektní komedie je z dílny
francouzských autorů Jeana
Franca a Guillauma Melanieho. Tato hra se hraje v Paříži
s velkým úspěchem a dá se
říci, že to není zcela neaktuální současná komedie, i když
v ní o politiku příliš nejde.
I letos si s dobřichovickými ochotníky zahraje profesionální herečka Renata
Rychlá, členka pražského divadla Ypsilon, která ztělesní
ministrovu budoucí bývalou
a zapřisáhlou nepřítelkyni
šéfky kabinetu ministra v podání Hedviky Hájkové. Také
v dalších rolích se představí
známé tváře a opory Dobřichovické divadelní společnosti. Alena Říhová ztvární
naprosto střelenou energickou matku šéfky kabinetu,
velkou svůdnici a nenasytnou
konzumentku mužů. Mladíka
pro všechno na ministerstvu,
údržbáře s božskou tváří
i postavou hraje Jan Seidel,
jemuž zdatně pomáhá nádherná puberťačka, někdy překvapivě zralá, po zbytek času
zase rozmazlená Sára, dcera
šéfky kabinetu, v podání Denisy Hrubé.
Scénu navrhla hostující profesionální scénografka Jitka
Nejedlá.

Sladké tajemství

Komedie měla premiéru
5. července, v reprízách ji
můžete vidět ještě 25. až 28.
července od 20:30 hod.
Strhující ultradetektivní féerii
Co věděla Klára Kovalová
(a musela zemřít!), jejímž
ﬁnálním rozuzlením si nemohou být jisti diváci, ale ani
herci, uvede soubor Studio
mladých, jež má za sebou již
tři sezony v Roztokách u Prahy. Jedná se o uskupení tří kamarádů, kteří se rozhodli dělat
divadlo po svém, bez ohledu
na zažité konvence a postupy,
a také ho tak dělají. Proč musela Klára Kovalová zemřít?
Kdo ji zavraždil a kdo z toho
bude mít prospěch? A bude
z toho vůbec někdo smutný? Časopis Odraz k této hře
uvedl: „Představení může při
svém dopadu na diváka jak
potěšit jeho srdce, tak vzbudit jeho úsměv, což v době,
kdy korupce, loupeží a úkladných vražd jsou plné noviny,
není právě málo. Možná právě proto je docela dobré zajít
občas do divadla.“
Bude uvedeno 13. července
od 20:30 hod.
Dobrý Večer Quintet je
ryze vokální soubor. Jeho
nová show je inspirována
písničkami ze 60. let, ovšem
v netradičním pojetí. Repertoár je složen ze spirituálů,
jazzových, swingových a popových melodií, spirituálních

Autor: Jan Seidel st.

Divadelní zkouška

variací na písničky z Osvobozeného divadla Voskovce
a Wericha, variací na písně
Beatles, J. Gershwina, J. S.
Bacha, L. Bernsteina a jiných.
Tato pestrost zaručuje, že si
může vybrat opravdu každý
bez rozdílu věku. Dobrý Večer
Quintet vyprodává sály v Čechách i zahraničí, spolupracuje s mnoha hvězdami a také
se věnuje výchovně-vzdělávací činnosti. Členy souboru
jsou Šárka Frančová, Jana
Kozlíková, Jaromír Holub, Edward Tomas a Ondřej Ruml.
Koncert se koná 14. července, tentokrát již v 18 hodin.
Komedie DDS Sladké tajemství autora Raye Cooneyho v podání herců Dobřichovické divadelní společnosti
měla premiéru letos v březnu
v divadelním kině v Řevnicích. Děj zavede diváky mezi
záletné doktory a půvabné
sestřičky do prostředí londýnské nemocnice a jedno malé
„sladké tajemství“ obrátí její
chod vzhůru nohama.
V režii senátora Jiřího Oberfalzera předvádí v hlavních
rolích své komediální nadání
stálice DDS Jiří Šafránek, Karel Král a Jan Seidel. V dalších úlohách vystupují Eva
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Koppová, Alice Čermáková,
Alena Říhová, Petr Kaplan,
Jan Tarant, Alexandr Skutil,
Jana Strunecká, Ondřej Wald
a Barbora Němcová.
Hraje se 17., 18. a 19. července od 20:30 hod.
Harry band a hosté
Unplugged band funguje již
osm let na pražské i mimopražské scéně a zaměřuje
se na mix stylu rock-and-roll
a soulu s příměsí funky. Harry
band si vedle vlastní tvorby
dovolil předělat do své akustické podoby některé hudební lahůdky velikánů, jako jsou
Eric Clapton, B. B. King, Holmes Brothers, Chuck Berry
a další. Zahraje ve složení Ota
„Otík“ Matoušek, kytara, zpěv,
foukací harmonika, kazu, Jan
„Harry“ Drašnar, basa, zpěv,
kazu, Zdeněk „Mošna“ Hradecký, klávesové nástroje,
zpěv, Zdeněk „Pospa“ Pospíšil, bicí, zpěv.
Koncert se koná v sobotu 20. července od 19:30
na zámeckém nádvoří.
Vstupenky na všechny akce
si můžete rezervovat na
rezervace@divadlodds.cz
nebo koupit v předprodeji
ve vinárně U Karoliny, zámek
(bt)
Dobřichovice.
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OUTLOOK.COM
SKYDRIVE A OFFICE WEB APPS
V posledním dílu našeho miniseriálu o webové službě Outlook.com se budeme věnovat cloudovému
úložišti SkyDrive a „internetové kanceláři“ Ofﬁce
Web Apps.
Moderní výraz „cloud“ je
jednoduše řečeno prostor,
který máte v internetovém
úložišti vyhrazen pro vaše
soubory, ať už se jedná o fotograﬁe z dovolené nebo dokumenty. V úložišti SkyDrive
je takový prostor o velikosti
7 GB. Zaplacením poplatku
jej lze jednoduše rozšířit až
na 100 GB.
Výhodou je, že například
výše zmíněné fotograﬁe z dovolené sem jednou nahrajete
a pak již jen příslušnou slož-

ku sdílíte se svými známými.
Ti dostanou do e-mailu pouze odkaz, neklade to tedy
takové nároky na internetové
připojení, jako kdybyste fotky
posílali e-mailem každému
zvlášť. Můžete dokonce každému přidělit různá oprávnění, někdo může soubory jen
prohlížet, jiný je může i upravovat, a dokonce do složky
přidat fotograﬁe své.
Pro
SkyDrive
můžete
do svého počítače (PC či
Mac) či chytrého mobilního

telefonu
(WP,
iOS a Android) nainstalovat
aplikaci, která vám umožní
tyto soubory prohlížet, i když
jste ofﬂine, a po připojení
k internetu případné úpravy
synchronizuje tak, aby byly
dostupné i ostatním.
Ve SkyDrive můžete vytvářet i soubory Wordu, Excelu,
PowerPointu a poznámkového bloku OneNote, a to aniž
byste měli ve svém počítači
nainstalovány klasické Microsoft Ofﬁce. Stačí v horní části
stránky kliknout na tlačítko
„Vytvořit“ a vybrat příslušný
program.
Tím se v prohlížeči otevře
stránka, která vám bude velmi připomínat klasické rozhraní výše zmíněných programů. Výčet funkcí samozřejmě
není tak velký jako u deskto-

pové verze Ofﬁce, ale pro běžné použití bez
problémů dostačuje.
Příkladů použití Ofﬁce Web
Apps se jistě najde mnoho.
Chtěli jste třeba známému
ukázat prezentaci, máte ji nahranou na SkyDrive, ale on
nemá na počítači Microsoft
Ofﬁce? Není nic jednoduššího
než se přes jakýkoli internetový prohlížeč připojit ke svému účtu na Outlook.com
a ukázat mu ji ve Web Apps.
Tabulku v Excelu můžete poslat známým a pracovat na ní
týmově, a to dokonce všichni v jeden čas – provedené
změny se projeví okamžitě
i s komentářem, který uživatel
udělal.
iMHO

KAM V CERVENCI ZA KULTUROU
SOBOTA 13. 7.

• Černošice pohádka Aladinova kouzelná lampa, vstupné 70 Kč, pořádá Club kino,
od 16:00 hod.

SOBOTA 20. 7.
• Dobřichovice farmářské
trhy, www.dobrichovicketrhy.
cz, u zámku pod lípou, dopoledne od 8:00 hod.

NEDĚLE 21. 7.
• Dobřichovice koncert:
klavír a violoncello, Nataliya
Marfynets, klavír, Vladan Kočí,
violoncello, Franz Schubert:
Sonáta Arpeggione (I. Allegro moderato, II. Adagio, III.
Allegretto), Benjamin Britten:
III. suita pro violoncello solo,
César Franck: Sonáta A dur,
zámek, od 18:00 hod.

ČTVRTEK 25. 7.
• Dobřichovice mistrovské
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kurzy prof. Doležala, zámek,
od 25. 7. do 2. 8. 2013
Zahajovací koncert 13. ročníku mistrovských smyčcových kurzů Dobřichovice
• Dobřichovické mistrovské
kurzy posluchačů konzervatoří
z ČR a zahraničí pod uměleckým vedením profesora
Pražské konzervatoře, člena
Komorního spolku České ﬁlharmonie, violisty Karla Doležala a dalších vyučujících.
Mistrovské kurzy budou opět
zaměřeny na výuku a zdokonalování se ve hře na housle,
violu, violoncello a hoboj. Nebude chybět nabídka mimořádně kvalitních koncertů vážné hudby pro širokou veřejnost.
www.stringmastercourses.net
Přehled koncertů v Dobřichovicích, v rámci mistrovských kurzů:

SOBOTA 27. 7.

PÁTEK 2. 8.

• Dobřichovice koncert:
prof. Karel Prokop, varhany,
Tomáš Hanousek, viola, spoluúčinkuje Jakub Macháček,
zámecká kaple sv. Judy Tadeáše, od 17:00 hod.

• Dobřichovice závěrečný
studentský koncert, zámek,
od 18:00 hod.

NEDĚLE 28. 7.
• Dobřichovice koncert: Radim Kresta, housle, Václav
Petr, violoncello, Václav Mácha, klavír, Eva Krestová, viola, zámek, od 18:00 hod.

ÚTERÝ 30. 7.
• Lety koncert Večer s violou: Tomáš Hanousek a Jakub Macháček, pivotel MMX,
od 18:00 hod.

STŘEDA 31. 7.
• Dobřichovice večer s Doležalovým kvartetem a hosty,
zámek, od 18:00 hod.

Galerie ve Všeradicích
Ve všeradické galerii vystavuje významná malířka Irena
Treﬁlová. Její obrazy se nacházejí ve sbírkách milovníků
umění nejen v ČR, ale i ve Velké Británii, Švýcarsku, v Kanadě nebo v Egyptě. Je také
úspěšnou knižní ilustrátorkou.
Za zmínku stojí především
výpravný handbook pro děti
Skautskou stezkou. Věnuje se
i vědeckým, především lékařským ilustracím. Jedna z jejích lékařských publikací byla
oceněna roku 1999 hlavní cenou rektora UK v Praze.Výstava potrvá do 28. 7. 2013. (bt)
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OCHOTNICKÉ DIVADLO SLAVÍ 90 LET
Divadlo má v Řevnicích dlouholetou tradici. Hrát se
tady začalo nedlouho po první světové válce a s několika málo přestávkami se hraje dodnes. Vždycky se
najdou lidé, díky kterým soubor funguje.
A je tomu tak i dnes. Divadelní soubor Řevnice, jak zní
oﬁciální název, uvádí každý rok tři až čtyři nové hry,
většinou se hraje v Lesním

divadle, případně v místním
kině. Letos už měli diváci
možnost vidět první premiéru, komedii Pane, vy jste
vdova v režii Alice Čermákové. Po jednom z představení se také slavilo 90. výročí
souboru. Tři další kousky
nás ještě čekají během následujících tří měsíců.

TROCHA HISTORIE

Velmi vydařená byla hra Rád to
někdo horké z roku 2009
Autor: Lucie Paličková

Ustavující valná hromada
Jednoty divadelních ochotníků se konala 4. 3. 1923.
Nedlouho poté část členů
založila další soubor, ale časem se spolky zase spojily.
Na konci 30. let tu dokonce
hostovali slavní herci L. Pešek, O. Korbelář nebo A. Nedošínská. Za 2. světové války
vyhořel sál hotelu Grand, kde

Domovem ochotníků je Lesní divadlo

měl soubor základnu i všechny kostýmy a kulisy.
Po válce soubor fungoval
pod hlavičkou ROH nebo
pod Kulturním střediskem,
od roku 1957 se hrálo pouze
v létě v Lesním divadle. To ale
postupně zchátralo tak, že
se v něm vystupovat nedalo,
psal se rok 1966. O pět let
později však hrstka nadšenců
obnovila činnost i Lesní diva-

Autor: Lucie Paličková

dlo a až do roku 1984 zažívalo
řevnické divadlo zlatou dobu,
hodně se hrálo a jezdilo na divadelní festivaly.
Po revoluci v roce 1989 nastal na několik let útlum, plná
činnost pak byla obnovena
roku 1997. A v roce 2001 bylo
založeno občanské sdružení Divadelní soubor Řevnice.
Od té doby se znovu vylepšilo
i Lesní divadlo.

VÝTKY REŽISÉRCE ŘEŠÍM PŘED ZRCADLEM
Už desátým rokem působí v řevnickém divadelním
souboru Michaela Šmerglová, dva roky z toho je principálkou. Její hry jsou trochu jiné než ostatní, píše
i režíruje si je sama. Divadlo je ovšem její koníček,
neboť se živí jako novinářka.
My ale zůstaneme u divadla. Divadelní soubor Řevnice slaví letos 90 let od svého
vzniku. Ty v něm samozřejmě nejsi od začátku, jak
dlouho mezi řevnickými
ochotníky působíš?
Aktivně? Letos tu „prudím“
desátý rok! Předtím jsem je
jen sledovala: podezíravě,
pak skrz prsty a nakonec
s nadšením.
Jak ses k divadlu dostala? Přivedl tě k němu někdo
nebo něco…?
Na cestě k ochotničení stála
náhoda mající tvář Ilony Léblové řkouc: „Ty, vogo, pojď
udělat v divadle pohádku!“
Tak jsem šla.
Byla tvoje první role mezi
ochotníky v Lesním divadle?
Ano, hrála jsem šílenou vílu
tančící na koloběžce.
Na které režiséry nebo hru
ráda vzpomínáš?
Pokud myslíš v Lesním diva-

dle, jako divačce se mi líbil…
Stop! Nebylo by ode mne
korektní vypichovat jednoho
režiséra před druhým, opravdu ne. Vím, jak drsná práce
je dát dohromady představení se vším všudy, co bezesných nocí režisér má, jak
vymýšlí, připravuje, zajišťuje,
staví, shání, slibuje, prosí, zaklíná počasí… K tomu chodí
do práce, má další koníčky
a rodinu. Smekám před každým, kdo to utáhne do zdárného konce! Jiná věc je můj
vztah k jazyku a ke stylu autora, kterého si ke ztvárnění
dotyčný vybere…
Myslíš-li ale divadelní hru
u „profíků“, pak u mne roky
boduje Hrdý Budžes. Přesněji
Helenka Součková v podání Báry Hrzánové v Divadle
A. Dvořáka v Příbrami.
Odkdy vlastně režíruješ
ty? A jen vlastní hry nebo
i cizí?
Od začátku, kdy v souboru

jsem. Režíruji jen vlastní, což
považuji za výhodu, nikdo mě
neomezuje, jen já sebe samu,
takže výtky řeším před zrcadlem a jiným autorům se nemusím omlouvat. Divák pak
řekne blbý, nebo dobrý, ale
nikdo nevytáhne z rukávu,
jak to viděl jinde: „Jó, když
tohle dělal starej Kotěnočkin
na Vídeňce, to byl sukcééés!
Hlavní hrdina byl štramák, né
jako tenhle její ochotnickej
chcípáček…“
Když už mluvíme o Lesním
divadle, jak teď funguje? Je
jen pro „domácí“ ochotníky,
nebo ho pronajímáte? Mimochodem, kolik pronájem
stojí a jaké má podmínky?
Tyto otázky musíš směrovat
na Městské kulturní středisko
v Řevnicích. Soubor není majitel areálu, tím je město. My
jsme uživatel, mající s majitelem smluvní vztah.
Dobře. Na co se v létě,
během divadelní sezony,
těšíš?
Až všechno, co chystáme,
dobře dopadne. I když pak mi
bude zase líto, že je konec…
Ach jo!
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Principálka Michaela Šmerglová
v civilu Foto: archiv M. Šmerglové

A diváky pozveš do Řevnic
na…
… všechna čtyři „lesní“
představení našeho souboru,
na Lesní slavnosti divadla,
srpnový rock i jemné tanečky dětí v září. Data a začátky
představení jsou na našich
webových stánkách, kde se
najde i průhled do historie
souboru, novinky o nás, něco
drbů a… Stačí klik na www.
divadlorevnice.cz. A taky zvu
na dobře opečenou klobásu,
palačinky, chlazené pivo…,
což se podává o přestávkách!
To jde, ne?
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PŘIJĎTE, RŮŽOVÝCH BRÝLÍ MÁME DOST!
DOBŘICHOVICKÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST BAVÍ DIVÁKY PĚT LET
Člověk si ani neuvědomí, jak ten čas rychle, tiše
a nenápadně plyne. Najednou je tu pětileté výročí
činnosti, která zprvu vypadala jako občasná zábava
a povyražení. DDS se silně rozrostla z několika zakládajících do dnešních padesáti členů, ale hlavně
uskutečnila a představila obecenstvu mnoho divadelních her a projektů.
Začínali jsme v červnu roku
2008 na zámku autorskou
hrou Antonie a divoká karta a pod vánočním stromem
jsme uvedli pohádkovou podívanou. V dalším roce 2009
jsme nastudovali již tři hry,
hráli jsme hlavně na zámku,
ale také v řevnickém Lesním divadle a kině. V tomto
roce jsme také zavedli tradici
Dobřichovických divadelních
slavností.
Roku 2010 jsme dostali nabídku zahrát si i v legendárním
divadle Semafor, a dokonce
nastudovat hru J. Suchého.
Rok nato byl ve znamení muzikálu Zvonokosy, kde vystupovalo a zpívalo bezmála 40
herců. Je to sice naše velmi
úspěšné představení, ale
vzhledem k tak velkému počtu účinkujících, a hlavně nezaměnitelnému zámeckému
nádvoří, které s námi hraje

Letošní rok 2013 je zase
o něco skromnější, co se počtu účinkujících v jednotlivých
představeních týká, neboť
naši herci jsou velmi žádaní
a hrají i v hrách jiných souborů. V březnu jsme uvedli komedii Sladké tajemství, tu budou mít věrní diváci možnost
vidět i v létě na zámeckém
nádvoří. Další letošní premiérou je komedie Bordel na ministerstvu. A znovu se budou
hrát Světáci.
Myslím, že z výše uvedených slov je znát, že naše

píle a snaha
jsou neutuchající a že se stále
snažíme pro vás
diváky studovat
nová představení. Našemu srdci jsou nejbližší
komedie, které
duši pohladí, vyžehlí šrámy těžké doby lehkým
smíchem a uvedou nás v pokušení vidět alespoň chvíli
svět růžovými brýlemi.
Do konce roku 2012
jsme hráli 10 her a 77
představení a vidělo nás
zatím 7 668 diváků.
Doufejme, že letošní
rok bude také úspěšný a že počet našich
věrných i nových diváků neklesne, že nás
budete povzbuzovat
svou
návštěvností
a přízní i nadále. Děláme to pro radost a pro
vás. Přijďte se pobavit, našich růžových brýlí
máme dost.

Principál Petr Říha (vlevo) po představení Já jsem otec Bemle a já matka
Žemle s autory Janem Petráněm a Jiřím Štědroněm Autor: Lucie Paličková

Alena Říhová a Petr Říha,
principál (a celá DDS)

celé, nedá se tato komedie
tak jednoduše předvést jinde
a jindy než tady a v létě. Hned
v dalším roce 2012 jsme se
opět pustili do nových projektů, připravili jsme známé Světáky, a opět ve velkém obsazení: 30 herců a orchestr.

K DIVADLU MĚ PŘIVEDL VITUCHA
Nejen mezi ochotníky, ale i mezi lidmi v Poberouní
je známou postavou Karel Král z Dobřichovic. Na pódiu už se objevuje hodně dlouho… A jak je vidět, v divadle ho to pořád baví.
Karel
jde
v podstatě z role
do role. Nebylo
lehké ho zastihnout, a tak ho
vyzpovídal jeho
kolega ochotník Ondra Nováček, když jeli po divadelním představení z Karlových
Varů. Tam sehrál dobřichovický soubor úspěšnou komedii
Světáci.
Karle, kdy jsi hrál poprvé
divadlo? A co to bylo?
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Poprvé jsem hrál asi před
čtyřiceti lety, byla to hra Benátská vdovička, režíroval Jiří
Valšuba. Hrál jsem tam páže.
A kdo tě tehdy k divadlu
přivedl?
Přivedl mne Vitucha, tedy
Jirka Vitouš, s tím, že bychom
mohli dělat osvětlovače. Stáli
jsme při každém představení na lávce a svítili. Byli jsme
k ruce Jirkovi Fridrichovi. Postupně jsem se od techniky
dostal k hraní a vystřídal jsem

režiséry, jako byli Marie Křivánková, Ludmila Vaňková, Richard Klouček, Jiřina Cvancingerová, Alena Šarounová, Míla
Šmejkal, samozřejmě i Milda
Frýdl. V poslední době nejvíc
spolupracuji s Petrem Říhou.
Býváš před představením
nervózní?
Dřív jsem býval, ale teď je
to spíš velký pocit zodpovědnosti, který ze mě spadne
po pár minutách hraní.
Na jakou roli vzpomínáš
nejradši?
Dostával jsem samé zajímavé
role, ale kdybych měl přece jen
něco vyzdvihnout, i když je to

strašně těžké, zmínil bych asi
hry z poslední doby, které režíruje Petr Říha, Světáky a novinku Bordel na ministerstvu.
V nich dostávám hlavní
role. Nelze opomenout ani
purkrabího v Noci na Karlštejně či Pepina v Postřižinách. Hodně mě baví konverzační komedie, které mají
spád a můžu se v nich vyřádit.
Co ti divadlo přináší?
Vždycky vnitřní uspokojení, když se divadlo lidem líbí. A pocit, že naše práce
měla smysl.
Lucie Paličková
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ÚŽASNÉ LESNÍ DIVADLO
Málokterý soubor má k dispozici tak úžasný amﬁteátr pod širým nebem, jako je Lesní divadlo v Řevnicích. Tam se to chodí!
Lesní divadlo brzy oslaví už
sto let od svého vzniku, založil ho v roce 1916 továrník
Václav Čekan, mecenáš, bez
jehož štědrosti by postaveno
nebylo. Tehdy v Řevnicích
působil Okrašlovací spolek.
V Lesňáku se od té doby
hraje skoro pořád, zpravidla
od května do října. Odbývá se
tu většina divadelních aktivit.
Krušné chvilky zažilo Lesní

divadlo ke konci 60. let. V roce
1966 přestal soubor fungovat
a divadlo chátralo. Po pěti
letech pak nadšenci činnost
obnovili a postupně zrekonstruovali i prostory v lese,
hlediště, osvětlovací kabinu,
WC, klubovnu i šatny.
Pauza nastala ještě po roce
1990, na konci 90. let bylo
ale divadlo znovu opraveno
a začala nová éra. Dnes se

Divadlo patří městu, které ho pronajímá i na jiné akce. Nedávno se tu
konal folkový festival Porta
Autor: Lucie Paličková

divadlo půjčuje i na jiné akce,
každoročně se tu koná napří-

klad festival Porta nebo Lesní
slavnosti divadla.

OSMÁ SEZONA NOCI NA KARLŠTEJNĚ
Slavný muzikál Noc na Karlštejně je pořád žádaný, parta
ochotníků a profesionálů se
schází už osmý rok pod vedením Miloslava Frýdla. Jádrem
tohoto seskupení jsou právě
ochotníci z Poberouní – Pavla Švédová, Karel Král, Petr
a Alena Říhovi, Monika Vaňková, Jan Kuna, Ondřej NoV Berouně si císaře zahrál Václav
Vydra, císařovnu Monika Vaňková
Autor: Lucie Paličková

váček, Jiří Cicvárek nebo Jiří
Vitucha. S nimi už si zahráli
ministr Petr Bendl a senátor
Jiří Oberfalzer a také profesionální herci a zpěváci, třeba
Pavel Vítek, Jan Rosák, Lumír
Olšovský, Petr Jančařík nebo
Václav Vydra. A všichni vzpomínají na císaře Vladimíra Čecha. Letos soubor znovu uvede také muzikál Postřižiny.
Informace najdete na
www.nasenoviny.net.

BORDEL NA MINISTERSTVU
Významná
jména řevnické
historie
Josef Materna zahájil činnost nově
vzniklého souboru hrou M. D. Rettigová od A. Jiráska (1923), hrálo se
v Grandu. Během dalších mnoha desetiletí byl výraznou osobností divadla,
režíroval až do roku 1960, kdy zemřel.
Ludmila Vaňková, známá spisovatelka historických románů, se zapsala do řevnické divadelní historie jako
herečka i režisérka. Během čtyřiceti
let uvedla dvacet her, s aktivní činností skončila v roce 1982.
Jiří Valšuba, herec a režisér, který
zavedl režírované děkovačky.
Jarmila a Vladimír Houškovi
Miroslav Plachý
Richard Klouček
Marie a Vladimír Křivánkovi
Jiřina Cvancingerová
Alena Šarounová
Petr Říha
Alice Čermáková
Michaela Šmerglová

Nejedná se o titulek převzatý z bulvárního tisku, i když by se možná hodil
na nejedno české ministerstvo, ale o název nové divadelní komedie, připravované pro letošní letní divadelní sezonu
v Dobřichovicích.
Stalo se téměř již tradicí, že Dobřichovická divadelní společnost uvádí na nádvoří dobřichovického zámku, v rámci
Dobřichovických divadelních slavností
a v režii Petra Říhy, výpravné divadelní
inscenace, takřka muzikály, s velkým
množstvím účinkujících a s živým orchestrem. Vzpomeňme na loňské Světáky, předloňské Zvonokosy, kde si
vždy zahrála většina členů společnosti.
V letošní letní divadelní sezoně je režisér
Petr Říha nucen se od zavedené tradice trochu odchýlit, a tak připravuje pou-

ze se šesti svými herci, přesněji čtyřmi
herečkami a dvěma herci, nepoliticky
korektní komedii Bordel na ministerstvu
od francouzských autorů Jeana Franca
a Guillauma Melanieho.
Komedie bude uvedena v rámci Dobřichovických divadelních slavností ještě
25. až 28. července vždy od 20:30 hodin
na nádvoří dobřichovického zámku.

delní
Co letos uvede Diva
soubor Řevnice?
19.–21. 7. a 26.–28. 8.
na)
Miláček (režie Ivo Tamchy
9.–11. 8. a 16.–18. 8.
b šílený
Princezny na ocet? … ane
lová)
erg
rádce (režie Michaela Šm
oru
nah
Opona
(režie Alice Čermáková)
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PRÁVNÍ PORADNA
NA DOTAZY ODPOVÍDÁ MGR. PETRA VRÁBLIKOVÁ, ADVOKÁT
Dobrý den, obdržela jsem celou řadu dotazů týkajících se výživného na nezletilé děti a možností jeho
zvýšení v souvislosti s nástupem školní docházky
dítěte nebo přechodem na vyšší stupeň vzdělávání.
Odpovídám co nejobecněji:
Výživné na zletilé i nezletilé
(tj. před dosažením osmnácti let věku) upravuje zákon
č. 94/1963 Sb., o rodině,
ve znění pozdějších předpisů.
Dle toho zákona vyživovací
povinnost rodičů k dětem trvá
do té doby, pokud děti nejsou
samy schopny se živit.
Jde-li o nezletilého, počíná
vyživovací povinnost narozením bez ohledu na to, zda
bylo o výživném rozhodnuto
soudem nebo nikoliv. Hledisky rozhodování o jeho výši
jsou v daném případě možnosti a schopnosti obou rodičů, okolnost, který z rodičů
o dítě osobně pečuje (a míra
osobní péče druhého z rodičů), jakož i jejich majetkové
poměry a potřeby dítěte, přičemž zákon vychází ze zásady, dle níž má dítě právo

podílet se na životní úrovni
svých rodičů. Lakonicky řečeno, jeho životní úroveň by
měla být totožná jako životní
úroveň jeho rodičů.
Výživné musí odpovídat
věku dítěte, jeho potřebám
(tj. musí umožnit úhradu jeho
běžných potřeb, jakým je
jídlo, bydlení, oblečení, běžné sportovní potřeby, hračky, event. zvýšené náklady
související např. s potřebnou
úhradou léčiv nebo zdravotnických pomůcek, jsou-li
nutné) a možnostem obou
rodičů (přihlíží se samozřejmě
k výdělkovým poměrům obou
rodičů, jejich dalším vyživovacím povinnostem, majetku,
zdravotnímu stavu, ale nikoliv
již k závazkům, které rodiče
nesou z vlastní vůle – např.
splátkám pohledávek

Zpravidla je výživné stanoveno ve výši odpovídající 10 až
15% z čistého příjmu rodiče.
Je možné část výživného určit
i k tvorbě úspor nezletilého.
O zvýšení výživného lze požádat tehdy, změní-li se poměry u dítěte natolik, že již předchozí rozhodnutí není aktuální,
nebo pokud od poslední úpravy uplynuly již více než dva
roky. Za tradiční důvod zvýšení výživného je považován
nástup do školky nebo školy,
závažná změna jeho zdravotního stavu, která s sebou
nese zvýšené náklady na léky
nebo stravu dítěte, pokud je
dlouhodobějšího charakteru,
zároveň však i změna poměrů
na straně některého z rodičů
(například dlouhodobě vyšší
příjem na straně povinného
rodiče). Výživné lze požadovat
i zpětně (tři roky od podání návrhu na zahájení řízení).
Stejně tak se lze domáhat
i snížení výživného. Snížit výživné lze však pouze k datu
podání příslušného návrhu.

Výživné je hrazeno po celou dobu soustavné přípravy
dítěte na budoucí povolání.
Do doby dosažení zletilosti
je výživné poukazováno k rukám toho z rodičů, kterým má
dítě v péči a nárok u soudu
uplatňuje tento rodič. Je-li
upravováno výživné pro zletilého potomka, vystupuje v řízení před soudem samostatně dítě a výživné je hrazeno
k jeho rukám.
Nárok zaniká, kromě dosažení zmíněné věkové hranice, ukončením soustavného
(zpravidla denního) vzdělávání, včetně event. studia na vysoké škole.
Vyživovací povinnost končí
ukončením studia bez ohledu
na to, zda dítě požadovaného
vzdělání dosáhlo a bez ohledu na to, zda našlo pracovní
uplatnění.
Dotazy je možné
směřovat na adresu:

poradna@dobnet.cz

inzerce

LESNÍ
Slavnosti
Divadla 2013
www.divadlovlese.cz

26. 8. 2013
28. 8. 2013
29. 8. 2013
30. 8. 2013
1. 9. 2013

Divadlo Husa na provázku / Balada pro banditu
Dejvické divadlo / Brian
Dejvické divadlo / ýerná díra
Dejvické divadlo / Ucpanej systém
Kašpárek v rohlíku / TEN HALYWģD

Předprodej
vstupenek:
Ticketstream
Dejvické divadlo
Městské kulturní středisko Řevnice
MMC Praha

Lesní divadlo ěevnice 26. 8. - 1. 9. 2013
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OBLAST KERSKA A BOTANICUS V OSTRÉ
SVĚT LITERATURY, STARÝCH ŘEMESEL A ZAHRAD
Kousek za Prahou najdete na jednom místě spoustu zážitků. Oblast Kerska
a Ostré nabízí sportovní
vyžití, výlet do historie či
za literaturou i zemědělstvím.
NEDALEKO PRAHY,
V KRAJI BOHUMILA
HRABALA
Od Berounky z Letů směrem
na Ostrou a Kersko v Polabí je
to autem slabá hodinka. Ideální je vydat se tam v pátek
odpoledne s kolem na střeše
a třeba i se stanem v kufru.
Osvědčený je kemp Ostrá kousek od Lysé nad Labem, který
disponuje příjemným a čistým
zázemím, koupalištěm a dvěma hospůdkami. A hned vedle
i areálem Botanicus.

VYŽITÍ PRO CELOU
RODINU, SPORTOVCE
I UMĚLCE
Celá oblast zaujme svou bohatostí sportovce i literáty, malé
i velké. V sobotu lze strávit celý
den na kole a navštívit místa
známá z knížek Bohumila Hrabala. Projet Kersko a v tamní
hospůdce najít v menu kance
se šípkovou. Jestlipak si vzpomenete, jak se tahle pivnice,
restaurace, hospoda (dle libosti) jmenuje? A v neděli si určitě
nenechte ujít zážitek z pobytu
v areálu Botanicus v Ostré.

HRABALOVA HÁJENKA
Restaurace Hájenka se nachází v Kersku, v obci Hradištko v nymburském okrese.
Jedná se o lesní městečko

Zahrady Botanicusu nabízejí různé formy bludišť

v ojedinělé chatové oblasti
30 km na východ od Prahy.
Kersko je známé hlavně díky
Bohumilu Hrabalovi, který zde
léta žil spolu s 25 polodivokými kočkami. Podle jeho předlohy se tu natáčel proslulý ﬁlm
Slavnosti sněženek. K Hájence přijedete slavnou alejí, kde
hlavní ﬁlmoví hrdinové honili
divokého kance. Restaurace
Hájenka, též známá z ﬁlmu,
vám nabízí kromě výběru klasických jídel hlavně speciality
ze zvěřiny: kančí kýtu se šípkovou omáčkou, kančí pečeni se zelím nebo kančí guláš.
Uvnitř je příjemné posezení
u krbu. V letních měsících
můžete strávit hezké chví-

Ukázka rýžování zlata – šikovné a trpělivé děti jsou odměniny nálezem
lesklého kovu v písku

le na zahrádce, zastřešené
pro případ deště. Nedaleko
restaurace se nachází lesní
ateliér Kuba, který nabízí pravidelné výstavy a jiný kulturní
program, mimo jiné pořádá
i akci Hrabalovo Kersko.

HRABALOVO KERSKO
Koná se obvykle předposlední
sobotu v květnu (nejbližší bude
24. 5. 2014). Začíná dopoledním pochodem Kerskem s výkladem po místech, která měl
Bohumil Hrabal rád. Poté následuje odpolední program v lesní
části lesního ateliéru Kuba.
Zhlédnout můžete divadelní
představení na motivy některé
spisovatelovy povídky, v mi-

Autor: Jiří Tesař

nulosti např. Městečko u vody
v podání Divadla hudby MěKS
Nymburk, Nymburský je nymburský, které sestavil Jan Řehounek, secvičili herci z Nymburka, úryvky z Hrabalova díla
režíroval Ivo Krobot s herci ND
Vladimírem Javorským a Hanou
Ševčíkovou, Obsluhoval jsem
anglického krále předvedlo
nymburské divadlo pod vedením Adolfa Tomana a další.

TAJEMNÝ A KLIDNÝ
SVĚT BOTANICUS
Centrum řemesel a umění
s ukázkami tradičního umění
dráteníka, hrnčíře, provazníka, mydláře, svíčkaře či papírníka nabízí prožitek na vlastní

Truhlářská dílna
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kůži (ano, je to práce, a pokud budete poctivě a se zaujetím chvíli řemeslo zkoušet,
odnesete si i vlastní výrobek).
Historické centrum vzniklo
s myšlenkou ukázat nejen zapomenutá řemesla, ale i význam a podíl řady přírodních
materiálů při výrobě běžných
věcí, které nás v denním životě obklopují. Proto si zde
kromě ukázek mohou návštěvníci vše vyzkoušet vlastníma rukama. Nejvděčnějšími
hosty historického městečka
budou děti.
Všechno má svou cenu.
V Botanicusu se měří systémem grošů. V celém areálu platí měna groš, kterou si
můžete směnit v pokladně
historického centra řemesel
a umění. Směnný kurz: 1 groš
je 10 Kč. Většina činností, které
lze v centru vyzkoušet, stojí 2
groše. A celkem spokojení jistě
budete i v místní hodovně, kde
se lze dobře a relativně levně
najíst a napít. Například bramborák dostanete za 1 groš.

BYLINNÉ ZAHRADY
A ARBORETUM
Historické centrum i zahrady
se významně prolínají. Důvodem vybudování zahrad bylo
nejen pěstování rostlin a bylin
pro výrobu a jejich další zpracování ve známé kosmetické
řadě stejného jména, ale i kvůli
možnosti poznání a oddechu
návštěvníků historického centra. Lidé se zde mohou jen tak
procházet nebo využít rozsáhlé prostory zahrad k poznávání botanických druhů stromů
a bylin. Součástí jsou i zeleninové a ovocné zahrady.
Upozornění: Do historické-

DOBNET zpravodaj

ho centra i bylinných zahrad
je zákaz vstupu se psy a také
se zde nikde nekouří. Pro návštěvu zvolte obuv vhodnou
do terénu.
Svět Botanicus je světem rostlin. Příroda, rostliny
a stromy obzvlášť, mají svůj
dlouhodobý vývoj, čas. Stejně
jako historické centrum Botanicus a jeho zahrady. Jsou
místem, kde se sžívá historie
s přítomností, kde lze svět
a jeho běh zpomalit a trochu
i otočit vývoj doby – znovu
se vrátit a zkoušet řemesla
tak, jak kdysi bývalo zvykem,
jen rukama a jednoduchými
důmyslnými nástroji. Projít
zahradami a zjišťovat, které
rostliny mají svůj čas v dubnu a které na podzim. A nechat své problémy na chvíli
za branami tohoto světa.

OTEVÍRACÍ DOBA
A VSTUPNÉ
Historické centrum řemesel a umění a bylinné zahrady Botanicus jsou otevřeny od úterý do neděle od
27. dubna do 6. října 2013.
Otevírací doba:
10:00–16:00
červenec a srpen
prodloužená otevírací doba
10:00–17:00

SLAVNOSTI
Ve dnech speciálních slavností můžete kromě doprovodného programu divadel,
dobové hudby a tance spatřit i práci našich řemeslníků.
Řadu řemesel si můžete sami
vyzkoušet.
Ing. Barbora Tesařová

Prohlédněte si mapu historického centra:
http://www.botanicus.cz/cz/historicke-centrum-a-zahrady/
mapa-historickeho-centra

V zahradách najdete také domácí zvířata – králíky, drůbež a mezi nimi
i pštrosa
Autor: Jiří Tesař
inzerce

Nedostalo se Vaše dítě do školky?

Dětské centrum

HoBíK

otevírá ve Všenorech od 1. září 2013
třídu pro předškolní dě
Nabízíme:

n program pro děti od 2,5 do 6 let postavený na řízených a spontánních hrách
n výtvarný, taneční, hudební kroužek, výuku anglického jazyka a další aktivity
zajištěné zkušenými pedagogy
n provoz každý pracovní den od 7 hod. do 17 hod.
Bližší informace na tel. čísle
724 626 216 (Kateřina Janíčková) 603 265 196 (Petr Koubek)
e-mail: hobiksvc@seznam.cz, www.svchobik.cz
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ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU
DOBNET - TO JE NEJVÝHODNĚJŠÍ VOLÁNÍ

PRO CHYTRÉ HLAVY
u LOĎ
Motorová loď vyplula na cestu. Když byla 540 km od pobřeží,
vyletělo za ní ze stejného místa letadlo. Rychlost letadla byla
desetkrát větší než rychlost lodě. V jaké vzdálenosti od pobřeží dohoní letadlo motorovou loď?

u ODLITKY
V dílně se vyrábějí součástky z odlitků. Z jednoho odlitku se
vyrobí jedna součástka. Třísky, které vzniknou při výrobě šesti
součástek, je možno znova roztavit a vyrobit další nový odlitek.
Kolik součástek je možno vyrobit z 36 odlitků?

SOUTĚŽ O CENY
Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz
nebo DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,
a to nejpozději do 25. července 2013.
POZOR: Opět nová soutěž o MOBILNÍ TELEFON. Ze správných znění
tajenky budou vylosováni tři luštitelé a každý obdrží připojení k internetu
na 3 měsíce zdarma (netýká se připojovacího poplatku).
Bonus: Luštitel, který zašle správnou tajenku včetně správného řešení
všech tří uvedených kvízů, bude zařazen do losování o bonusovou cenu –
mobilní telefon.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou
poštovní adresu. Děkujeme. Cenu do soutěže věnoval DOBNET, o. s.

u ČTVEREC
Máte čtverec rozdělený na 16 shodných menších čtverců.
Určete počet všech možných čtverců, které se vyskytují
ve čtverci.
Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla: Vzhledem k tomu, že žádný z luštitelů
neposlal správné řešení ani jednoho z minulých kvízů, úlohy se opakují i v červencovém čísle. Přejeme mnoho zdaru!

TAJENKA

Z MINULÉHO ČÍSLA

Finance na důchod s fondy Jung zajistí TECTUM.
Vylosovaní luštitelé křížovky z červnového čísla:
Cena: Finanční konzultace u ﬁrmy Tectum ZDARMA
Ivo Moravus, Dobřichovice / Jana Špíchalová, Řevnice / Ivo Hrkal, Dobřichovice
Gratulujeme. Vyzvednutí výhry si dohodněte v kanceláři Dobnet v Dobřichovicích.

DOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz

strana

14

INZERCE

číslo 7 | ročník 7

DOBNET zpravodaj

V dnešní době není problémem najít nový byt či rodinný domek. Kdo se však dokáže
orientovat v nepřeberném množství inzerátů? Jak najít a rozpoznat seriózní nabídku,
která by vyhovovala všem představám? V takových chvílích je nejlepším řešením
spolehnout se na důvěryhodného a profesionálního partnera – realitní společnost,
která dokáže odpovědět nejen na tyto otázky. Níže naleznete deset užitečných rad
pro každého, kdo chce využít služeb realitní kanceláře:
1) Vyhledávejte služby zavedených realitních kanceláří. Vyhýbejte se jednotlivcům,
slibujícím fantastické nemovitosti a služby.
2) Ve vámi vybrané realitní kanceláři si všímejte jednání jejích pracovníků,
vybavení kanceláří, celkové atmosféry. Řekne vám to víc než jakákoli reklama.
3) Vyžadujte komplexní informace o způsobu práce kanceláře, kterou jste si vybrali.
Většina z nich má své provozní předpisy, které si pečlivě prostudujte.
4) Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než vše pečlivě zvážíte.
Žádná solidní realitní kancelář vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí.
5) Uzavírejte jen takovou smlouvu, ve které se zavazujete akceptovat pouze kupujícího,
který splňuje veškeré podmínky prodeje speciﬁkované ve zprostředkovatelské smlouvě.
6) Dbejte na úplnost zprostředkovatelské smlouvy, vyžadujte přesné znění ve všech jejích
ustanoveních, zvláště pak v termínech a provizi. Pokud máte pochybnosti, vyžádejte
si před podpisem konzultaci právníka.
7) V případě sepisu kupní smlouvy trvejte na notáři či advokátovi. Jinými osobami psanou
kupní smlouvu odmítněte.
8) Kupujete-li nemovitost přes realitní kancelář, vyžádejte si doklad o tom, že může tuto
nemovitost nabízet. Ušetříte si čas, peníze a zklamání.
9) Kupovanou nemovitost si důkladně prohlédněte, máte-li pochybnosti, konzultujte je
s odborníkem. Vyžádejte si doklady k nemovitosti, jakož i veškeré dostupné další
informace. Teprve po zvážení všech faktů se rozhodujte.
10 Jednejte seriózně, protože na základě shora uvedených faktů jste si určitě vybrali
seriózní kancelář. Pouze za vzájemné důvěry se může podařit
dobrý obchod.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Důležitá rada závěrem zní: před podpisem jakékoliv smlouvy
či dokumentu si vše pečlivě zvažte, pročtěte, nebojte se zeptat
na cokoliv, co Vám není jasné a nepodepisujte dokument
v tísni či nátlaku.
Zdroj desatera: ARK ČR
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bezkonkurenční volání a informace z vašeho okolí

Vysokorychlostní internet
bez starosti o přípojku
kompletní přípojka za 1490 Kč včetně práce technika
o přípojku se staráme bezplatně,
ně,
včetně oprav a výměn
základní tarif pro nenáročné
už za 199 Kč měsíčně
vysokorychlostní
internet
bez omezení
od 333 Kč
měsíčně

Pevná linka bez paušálu

Informace z regionu

 pevný telefon s nulovým měsíčním paušálem
 při přechodu možnost zachování
dosavadního čísla
 minuta volání do pevné sítě za 0,71 Kč

 měsíčník DOBNET Zpravodaj
zdarma do 5500
schránek
 regionální
informační
portál
www.idobnet.cz
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n Uváděné ceny jsou konečné, tj. včetně DPH a jsou platné od 1. 2. 2013.
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