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Do našeho regionu se v posledních 
letech přistěhovalo mnoho nových oby-
vatel. Lidé, kteří zde nevyrůstali, často 
s překvapením zjišťují, že případ, jenž 
už vešel do všeobecného povědomí, se 
odehrál nedaleko. Když se člověk vypra-
ví na místo, kde se rodinná tragédie udá-
la, neubrání se stísněnému pocitu. 

Vyhořelý dům sice dávno nestojí, stud-
na je zasypaná, třímetrový plot je pryč 
a vše tu vypadá docela jinak, přesto 
vědomí děsivé historie vrostlo do okolí. 
Pojďme trochu poodhalit tajemství, jež 
zůstalo i přes pečlivé fi lmové zpracování. 
Jak to bylo doopravdy? 

Starý Brůna se jmenoval Jelínek. Až 
do noci z 12. na 13. února 1968 bydlel se 
svou rodinou ve Vonoklasech. 

Na úvod nechme promluvit policejní 
protokol:

„Dne 13. 2. 1968 kolem 4:00 hod. bylo 
požárnímu sboru v R. oznámeno, že 
v obci V. hoří obytný domek č. p. 96, 

ve kterém bydlel Stanislav J. se svou 
manželkou Marií a synem ing. Stanisla-
vem J. Při výjezdu na místo požáru požár-
níci zjistili, že z rodiny J. se nikdo v okolí 
hořícího domku nezdržuje. Při hašení 
požáru a při předběžném ohledání místa, 
které prováděli příslušníci obv. odd. VB 
R., byly zjištěny stopy krve na krytu stud-
ny, příklop studny byl odkrytý a položený 
vedle ní. Později se zjistilo, že ve studni 
je mrtvola Stanislava J. Současně bylo 
oznámeno, že v obci Č. u plotu před do-
mem M. S. byl nalezen sedící ing. Sta-
nislav J., který byl těžce zraněný a vy-
sílený, a že byl dopraven do nemocnice 
v Z. Po lokalizaci požáru byla v ložnici 
v 1. patře shořelého domku nalezena 
značně ohořelá mrtvola ženy, v níž byla 
později zjištěna manželka Stanislava J. 
Marie. Na zahradě bylo pořezáním kme-
nů poškozeno 28 ovocných stromků 
a částečně byly poškozeny včelíny.“

Zajímavé čtení přeje Jaroslav Mareš

Jsou příběhy, které nedávají lidem spát dlouhé desítky let. Rodinná 
vražda, která se stala základem pro jeden z dílů seriálu Třicet případů 
majora Zemana, je jedním z nich. Možná díky působivému fi lmovému 
zpracování je kývající se starý Brůna se sekerou v ruce výjev, který děsí 
celé generace. více str.                 až8 10

AKTUALITY
Shrnutí novinek a událostí v našem 
regionu za uplynulé týdny

AUKCE ELEKTŘINY 
A PLYNU
Lety připravují nejen pro své obča-
ny hromadnou aukci na dodavatele 
elektrické energie pro domácnosti. 
Hlásit se můžete do konce června.

ROZHOVOR
Velmi aktivní ředitel-
ka Základní umělec-
ké školy v Řevnicích 
Ivana Junková po-
odhaluje plány pro 
nejbližší budouc-
nost.

KULTURA
Kam vyrazit za kulturními akcemi 
v nadcházejícím období.

PŘEDSTAVUJEME 
OUTLOOK.COM

Nejen Google, ale i Micro-
soft nabízí na webu své 
služby. Co všechno dove-
dou a jak si s nimi ulehčit 
práci na počítači.

CO SE STALO 
VE VONOKLASECH
Stíny dávné tragédie pozvolna mizí 
z paměti místních. Jak se odehrála 
tragická událost, jejíž televizní ztvár-
nění děsilo celou zemi, a jaké bylo její 
skutečné pozadí?

TIP NA VÝLET
Každoroční krá-
lovský průvod 
se blíží. Můžete 
se stát přímo 
jeho součástí.
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STARÝ BRŮNA SE
JMENOVAL JELÍNEK
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

DOBNET: ZA INKASO MĚSÍC INTERNETU ZDARMA!
DOBNET, o. s., nově zavádí možnost platby prostřednictvím 

inkasa z účtu zákazníka. Na tento způsob placení se v poslední 
době dotazovalo větší množství uživatelů, kteří se již nechtějí 
zabývat jednorázovými platbami a zároveň jim nevyhovuje tr-
valý příkaz s přesně danou měsíční částkou.

Pro povolení inkasa je nutné dát pokyn bance plátce, že 
DOBNET může měsíčně inkasovat částku do určeného limi-
tu. Tato operace se provede jednorázově a již není nutné se 
o platby  starat. Odpadají také komplikace při případné chybě 
s variabilním symbolem platby.

Uživatelé, kteří si zřídí povolení inkasa ve prospěch účtu DOB-
NET do konce června 2013, získají jako odměnu jeden měsíc 
připojení zcela zdarma.

Více informací o této formě platby lze získat v kanceláři sdru-
žení na telefonním čísle 277 001 111.

Michal Nešpor, předseda rady o. s. DOBNET 

DOBNET: CHCETE PSÁT PRO ZPRAVODAJ?
Umíte zajímavě a poutavě psát? Chtěli byste si vyzkoušet 

„novinařinu“? V redakci DOBNET zpravodaje hledáme autory, 
kteří mají chuť informovat o věcech kolem sebe a nebojí se 
pustit i do rozsáhlejších materiálů. Možná potřebujeme právě 
vás. Zveřejněná autorská díla honorujeme.

Máte zájem? Ozvěte se nám na e-mailovou adresu jaroslav.
mares@dobnet.cz. (jm)

NOC KOSTELŮ
V pátek 24. 5. 2013 se nabízí možnost navštívit v rámci Noci 

kostelů v našem regionu zámeckou kapli Judy Tadeáše v Dob-
řichovicích a kostel sv. Václava ve Všenorech. Těšit se můžete 
na příjemně prožité chvíle.

Další informace jsou k dispozici na internetu na adrese www.
nockostelu.cz. (mn)

OSTROV OPĚT UVÍTÁ VODÁKY
Po několika letech se na ostrov do Zadní Třebaně vrátí pra-

mičky. Vodácký klub Neptun Řevnice zde bude poslední květ-
nový víkend pořádat 4. závod Českého poháru ve vodáckém 
víceboji. 

V sobotu 25. května 2013 se diváci mohou přijít podívat 
na dopolední sprinty. Odpoledne bude věnováno sjezdu, který 
se odehraje mezi třebaňským a řevnickým jezem. Hromadný 
start prvních pěti posádek je naplánován na 14:00. Divácky 
nejatraktivnější disciplína, slalom, se pojede v náhonu elektrár-
ny, a to v neděli 26. května dopoledne. 

Závodů pod záštitou Svazu vodáků České republiky se podle 
očekávání zúčastní v kategoriích muži, ženy, junioři, juniorky 
a žáci na třicet posádek, které vždy tvoří 4 nebo 5 závodníků. 
Případným zájemcům o účast v závodě nabízíme možnost do-
mluvit zapůjčení lodě od místního klubu, a to prostřednictvím 
e-mailu neptun@tulaci.cz. 

Podrobnosti o závodech naleznete na webových stránkách 
neptun.tulaci.cz. Zuzana Kusbachová

ROZHLEDNA STUDENÝ VRCH
Rozhledna na Studeném vrchu je letos opět zpřístupněna ve-

řejnosti. Informace o otevírací době, o dopravě a třeba i o historii 
rozhledny je možné najít na nově zřízených internetových strán-

kách na adrese www.rozhlednastudenyvrch.estranky.cz. (mn)

NOC NA KARLŠTEJNĚ V DOBŘICHOVICÍCH
Představení Noc na Karlštejně se koná v pátek 31. května 

a v sobotu 1. června 2013 od 20:30 na nádvoří zámku v Dob-
řichovicích. V roli císaře uvidíte Václava Vydru, v roli Peška 
hlavně Pavla Vítka, před začátkem představení vás bude bavit 
kejklíř PET – Petr Teimer. 

Vstupenky v cenách 200 a 150 Kč je možné zakoupit na MěÚ 
v Dobřichovicích, rezervace na adrese kultura@dobrichovice.cz, 
další informace o představení na www.noc.nasenoviny.net. (mn)

PORTA – ŘEVNICE 2013 
Lesní divadlo v Řevnicích přivítá již pošesté na festivalu Por-

ta plejádu vynikajících písničkářů a hvězd folkové, trampské 
a country hudby.

Poslední víkend před prázdninami 28.–30. 6. 2013 vystoupí 
Věra Martinová, Vlasta Redl, Spirituál kvintet, Wabi Daněk, Ro-
bert Křesťan, Ivan Hlas, COP, Pacifi k, Epy de Mye, New Ran-
gers, Šárka Rezková, Yellow Sisters, duo Kieslowski, Žamboši, 
Radek Tomášek, Marien… (jm)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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Rozhledna Studený vrch Zdroj: www.rozhlednastudenyvrch.estranky.cz



Ve městě Říčany, které zorganizovalo podob-
nou aukci jako první, se přihlásilo asi 500 do-
mácností a díky své společné síle dosáhly 17% 
úspory nákladů na elektřinu a 30% na plyn – 
celkem za 7 milionů korun (za 2 roky). V součas-
né době připravuje takové aukce řada dalších 
měst a obcí. Vedení Černošic aktivně vybídlo 
ke společnému postupu také Dobřichovice, 
Vonoklasy, Řevnice, Lety a další obce regionu 
Dolní Berounka. V jednotě je síla – a větší šance 
výrazně ušetřit. Nenechte si ji ujít!

Technické zajištění aukce poskytuje společ-
nost eCENTRE, český průkopník elektronic-
kých nákupů a partner obce Lety mimo jiné 
v její historicky první aukci na elektrickou ener-
gii v roce 2011.

K vašim úsporám vede jen pár kroků: 
1. krok: Na MěÚ Dobřichovice či Řevnice po-
depíšete smlouvu s eCENTRE a předáte po-
třebné podklady. eCENTRE takto shromáždí 
data od všech domácností, které se budou 
chtít zúčastnit.
2. krok: eCENTRE se sdruženou poptávkou 
osloví skrze e-aukční síň široké portfolio doda-
vatelů a vyzve je k účasti v elektronické aukci.
3. krok: Ve stanovený termín proběhne v in-
ternetové aukční síni soutěž mezi dodavateli 
o co nejnižší cenu – je zajištěna férová soutěž 
s účinným mechanismem pro dosažení nej-
lepší možné ceny.
4. krok: Poskytovatel služby porovná vaše 
dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-aukce. 
Je-li cena z e-aukce nižší než vaše stávající 
cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi 
vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajiš-
těn 100% administrativní servis.

Z ČEHO SE SKLÁDAJÍ VAŠE 
PLATBY A CO JE MOŽNÉ ZAŘADIT 
DO SOUTĚŽE? 
Zjednodušeně lze říci, že platby 
za energie se skládají z těchto částí: 
n Regulovaná složka – především cena 
za distribuci energie (elektřiny či zemního 
plynu), která je každoročně pevně stanovena 
Energetickým regulačním úřadem, a nelze ji 
tudíž zařadit do soutěže. 
n Neregulovaná složka – výši této části si 
dodavatelé stanovují sami, a lze s ní tedy sou-
těžit v e-aukci. 
l Neregulovaná složka u elektřiny: Jedná 
se o cenu za silovou elektřinu (tedy skuteč-
ně dodanou do vašich zásuvek) v kWh a dále 
pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost 
dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, 
evidenci apod.). V e-aukci soutěžíme o nere-
gulovanou část, tedy silovou elektřinu. Ta tvoří 
asi 40 % z celkové platby. 

l Neregulovaná složka u zemního plynu: 
Jedná se o cenu za samotnou spotřebu zem-
ního plynu včetně stálého měsíčního poplatku. 
V e-aukci soutěžíme o neregulovanou část. 
Tvoří až 80 % z celkové platby.

KAM A KDY PŘINÉST PODKLADY, 
ABYSTE MOHLI V AUKCI UŠETŘIT 
ZA ELEKTŘINU A PLYN? 
Provoz kontaktního místa:

Kde a kdy?
Na základě dohod s městy Dobřichovice a Řev-
nice jsou dány tyto termíny a kontaktní místa 
sběru dat.
Každý týden od PO 13. 5. do ČT 27. 6. takto:
• ST (13–19 hod.) – MěÚ Řevnice (platí i pro Lety);
• ČT (13–19 hod.) – MěÚ Dobřichovice (platí 
i pro Lety);
Kontaktní osoba: Linda Fialová
tel.: 739 201 267, e-mail: fi alova@ecentre.cz.

Co? 
Podklady potřebné pro zařazení do e-aukce: 
• kopie smlouvy včetně případných dodatků 
a všeobecných obchodních podmínek (elektři-
na / zemní plyn) za každé odběrné místo;
• kopie ročního vyúčtování (elektřina / zemní 
plyn) včetně rozpisu spotřeby a záloh za kaž-
dé odběrné místo; 
• informace o způsobu placení záloh (číslo 
bank. účtu, spojovací číslo SIPO apod.);
• podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klien-
tem. 
Pozn.: Smlouva je standardizovaný formulář společ-
nosti eCENTRE. V případě zájmu soutěžit i o další ko-
modity uvedené ve smlouvě (PHM, telekomunikace) 
je rovněž můžete zaškrtnout, k  ničemu vás to neza-
vazuje, v případě vyhlášení e-aukce na tyto komodity 
vás společnost eCENTRE osloví s výzvou k předání 
podkladů, budete-li mít zájem se zúčastnit. 

Jak? 
Způsob předání podkladů: 
• osobně na kontaktním místě (kopie doku-
mentů v tištěné podobě); 
• zasláním kopií dokumentů v tištěné podobě 
na adresu eCENTRE, a. s., Milena Kurniková, 
Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava 1. Obálku 
s podklady označte heslem „Domácnosti ORP 
Černošice“. 

Žádáme občany, kteří se chtějí do e-aukce 
zapojit, aby své podklady předali co nejdříve 
kvůli kontrole úplnosti předaných dat. Dne 
24. června bude sběr dat defi nitivně uzavřen. 

Termín samotné e-aukce je stanoven na ko-
nec srpna 2013. Změna termínu vyhrazena. 
O termínu e-aukce budou občané města in-
formováni na webových stránkách a v Infor-
mačním listu. Na kontaktním místě pak budou 
pro občany připraveny k podpisu smlouvy 
s vítězným dodavatelem. Změnu dodavate-
le administrativně zajišťuje v plném rozsahu  
eCENTRE společně s vítězným dodavatelem.
 (bt)

obec Lety

n KRÁTCE }}}
JABLONĚ PRO MALÉ 
LETOVSKÉ

V polovině dubna přivítala obec mezi 

své obyvatele 11 novorozenců. Podle 

pěkného zvyku dostali noví občánci 

od obce darem jablůňky, které pak za-

stupitelé s rodiči vysázeli podél dlouhé 

cesty Ke Skalicům vedoucí do údolí 

V Libří. K datu 15. dubna 2013 měla 

obec Lety 1370 obyvatel.

NOVÉ STAVEBNINY 
V LETECH
Z Dobřichovic do Letů se přesouvá 

pobočka stavebnin společnosti Rokal 

Praha, a. s., která provozuje prodejny 

také v Černošicích a Líšnici. V nové 

prodejně najdou zákazníci mnoho 

novinek v nabídce stavebního mate-

riálu a dalšího sortimentu pro opravy 

a údržbu domů a zahrad. Obchod bude 

otevřen 2. května v novém moderním 

areálu v Pražské ulici 543 mezi Lety 

a Dobřichovicemi.

www.obeclety.cz

VÍTEJTE
V LETECH
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AUKCE ELEKTŘINY A PLYNU 
PRO LETOVSKÉ DOMÁCNOSTI

Chcete platit méně za provoz domác-
nosti? Obec Lety pro vás zajistila pří-
ležitost snížit náklady na elektrickou 
energii a zemní plyn. Úspor dosáhnete 
snadno a bez poplatků.

Nejčastější 
otázky
a odpovědi
k aukci pro občany 
najdete na
www.obec-lety.cz/
aktualni-zpravy-1/
aktuality.



Ukončení minulého školního roku se 
vydařilo nad očekávání, plánujete po-
dobnou akci i letos?

Loňský závěr roku se proměnil v malý 
festival v Zámečku a před Zámečkem: 
koncertem jsme otevřeli výstavu prací 
našich žáků, během vernisáže se promí-
taly fi lmy, na trávníku vystoupila taneční 
skupina T. I. K. a zazpívala Jana Vaculí-
ková-Fučíková. Sešlo se zde na 200 lidí. 
Postarali jsme se o kulturní zážitky a také 
o dobré jídlo a pití.

Ohlasy na příjemně strávený večer nás 
inspirovaly natolik, že letos uděláme první 
ročník Festivalu (pracovní název), kde se 
budou potkávat naši učitelé a žáci, jejich 
hosté a další umělci či spolky, takové regi-
onální umělecké setkávání, ať profesionální 
nebo amatérské – od divadla přes tanec 
a výtvarnou tvorbu až po hudbu. Mělo by 
být o tom, že tady žijeme a bydlíme a stojí 
za to potkávat se nejen v autech. V minu-
lých letech se kulturní akce před Zámečkem 
pořádaly, chceme na ně navázat a znovu 
vtáhnout lidi sem, do centra města, trochu 
jinak než v rámci tradičních akcí obce.

Už znáte program Festivalu?
Uskuteční se v pondělí 24. 6.  Program 

začíná v 16 hodin. Zahájení proběhne 
v sále Zámečku vernisáží výstavy, budou 
se promítat krátké animované fi lmy, sou-
částí se stane vystoupení kytarové třídy 
pana Běhounka. 

V 16:30 se přesuneme ven, kde začne-
me tancem. Dále všechny můžeme pozvat 
na kapelu Camila Callera, koncert žáků 
ZUŠ, kdy bude zcela nově představena 
„zušková“ kapela LES, stejně jako loni vy-
stoupí zpěvačka Jana Vaculíková-Fučíko-
vá, skupina T. I. K. s paní učitelkou Hanou 
Rubkovou. Krátkým vstupem pobaví lite-
rárně-dramatický obor pod vedením he-
rečky Lucie Roznětínské, uvidíte Divadelní 
studio Ivo Tamchyny a úplně na závěr za-

zpívá řevnický pěvecký sbor Canto Carso 
pod vedením Romana Michálka.

Součástí doprovodného programu budou 
dílny pro děti i dospělé. Modrý domeček 
připraví výrobu těstovin, které si návštěvní-
ci budou moci nejen vlastnoručně udělat, 
ale také sníst. Více na www.zus-revnice.cz.

Proslýchá se, že připravujete mož-
nosti fi lmové a televizní tvorby.

Třetím rokem se animační tvorbě a po-
čítačové grafi ce věnujeme v rámci škol-
ního vzdělávacího programu, kde se 
žáci s těmito technologiemi setkávají 
v oborové výuce až ve třetím a čtvrtém 
ročníku. Proto chceme rozšířit současné 
obory o fi lmovou a televizní tvorbu a vést 
je jako samostatné (tímto způsobem je 
vedena digitální fotografi e).

V současné době připravujeme zázemí 
pro otevření oboru od září příštího škol-
ního roku.

Děti budou moci navštěvovat fi lmovou 
a televizní tvorbu i v rámci kroužku.

Činnost kroužků je u nás rozšířená z dů-
vodu velké poptávky a lze vybírat ze široké 
nabídky zahrnující tanec, hudbu, výtvar-
ný obor, volný výtvarný ateliér, keramiku 
a například tříleté kurzy pro dospělé.

Kdy budou probíhat zápisy do další-
ho ročníku?

Talentové zkoušky pro hudbu, vizuální 
tvorbu (výtvarný obor) a divadlo proběh-
nou v pátek 7. 6.  K tanci všechny zveme 
ve středu 12. 6. 

Pro obory digitální fotografi e a fi lmové 
tvorby budou talentové zkoušky součás-
tí oboru vizuální tvorby (pro děti starší 10 
let). Veškeré informace o zápisech včas 
zveřejníme na webu školy.

Zajímavými aktivitami vaší školy jsou 
také cesty za hudbou a uměním.

Za uměním vyjíždíme čtyřikrát do roka, 
jedná se o aktuální výstavy nebo stálé 
sbírky. Vybíráme je podle témat probíra-
ných ve výuce.

Při cestách za hudbou často jezdíme 
do Obecního domu na program FOK pro 
děti, jako je Hudba na dotek, kdy děti 
mohou vstoupit do orchestřiště, sezna-
mují se s hudebními nástroji a komuni-
kují s profesionálními hudebníky, kteří jim 
nástroje představují.

Pro žáky výtvarného oboru pořádáme 
také krátké přednášky a přibližujeme jim 
výtvarnou kulturu. Od září se nám snad po-
daří rozšířit tuto vzdělávací činnost i pro do-

spělé. Budeme zvát renomované kunsthis-
toriky, chceme deset přednášek do roka.

Děláme také tradiční akce pro maminky 
a děti mimo výuku. Například před Veli-
konocemi jsme barvili vajíčka voskovou 
technikou.

K volným uměním se řadí i vaše street-
artová dílna, vznikla, myslím, loni.
Ano, v loňském roce jsme na cyklo-

stezce v Řevnicích založili takzvaný legal, 
tedy legální plochu, na níž se dají řízeně 
i neřízeně tvořit barevné obrazy. Letos 
se pro velký úspěch bude dílna koncem 
května opakovat, opět pod vedením zku-
šeného streetartového umělce. Do akce 
se zapojuje i ZŠ Řevnice.

Také na prázdniny už máte připrave-
né aktivity.

V létě plánujeme příměstský tábor s pro-
gramem od 8 do 16 hodin, obsahem je tu-
ristika, výtvarná tvorba, keramika, promí-
tání fi lmů, tanec a divadelní cvičení. Podle 
zájmu a věkových skupin bude program 
koordinován. V případě účasti větší skupi-
ny starších žáků vytvoříme letní fi lmovou 
školu. Poslední týden v srpnu pojedeme 
na druhý „zuška“ tábor, což je zčásti sou-
středění s prolínáním oborů. Loni vznikly 
krásné animované fi lmy, obrovské obrazy, 
vytvořili jsme si pravěké kostýmy, trochu 
se hrálo divadlo, tančilo se. Jak říkaly děti: 
„Prostě super!“ Letos měníme místo po-
bytu a vyrážíme do Štědronína, tak nevá-
hejte a přidejte se k nám! 

Závěrem bych vás chtěla pozvat do ZUŠ 
Řevnice a kavárny Modrého domečku 
na přehlídku výtvarné tvorby základních, 
základních uměleckých škol a ateliérů 
v rámci 5. ročníku regionální soutěže, kte-
rá nese název Cesta do budoucnosti.  (bt)
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NEJEN O FILMOVÉ A TELEVIZNÍ TVORBĚ

Absolventi řevnické základní umě-
lecké školy mají značné procento 
úspěšnosti při přijímacích zkouš-
kách na střední umělecké školy. 
Výtvarný obor má velký rozsah 
i v techničtějších oblastech, jako je 
digitální fotografi e, počítačová gra-
fi ka, animace a podobně. Co nové-
ho se v ZUŠ Řevnice připravuje? 
Dočtete se v rozhovoru s ředitelkou 
ZUŠ Řevnice Ivanou Junkovou.

IVANA JUNKOVÁ, ŘEDITELKA ZUŠ ŘEVNICE
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KULTURA

KAM V KVETNU ZA KULTUROU
19. května, NE, 15:00
SÁL DR. FÜRSTA
Pohádku pro děti s názvem 
Kůzlátka a vlk přijede zahrát 
brněnské divadlo Špílberg. 
Divadlo Špílberg připravilo, 
tentokrát v muzikálové po-
době a ve verších, známý 
příběh o vlkovi a kůzlatech. 
Dvě kůzlata, Líza a Róza, zů-
stanou sama doma a budou 
nucena odolávat nástrahám 
lstivého vlka. Jak všichni 
víme, vše nakonec dobře 
dopadne. Napínavý děj je 
doplněn písničkami, které si 

děti jistě rády zazpívají spo-
lu s herci. Scénář: Martin 
Kudlička, hudba: Jan Zrzavý, 
scéna a kostýmy: Eva Peři-
nová, režie: Ludvík Faruga.
Špílberg Brno je profesio-
nální divadlo, které se za-
měřuje především na tvorbu 
pro děti a mládež. Vzniklo 
v roce 1998. Ve většině jeho 
divadelních inscenací hra-
je výraznou úlohu hudba 
a zpívaný text. Autory hud-
by k představením divadla 
Špílberg jsou mimo jiné Petr 
Skoumal, Marek Eben nebo 

Jan Zrzavý. V Dobřichovicích 
soubor odehrál dvě pohád-
ková představení Maxipes 
Fík a Kocourek Modroočko.

25. května, SO, 8:00–12:00
ZÁMEK, POD LÍPOU
Farmářské trhy

26. května, NE, 18:00 
ZÁMEK, VELKÝ SÁL
Zámecké preludování – srdeč-
ně zveme na závěrečný kon-
cert klavíristů z černošických 
kurzů Anežky Misauerové. 
Hudební vystoupení doprovo-

dí mluveným slovem herečka 
Kateřina Daňková. 

31. května, PÁ, 20:30 
ZÁMEK, NÁDVOŘÍ
Představení Noc na Karlštej-
ně. V roli císaře uvidíte Václa-
va Vydru, Peška hraje hlavně 
Pavel Vítek, před začátkem 
představení vás pobaví kejklíř 
PET – Petr Teimer. Vstupenky 
zakoupíte na MěÚ Dobřicho-
vice, rezervace na kultura@
dobrichovice.cz, další infor-
mace o představení: www.
noc.nasenoviny.net. (thr)

Ve středu 17. dubna 2013  
ve strašické knihovně pokřtil 
zdejší spisovatel, ilustrátor 
a výtvarník publikující pod 
pseudonymem Vhrsti svou 
třetí autorskou knihu pro děti 
Chci být dospělý. Ta volně na-

vazuje na předchozí úspěšné 
tituly Už se nebojím tmy (Cena 
učitelů za přínos dětskému 
čtenářství SUK v roce 2008) 
a Prázdniny v nebi. 

Knihu Chci být dospělý 
vydalo nakladatelství Mladá 
fronta. Příběh malého Ště-
pána v pruhovaném pyžamu 
vrcholí v  řídicí věži jedno-
ho významného letiště. Jde 
o příběh pro kluky i holky, 
protože problémy, jež autor 
ve svých knížkách řeší, se 
týkají všech dětí. Vždyť které 
dítě by netoužilo být velké? 
Ale ví, co to vlastně obná-
ší? Jaké nečekané překážky 
a starosti na ně v dospělosti 

čekají? A nebude nakonec 
lepší k té dospělosti přece 
jen pomalu dorůst?

Na křtu, který Vhrsti pořádal 
ve spolupráci s Knihovnou 
Strašice, vystoupili také žáci 
ZUŠ Rokycany Simona Plim-
lová a Matouš Andrlík.

Vhrsti, jenž se vrátil do Stra-
šic před dvěma lety, má 
za sebou řadu úspěšných 
projektů. Až do 5. května 
jste například mohli navštívit 
interaktivní výstavu 11 svě-
tů, představující práce jede-
nácti současných českých 
ilustrátorů v Becherově vile 
Galerie umění Karlovy Vary. 
Řady ocenění se dočkala 

také komiksová kniha Ješ-
tě jsme ve válce – příběhy 
20. století, v níž autor zpraco-
val životní příběh boskovické-
ho skauta Leopolda Färbera, 
jemuž se přezdívalo Hurví-
nek. Vhrsti je také dvorním 
výtvarníkem plzeňského Mu-
zea strašidel. Jako ilustrátor 
má na svém kontě více než 
20 knih a učebnic. V loňském 
roce ilustroval například pub-
likaci Tomáše Makaje Pověs-
ti Středních Brd. Na podzim 
se můžete spolu se svými 
dětmi těšit na nový večerní-
ček České televize Bílá paní 
na hlídání, na němž se Vhrsti 
podílel jako výtvarník. (thr)

Strašický výtvarník večerníčku pokřtil svou třetí autorskou knihu

Festival se uskuteční v ter-
mínu od 22. do 26. května 
2013. Celý tento květnový 
týden bude nejen v Clubu 
Kino Černošice, ale i na čer-
nošických ulicích, ve vybra-
ných místních restauracích 
a na open air scéně v Centru 
Vráž znít jazzová hudba.

Na open air scéně na Vrá-
ži vystoupí ve čtvrtek 23. 5. 
Dech Band a Black Notes 
ZUŠ Černošice a Old Fashi-
on Trio. V pátek 24. 5. Pe-

tra Vlková Trio a v sobotu 
25. 5. Dixie Road. Specialitou 
festivalu je sobotní jazzová 
snídaně v restauraci Bolle-
ta s Martinou Talpovou a již 
tradičně můžete ve středu 
22. 5. opět navštívit restau-
raci U Mlynáře a Libuše, kde 
celý večer bude hrát Jakub 
Urban Trio, restauraci Bolleta, 
v níž vystoupí Bobby Houda, 
sál restaurace Pod lípou, tam 
si můžete poslechnout Ad 
Hoc Milana Čejky, ZUŠ Čer-
nošice, kde vystoupí Václav 
Tobrman, vítěz soutěže Petrof 
piano, a Club Kino, ve kterém 
se představí Mifun + Tritonus 
Priest + sólisté z pop odděle-
ní pražské konzervatoře a vo-
kální kvintet Šestet.

Ve čtvrtek 23. 5. od 10:00 
a 11:00 hod v Clubu Kino při-
pravil výchovný koncert pro 
školy Big Band Biskupská 
a pěvecký sbor Arietta Ži-
rovnice, večer si pak můžete 
v Clubu Kino poslechnout Big 
Band Biskupská a pěvecký 
sbor Arietta Žirovnice se só-
listy Tomášem Savkou a Mar-
tinou Talpovou.

Celý festivalový víkend od 
24. do 25. 5. bude pak v Clubu 
Kino patřit jménům:

Avion Swing Band, Steve 
Walsh Band (USA), Marta Töp-
ferová & Tomáš Liška: Milokraj, 
Luboš Andršt Blues Band, Five 
Bones, Justin Echols Quartet 
(USA), Juraj Griglák & Company 
(SK), Al Yaman.

Festival zakončí v neděli 
26. 5. v Clubu Kino od 20:00 
hvězda světového formátu 
Poogie Bell Band z USA.

Vstupenky na celý festivalo-
vý týden a jednotlivé koncer-
ty jsou v předprodeji v Clubu 
Kino v Černošicích od 1. 5.

Více informací na:
www.jazzcernosice.cz

MEZINÁRODNÍ JAZZOVÝ FESTIVAL – JAZZ ČERNOŠICE 2013
Občanské sdružení Jazz 

Černošice ve spoluprá-
ci s  městem Černošice 
pořádá VIII. ročník jazzo-
vého festivalu JAZZ ČER-
NOŠICE 2013.
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Microsoft v poslední době 
vše sdružuje pod doménou 
Outlook.com. Pro připojení 
k těmto službám je nutné si 
založit Microsoft ID, a to ne-
jen pod doménou Outlook.
com, protože na výběr je i ně-
kolik dalších – windowslive.
com, hotmail.com či české 
outlook.cz a hotmail.cz. Pro 
Microsoft ID můžete dokonce 
využít i svou stávající e-mailo-

vou adresu, například u čes-
kého Seznamu.

V rámci Microsoft ID získáte 
e-mailovou schránku, kalen-
dář a 7 GB místa v cloudovém 
úložišti SkyDrive. Dále lze vy-
užívat Offi ce Web Apps, které 
vám dovolí vytvářet a upravo-
vat soubory pro Word, Excel, 
Powerpoint i poznámkový blok 
OneNote. Dokumenty vytvoře-
né v těchto aplikacích budou 

plně kompatibilní s klasickými 
Offi ce, které znáte ze svého 
počítače.

Je rovněž možné využít ID 
pro přihlášení k populárnímu 
programu Skype. Microsoft 
dokonce postupně spouští 
webovou službu Skype. Pů-
jde tedy přihlásit se přes in-
ternetový prohlížeč k vašemu 
účtu a volat i z počítače, který 
nemá program Skype nain-
stalován.

Microsoft ID si lehce zalo-
žíte na stránce signup.live.
com. Nemusíte se bát „an-
glického“ konce domény, 
vše je kompletně přelože-
no do češtiny. Do formulá-
ře postupně zadáte jméno, 
příjmení, datum narození 
a vaše pohlaví (v této kolon-

ce můžete zvolit i možnost 
„Neuvádět“).

Nejdůležitější kolonkou je 
právě „Název účtu Microsoft“. 
Je dobré zvolit si raději něco 
neutrálního – nezapomeňte, 
že je to zároveň vaše e-mai-
lová adresa, kterou diktujete 
třeba na úřadech nebo z ní 
posíláte životopis potenciál-
ním zaměstnavatelům.

Dále si zvolíte dostatečně 
silné heslo a údaje, pomocí 
nichž budete moci heslo ob-
novit v případě jeho ztráty.

To, zda nejste robot, nako-
nec ověříte pomocí opsání 
několika znaků a kliknutím 
na tlačítko „Souhlasím“ vy-
tvoříte účet.

Příště si povíme, jak jej pou-
žívat. iMHO

Během tohoto dne se mnozí těšili 
z prvomájových polibků a někteří fan-
dili šestnácti zběsile pádlujícím týmům, 
které se předháněly na dračích lodích. 
Každou posádku tvořila dvacítka nad-
šenců s jedním bubeníkem, o řízení lodi 
se vždy staral jeden z profesionálních 
kormidelníků z České asociace dračích 
lodí, mezi nimiž byli mistři Evropy a svě-
ta. Celá akce začala v deset hodin a v je-
denáct byli první draci připraveni na star-
tu. V jednu hodinu se už pomalu vědělo, 
kdo bude zápolit o prvenství. 

Po neuvěřitelných výkonech se ve tři 
hodiny postavila na start čtyři nejlepší 
družstva, a to se startovním číslem 1 Ma-
zeláci, s číslem 2 Dobřichovická sebran-
ka, s trojkou Dragonfl y a se čtyřkou Černá 
perla. Úžasnou jízdou v rytmu pádel ostře 
se bořících do hladiny řeky Berounky do-
jely týmy v pořadí dle startovních čísel. 

Po velkém fi nále, kdy všichni „draci“ 
čekali na vyhlášení výsledků, se na dračí 
lodi mohly svézt i děti. K předání nád-
herných pohárů těm nejlepším a ke gra-
tulaci všem zúčastněným došlo v 16 
hodin. První místo obsadili Mazeláci, 

2. Dobřichovická sebranka, 3. Dragonfl y, 
4. Černá perla, 5. Hejhuláci Team Dobři-
chovice, 6. Jachting klub Dobřichovice, 
7. Makrela, 8. Dragon Deyal, 9. Prague 
Black Panthers, 10. Letoplaši, 11. Dra-
čí korzeta, 12. Futsal Dobřichovice, 
13. Lyžaři Sokola Malá Strana, 14. PKZ 
Praha-západ, 15. Bakosovi draci a po-
slední, šestnácté místo patřilo DD Lety. 

Pod vedením hlavního pořadatele Míry 

Ostrýta a díky mnoha sponzorům se 
akce vydařila na výbornou. Organizátoři 
věnují část výnosu Dětskému dennímu 
stacionáři v Dobřichovicích a drobným 
příspěvkem podpoří postižené děti, kte-
ré byly pozvány na projížďku dračí lodí, 
v rámci možností. V příštím roce se opět 
můžeme těšit na jednu z těchto báječ-
ných akcí. Letícím drakům na hladině 
vody zdar! Jaromír Horáček

OUTLOOK.COM

DRACI A DRAČICE NA BEROUNCE

V minulých dílech jsme vám představili mailové 
a cloudové služby provozované pod hlavičkou fi rmy 
Google. V několika následujících článcích se podrob-
něji podíváme na podobnou nabídku Microsoftu.

Na prvního máje zažily Dobřicho-
vice řádění draků na Berounce. 

Dračí lodě na Berounce 2013 Autor: Jaromír Horáček



PROČ…
K poslednímu incidentu, který 

měl na pozdější tragédii zásad-
ní vliv, došlo 7. listopadu 1967. 
Dva sousedé při něm holemi 
způsobili zranění otci i synovi 
Jelínkovým. Stanislav Jelínek 
starší naopak nožem poranil 
oba muže, jednoho z nich těž-
ce. Veřejná bezpečnost proto 
zahájila trestní stíhání jedno-
ho ze sousedů a Stanislava 
Jelínka staršího. Trestní řízení 
působilo na Stanislava Jelínka 
velmi depresivně.

12. února 1968 odpoledne 
navštívil společně se synem 
svého obhájce v Praze. Na 
13. února v 8 hodin byl před-
volán k výslechu. Obhájce 
později vypověděl, že Stani-
slav Jelínek prohlásil, že se 
pro neodkladné záležitosti 
dostaví k výslechu o něco 
později a že by k němu nej-
raději vůbec nešel.

OSUDOVÁ NOC
Průběh rodinné tragédie 

zachytili fi lmaři velmi přes-
ně. Podle pozdější výpově-
di pracoval Stanislav Jelínek 
ve svém pokoji pozdě do ve-
čera. K vraždě matky mělo 
dojít kolem půl dvanácté. Syn 
poté v silném rozrušení podlehl 
vlivu svého otce. Z něj se vy-
manil až po pádu do studny. 

Když se mu ze studny po-
dařilo vylézt, požár domu už 
podle jeho slov vyrážel okenní 
tabulky. Hasiči k požáru vyjeli 
kolem čtvrté hodiny ráno. Roz-
tavené sklo budíku v ložnici 
rodičů zastavilo ručičky v po-
loze 3:25.

I přes částečné ochrnutí 
jedné ruky a jedné nohy 
se Stanislavu mladšímu 

podařilo ze zahrady 
uniknout přes po-

zemek sousedů 
a dostat se 

do téměř 
dva kilo-

metry vzdálených Černošic. 
Těžce zraněného a mokrého 
ho tam u domu na rohu dnešní 
Jiráskovy a Husovy ulice našli 
brzo ráno místní.

VYŠETŘOVÁNÍ
Vyšetřování velmi kompliko-

valy objektivní okolnosti. Nad 
ránem, před samotným po-
čátkem vyšetřování, napadla 
slabá vrstva sněhu. Přesto-
že okolnosti naznačovaly, že 
na rodinné tragédii nenese 
vinu nikdo jiný, defi nitivní po-
tvrzení trvalo kriminalistům 
několik měsíců.

Stanislav Jelínek mladší 
komplikoval práci krimina-
listů svými výpověďmi stejně 
jako v televizním zpracová-
ní. Ve snaze neočernit své-

ho mrtvého otce 
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CO SE ODEHRÁLO V ÚNOR
Na počátku tragického příběhu stály sousedské 

rozpory. Rodina Jelínkova se prakticky s nikým ze 
svých sousedů nestýkala a s několika z nich měla 
dlouhodobé neshody. Ty v posledních měsících pře-
růstaly od slovních hádek a drobných naschválů 
ve fyzické napadání.

Studna bývala na nynějším trávníku přibližně dva metry před rohem domu 



naznačoval, že brutální čin 
mohl spáchat někdo ze sou-
sedů. Teprve po konfrontaci 
své výpovědi s důkazy nale-
zenými na místě otcovu vinu 
uznal a uvedl některé rozpory 
na pravou míru. 

Jak později vyšetřovatelé 
potvrdili, Stanislav starší byl 
neuropatická osobnost. Kvůli 
duševní poruše byl dokonce 
zbaven povinnosti vojenské 
služby. Jeho obhájce na něj 
naléhal už od začátku roku, 
aby navštívil psychiatra. To 
Jelínek opakovaně odmítl. 
S psychiatrickým vyšetřením 
měl být spojen i výslech, plá-
novaný na 13. února.

DALŠÍ OSUD 
PŘEŽIVŠÍHO

Měsíc po tragédii byl Sta-
nislav mladší hospitalizován 
v psychiatrické léčebně, kde 
se pokusil o sebevraždu. Vy-
studovaný jaderný fyzik měl 
v léčebně údajně dožít. Tuto 
informaci se nedávno podaři-
lo vyvrátit redaktorům deníku 
Blesk. 

Podle jejich zjištění se 
z psychiatrické léčebny do-
stal velmi rychle a žil u ro-
diny své tety v Třebotově. 
Za pražského jara si jeho vě-

deckých kvalit všimli i v za-
hraničí a snad následovala 
nabídka na cestu do Spoje-
ných států. Potom ale přišla 
srpnová invaze. Přibližně tři 
roky poté působil v Moskvě. 
V roce 1971 se oženil. Ná-
sledně pracoval v utajeném 
vojenském komplexu v Orlic-
kých horách. V roce 1972 se 
mu narodil syn. 

Jeho manželka ho poté prý 

přesvědčila, aby se vzdal 

vědecké dráhy. Přestěhoval 

se do pražských Letňan a až 

do důchodu pracoval jako 

knihovník. Na sklonku života 

měl nedaleko Mělníka zahrád-

ku a věnoval se včelaření. Ze-

mřel v roce 2002 na záchvat 

mrtvice. Tolik zjistili redaktoři 

Blesku o dalším osudu aktéra 

jednoho z nejsilnějších příbě-

hů z našeho okolí.

MÍSTO ČINU
Pozemek ve Vonoklasech 

nyní vlastní vzdálený bratra-

nec Jelínka staršího. Ruiny 

vyhořelého domu nechal od-

stranit stejně jako třímetrový 

plechový plot a studnu zasy-

pal. Na místě stojí nový dům, 

který dodnes okukují zvědav-

ci. Podle současného majitele 

se někteří z nich chovají velmi 

neurvale a bez dovolení vstu-

pují na zahradu.
Příběh rodiny Jelínkových 

vyvolal v širokém okolí strach, 
především v době, než se kri-
minalistům podařilo vraha od-
halit. Ve Vonoklasech samot-
ných se dokonce po skončení 
vyšetřování konala veřejná 
beseda s kriminalisty, psychi-
atrem a s velitelem zasahují-
cích hasičů. Dnes už místní 
na tragédii vzpomínají jen vel-
mi neradi. (jm)

DOBNET zpravodajčíslo 5 | ročník 7 TÉMA

DOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz9 strana

RU 1968 VE VONOKLASECH

Major Zeman 
v našem okolí
Vzhledem k tomu, že seriál byl výkladní skříní režimu, 
mohli si tvůrci dovolit vedle natáčení v ateliéru také 
množství exteriérů. Na fi lmovém pásu jsou tak zachyce-
na i zajímavá místa z našeho regionu. 
� V prvním dílu (Smrt u jezera) – rodný domek Jana Ze-
mana se nachází na adrese U Malé řeky 624 v Praze-
-Zbraslavi. Místo, kde vojáci chytili vraha Zemanova otce, 
leží v blízkosti obce Nový Knín. Pohřeb Zemanova otce 
se odehrává na hřbitově ve Velké Chuchli.
� Loupež sladkého „i“ (třetí díl) – silnice, kde spadl Barvíř 
z motorky a následně havaroval Jirka Hradec, se nachá-
zí mezi Radotínem a Zadní Kopaninou. Nemocnice, kam 
odvezli zraněného Hradce, je na Zbraslavi.
� Rubínové kříže (čtvrtý díl) – místo, kde se sejde Lipinski 
s Mauerem, je kostel Skalka v Mníšku pod Brdy (zachy-
cen stav objektů v 70. letech). Restaurace Na Vídeňce se 
nalézá na Zbraslavi.
� Nádraží Trnov z šestého dílu (Bestie) stojí v Čisovicích. 
Hájovna Kiliánka je opět na Skalce u Mníšku pod Brdy. 
� Legendární dvacátý šestý díl Studna se z velké části 
natáčel v Jinočanech, hrobka Brůnových pak na Zbrasla-
vi na hřbitově.
� V devětadvacátém dílu (Mimikry) se objevuje křížová 
cesta na Skalce. (thr)

Osudová studna, zachycená policejním fotografem na po-

čátku vyšetřování

Vyšetřovací pokus, který ověřoval, zda lze ze 

studny vylézt vlastní silou

Autor: Jaroslav Mareš

Dějiště neštěstí se změnilo k nepoznání Autor: Jaroslav Mareš
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Při porovnávání materiálu 
z kriminalistického sborníku 
a natočeného dílu vyniknou tři 
drobnosti: Vražednou zbraní 
nebyla sekera, ale tupý před-
mět, pravděpodobně tyč, která 
v ložnici zcela shořela. Syn nic 
nevěděl o otcově neklidu. Celý 

večer totiž pracoval ve svém 
pokoji, nikoli v kuchyni. Stra-
šidelné kývání vraždícího otce 
vymyslel herec Jaromír Crha 
až při natáčení. Režisér tento 
nápad akceptoval.

Motivy a pozadí případu sce-
náristé v rámci politické objed-
návky nerespektovali vůbec. 
Příčinou tedy nebyly spory 

v rodině o peníze a o spojitos-
ti s pražským jarem také nelze 
v únoru 1968 vůbec hovořit. 
V rámci úpravy skutečného 
příběhu se ale tvůrci dopustili 
několika nesmyslů.

Těžko lze například věřit 
tomu, že údajný pachatel 
opakovaně prohledával mís-
to činu s baterkou. Vysvětle-

ní, jak mohl neduživý doktor 
fi lozofi e ohrožovat místního 
pomocníka Veřejné bezpeč-
nosti, nám scenáristé rovněž 
zůstali dlužní.

I tak je Studna jedním z nej-
působivějších hororových děl 
a dodnes má i přes ideolo-
gickou pachuť mnoho nadše-
ných fanoušků. (jm)

CO SI V TELEVIZI VYMYSLELI

Zatímco samotnou ro-
dinnou tragédii pojali fi l-
maři velmi přesně, téměř 
jako dokumentární re-
konstrukci, motivy činu 
a pozadí silně pozname-
naly doba vzniku a ideo-
logické překrucování.

TERASY ČERNOŠICE
Nový projekt v ulici Hradecká

•   moderní viladům se společnou zahradou
•   6 bytů
•   2+kk až 4+kk s terasami s krásným výhledem na Brdské lesy
•   vysoký standard bydlení
•   termín dokončení
 květen 2014

Nový projekt v oblíbené lokalitě

Místo v Černošicích, kde ráno našli 

zraněného a prochlazeného syna

 Autor: Jaroslav Mareš



Otevírací doba:

PO – PÁ 8:30 – 12:00, 14:00 – 17:00, SO 8:30 – 12:00

Možnost platby kartou

Adresa: DĚTSKÉ BOTIČKY, Palackého 20, 252 29 Dobřichovice

Kontakt: 777 347 864, www.boticky-dobrichovice.cz
Všechny srdečně zveme k návštěvě naší prodejny!
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PR / INZERCE

Vážení zákazníci, zima je konečně pryč a začalo 

jaro. S jarem vám chceme nabídnout nové ko-

lekce jarní i letní obuvi.

Naše prodejna se specializuje hlavně na dětskou, certifi ko-
vanou, zdravotně nezávadnou obuv. 

NABÍZÍME:
n NOVÉ MODELY JARNÍCH I LETNÍCH 
BOTIČEK OBLÍBENÝCH ZNAČEK

• SUPERFIT, FARE, KEEN

• PROTETIKA, DPK, PEGRES a mnoho dalších

• DĚTSKÉ BOTY OD VEL. 17 AŽ VEL. 39

• GUMOVKY

• BAČKŮRKY

10% SLEVA PRO DVOJČATARodičům s dvojčátky poskytujeme slevu 10 % 

při koupi dvou párů botiček.

n OBLÍBENÉ SANDÁLY OD FIRMY SUPERFIT 
A KEEN JSOU JIŽ V PRODEJI!
V případě většího zájmu je možné určité modely doobjednat.

n DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Pláštěnky s dětskými motivy
(např. Krteček, Kouzelná školka atd.)

• Jarní čepičky, kloboučky, šátečky – VELKÝ VÝBĚR!

• Nově kšiltovky pro kluky i holky

• Nově kšiltovky s motivy Hello Kitty, Spiderman

• Nově batůžky s dětskými motivy

• Ponožky, punčocháče

• Ponožky 100% bavlna

• Gumičky a sponky do vlasů pro holčičky

• Nákoleníky

• Držáky na dudlíky

• Prostředky na ošetření obuvi, vložky do bot, tkaničky atd.

Navštivte náš obchůdek. Můžete tu nechat přeměřit dítěti 
velikost nožiček bez nutnosti nákupu, dítě si pohraje v dět-
ském koutku a vy budete moci v klidu vybrat potřebnou 
obuv. S výběrem vám rád poradí proškolený personál. Kaž-
dé dítě od nás při odchodu dostane nějakou drobnost.

Nedostalo se Vaše dítě do školky?

Dětské centrum

HoBíK
otevírá ve Všenorech

od 1. září 2013
třídu pro předškolní děti

Zápis: 6., 9., 13., 15. a 24. května 
od 15 do 18 hod., na adrese SVČ, Všenory

Nabízíme: 
n program pro děti od 2,5 do 6 let postavený na říze-

ných 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.svcvsenory.cz
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TIP NA VÝLET

Královský průvod 
z hlavního města 
Prahy na hrad 
Karlštejn, který se 
koná vždy během 
prvního červnového 
víkendu v Praze 
a v obcích kolem 
Berounky, vyrazí 
i letos. Rázem se 
přenesete do doby, 
kdy vládl Karel IV.
Naplánujte si 
s rodinou víkend plný 
dobové hudby, zábavy, 
tance, divadla, her, 
soutěží i dobrého jídla. 
Celá akce je zdarma.

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD
ZAŽIJTE NEFALŠOVANOU STŘEDOVĚKOU ATMOSFÉRU NA VLASTNÍ KŮŽI

12

Chcete-li zažít dobu 

vlády císaře Karla IV.,

neváhejte a přijďte do historického 

královského průvodu z Prahy 

na Karlštejn roku 2013.

Program začíná

31. května ve 20 hodin v Praze 

u chrámu svatého Víta a končí až 

v neděli 2. června na Karlštejně.

Vstup a veškeré aktivity jsou zdarma!



Od 31. května až do 2. června máte mož-
nost stát se součástí sedmého ročníku 
královského průvodu z Prahy na Karlštejn. 
V bohatém programu se vám předvede 
plno kejklířů, rytířů, hudáků, tanečnic, 
žoldnéřů nebo šlechta na koních či v ko-
čárech. Císař, císařovna a jejich družina 
samozřejmě nemohou chybět. Reálné 
kostýmy, dobová mluva a historické atrak-
ce budou všude, kam se podíváte.

Královský průvod z Prahy na Karlštejn 
navazuje na historickou událost, kdy Ka-
rel IV. dopřával poddaným pohled na ko-
runovační klenoty Svaté říše římské. Cí-
sař je uchovával na svém venkovském 
sídle, na hradě Karlštejně. Každoročně je 
pak o Velikonocích nechával společně se 
svatými ostatky ukazovat věřícím v Praze. 
Nedlouho poté vezl tyto skvosty s velkou 
slávou zpět a právě jejich návrat z hlavní-
ho města Prahy na Karlštejn byl před lety 
námětem královského průvodu.

V letošním roce se opět můžete zapojit 
do této historické rekonstrukce. Zúčastně-
te se nejen atraktivního doprovodného pro-
gramu, ale hlavně průvodu samotného. 

V pátek 31. května večer před chrámem 
sv. Víta na Pražském hradě žehná průvodu 
i klenotům děkan metropolitní kapituly. Cí-

sař převezme korunovační klenoty a spolu 
se svou chotí Eliškou Pomořanskou vede 
celou družinu. V dobách Karla IV. tvořilo zá-
stup na dvě stě rytířů a dvořanů na koních, 
povozech i pěšmo. Možná i díky vám dáme 
dohromady dav stejně početný! Průvod se 
přesune k Novoměstské radnici v Praze 2. 
Poté, co se císař pozdraví se zastupiteli 
města, začne pěkná historická podívaná. 
Těšit se můžete například na ohňovou šou! 
Po skončení produkcí se císař a jeho paní 
odeberou do Novoměstské radnice, kde 
přenocují. V sobotu 1. června vyjde průvod 
z Chuchle a malebnou krajinou podél Be-
rounky poputuje do Dobřichovic, z nichž 
pak v neděli 2. června přes Lety a další 
obce zamíří na Karlštejn.

Průvod má v letošním roce pozměně-
nou trasu. Častěji se ubírá po pohodl-
ných a všem přístupných turistických tra-
sách, aby se mohl přidat skutečně každý. 
V zastávkách je připraven program, který 
na počest císařské návštěvy chystají sa-
motné obce. Karel IV. je poctěn dobrým 
jídlem a pitím, sleduje tanečnice, rytíře 
nebo dobové divadelní hry. 

V neděli 2. června začne atmosféra na lou-
ce pod Karlštejnem houstnout. Všichni se 
budou připravovat na chvíli, kdy Karel IV. 

se svou družinou dorazí. Aby si lidé zkrátili 
nekonečné čekání, mohou se na louce vě-
novat historickému programu pro děti i do-
spělé, a to už od 11 hodin. Na místě pro-
běhnou dobové farmářské trhy, které potěší 
vaše chuťové buňky. Okoštujte, na čem si 
pochutnávali lidé ve 14. století. Když už se 
s jídlem posadíte, podívejte se na šermíře, 
zábavná divadelní a kejklířská představe-
ní nebo si poslechněte některou z mnoha 
středověkých kapel. Nejen pro děti budou 
k dispozici dobové hry a soutěže (třeba 
klání v pojídání koláčů, boj hadrovými bi-
jáky, kladení kamenů, lukostřelba). Chybět 
nebude ani ukázka střelby ze středověkých 
ručních palných zbraní a z děla, při níž se 
vám jistě rozbuší srdce.

Všichni máte možnost stát se součástí vý-
jimečného programu, a to buď v místech, 
kde průvod zastavuje, nebo jako členové 
samotného průvodu. V kostýmu i bez něj! 

Nezapomeňte také, že letos se volí nový 
představitel Karla IV. Sledujte proto we-
bové stránky www.kralovskypruvod.cz 
i její Facebook https://www.facebook.
com/KralovskyPruvodZPrahyNaKarl-
stejn. Na obou kanálech najdete také 
čerstvé informace o této akci a další za-
jímavosti.
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LESNÍ
Slavnosti
Divadla 2013

Předprodej
vstupenek:
Ticketstream

Dejvické divadlo
Městské kulturní středisko Řevnice

MMC Praha

www.divadlovlese.cz

Lesní  divadlo evnice 26.  8 .  -  1 .  9 .  2013

26. 8. 2013  Divadlo Husa na provázku / Balada pro banditu
28. 8. 2013  Dejvické divadlo / Brian
29. 8. 2013  Dejvické divadlo / erná díra
30. 8. 2013  Dejvické divadlo / Ucpanej systém
1. 9. 2013    Kašpárek v rohlíku / TEN HALYW D

inzerce

Z PRAHY NA KARLŠTEJN
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

u OVCE
Gepard sežere celou ovci za 2 hodiny, vlk za 3 hodiny a liška 
za 6 hodin.
Za jak dlouho by ji sežrala všechna tři zvířata společně? 

u DVĚ MĚSTA
Ze dvou měst vyjeli proti sobě cyklista a automobilista, který jel 
celou dobu rychlostí 40 km/h. Potkali se za 5 hodin a cyklista 
právě ujel o 140 km méně než automobilista.
Jak daleko od sebe jsou tato dvě města? 

u STO
Vyjádřete číslo 100 pomocí pěti trojek a matematických 
operací.

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Kuřata: 54 kuřat. Ve vlaku: 5/12 cesty. Číslo 31: Řešení je více, 
např. 33 – 3 + 3/3, byly uznávány všechny správné odpovědi.

V KLIDU DOMOVA VYHRAJTE PŘIPOJENÍ K INTERNETU A MOBILNÍ TELEFON

PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O CENY

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, 
a to nejpozději do 22. května 2013.

POZOR: Opět soutěž o MOBILNÍ TELEFON. Ze správných znění tajen-
ky 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.

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Připojte se pevnou linkou k Dobnetu.
Vylosovaní luštitelé křížovky z dubnového čísla:
Cena: Připojení k internetu na 3 měsíce zdarma (netýká se připojovacího poplatku).
Blahoslav Brožek, Lety / Tomáš Zimák, Dobřichovice / Adéla Kándlová, Dobřichovice
Cena bonusová – mobilní telefon: Milada Horká, Řevnice
Gratulujeme. Vyzvednutí výhry si dohodněte v kanceláři sdružení Dobnet.
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CHCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCEŠ JETEEEEEEEEEEEŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ JJJJJJJJJJJEEEEEEEEEETTTTTTTTTTT

JJJJJJJJJAKO MOTORKA? 

JJJJJJJJAAAAAAAAAKKKKKKKKKOOOOOOOO MMMMMMMMMMOOOOOOOOOTTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRRKKKKKKKKKAAAAAAAAA?????????

KUP SI KKKKKKKKKKKUUUUUUUUUPPPPPPPPPP SSSSSSSSSSIIIIIIIII KKKKKKKKKKKKOLOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLOOOOOOOOO

OD ŠTORKA!
OOOOOOOOODDDDDDDDD ŠŠŠŠŠŠŠŠTTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRKKKKKKKKKAAAAAAAAAA!!!!!!!!

n novostavby, rekonstrukce
 a opravy objektů

n kompletní práce vč. projektů
 a revizí

n domácí PC sítě 

n vnitřní a venkovní práce
 i jednotlivě

Přemysl F I X A
K Vodárnám 1025
252 29 Karlík
mobil: 603 427 491
info@firmafixa.cz    www.firmafixa.cz

STAVEBNÍ PRÁCE

zednické, dlaždičské, pokrývačské, 
zámečnické, truhlářské, ...  a ostatní 
řemesla

VENKOVNÍ PRÁCE

altány, bazény, terasy, přípojky, jímky, 
šachty, ploty, chodníky, solaria, ...

VNITŘNÍ PRÁCE

sádrokartony, obklady a dlažby, 
domácí PC sítě, elektroinstalace, 
topení + voda + plyn, malířské a 
lakýrnické práce

Mateřská škola
Miniškolka Sluníčko
Pod KoKostststeleleemm 1 1090999, 2 25252 2 299 KaKarllrlíkík

Přijímáme děti na školní rok 2013/2014

Výhody: 
malýý k kolekktitivv i indndividuální přpřísístutup p proosts orná zahradada

progogram m zaamměřen na zzdodokokonalováníí ppohohyby ovvé é výchovy,

zrručnoossttii, vědommoostí...  provovoz z od 7:000 0 dod  177:00 hodin

ttvořenní,,  zpíváníní, kreslení, malováníní, , recitaacee,

předmmaatemattické a před čtenářskéé znalosstii

krk oužžekk angliččtiny, flétny – zdravéé  dýcháánní a ručční práce

Přijímáme děti na letní provoz 2013

L E T N Í   P R O V O Z

8.88 7 7. . až 4. 8. 2013

1111. . 8.8. aa žž 3131. 8. 2013

Kontakty:

wwwww.miniskolka-slunicko.cz

helvelelebebililova@seznam.cz

tel. 602 350 221010

Těšíme se na Vás
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Bližší informace na www.dobnet.cz, na infolince 277 001 111, nebo na info@dobnet.cz

Pro všechny tarify 

do konce června 

2013.

DOBNET – vysokorychlostní internet, 
bezkonkurenční volání a informace z vašeho okolí

1 M
ĚSÍC ZDARMA

PŘI ZŘÍZENÍ PLATEB 
INKASEM.

WWW.DOBNET.CZ

Pevná linka bez paušálu
 pevný telefon s nulovým měsíčním paušálem

 při přechodu možnost zachování  
dosavadního čísla

 minuta volání do pevné sítě za 0,71 Kč

 minuta volání do mobilních sítí za 2,21 Kč

n Uváděné ceny jsou konečné, tj. včetně DPH a jsou platné od 1. 2. 2013.

Vysokorychlostní internet
bez starosti o přípojku
 klienti, kteří se nově připojí do 30. června 2013, 

získají na 3 měsíce tarif Optimal zdarma

 za nové připojení se považuje nová adresa připojení

 kompletní přípojka za 1490 Kč včetně práce technika

 o přípojku se staráme bezplatně, včetně oprav a výměn

 smlouva bez závazku, výpovědní lhůta 1 měsíc

Akce prodloužena.


